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SECTORCOMITE XVIII  
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 10 SEPTEMBER 2007 
 
I AGENDA 

 
1. Sectoraal Akkoord 2005-2007 

 
1.1.  Ontwerp rondzendbrief m.b.t. de verhoging van de toelage voor nacht- en 

zaterdagwerk (verderzetting onderhandelingen d.d. 16/7) (protocol nr. 
248.802); 
 

1.2.  Ontwerprondzendbrief betreffende de rechtsbijstand; 
 

1.3. Stand van zaken uitvoering Sectoraal Akkoord  
 

2. UZ Gent: Rechtspositieregeling ATP: mandaat van ‘directeur’ (protocol nr 
250.808); 
 

3. PV d.d. 9/8/2007 van niet-verzoening aangaande arbeidsreglement Directie 
Oost_Vlaanderen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; 
 

4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 
 

5. Varia. 
Vragen van de FCSOD (brief d.d. 25/7/2007) 
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II. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 

AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID  
 
Vaste delegatie 
 
1. De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter; 
 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands be-
leid, Media en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans 
Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken en de heren Frank 
Franceus, Wim Van Beeck en Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaar-
digden; 
 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening; met kennisgeving afwezig; 
 

4. De heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent, vertegen-
woordigd door de heer Mario Naye, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. 
 

Bijkomende leden 
 
De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde afge-
vaardigde. 
 
 

III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-
GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWE-
ZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AF-
VAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
de heren  Richard De Winter 
     Hilaire Berckmans 
      
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
 

Mevrouwen  Ann Vermorgen 
      Nathalie Hiel 
      Sofie Moerman 
de heer Christoph Vandenbulcke 
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3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 

    Cédric Eerebout 
    Francis Van Lindt 
    Geert Verhavert 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
de heer Ronny Vande Winckel 
 
 
FCSOD  
de heren  Willy Du Bois 
    Edgard Naeyaert  
 
VSOA  
De heer Martin Mulier 
 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Mevrouw Evelyn Becu, directeur Personeel; 
Mevrouw Nadia De Clercq, adjunct afdelingshoofd 
 
Departement Bestuurszaken:  
De heer Jef Mannaerts, directeur 
De heer David Fels, adjunct van de directeur 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
 
De punten van de dagorde werden behandeld. 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1.1. en 2 van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN 
 
1. PV d.d. 9/8/2007 van niet-verzoening aangaande arbeidsreglement Directie 

Oost_Vlaanderen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
 
Gelet op de lopende procedures aangaande de arbeidsreglementen bij o.m. de 
directies Limburg en West-Vlaanderen zullen de PV’s van niet verzoening sa-
men op de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 1 oktober 
2007 geagendeerd worden, samen met het inhoudelijke voorstel van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De afvaardigingen van de 3 re-
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presentatieve vakbonden gaan hiermee akkoord.   
 

2. Ontwerprondzendbrief betreffende de rechtsbijstand 
Op vraag van een afgevaardigde van de FCSOD zal in de rondzendbrief de al-
gemene formulering opgenomen worden, zoals in andere rondzendbrieven, dat 
deze rondzendbrief ook geldt voor de entiteiten, raden en instellingen die na de 
datum van inwerkingtreding van deze omzendbrief, in werking zijn getreden. 
 
Op vraag van een afgevaardigde van de ACOD zal de administratieve werk-
groep o.l.v. de afdeling Regelgeving concrete voorbeelden opnemen in de 
rondzendbrief over wat verstaan wordt onder de zinsnede “ tegenstrijdige be-
langen tussen het personeelslid en de werkgever”. Daartoe kan bij de Mana-
gementondersteunende Diensten gepeild worden naar concrete situaties. De 
vakbonden kunnen hun vragen/voorbeelden ook doormailen naar de verte-
genwoordiger van de afdeling Regelgeving.  
 
Dit punt wordt opnieuw geagendeerd op de volgende vergadering van het sec-
torcomité XVIII van 1 oktober 2007. 
 

3. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007 
Maaltijdcheques  
Op vraag van een vertegenwoordiger van de ACOD zal een vertegenwoordiger 
van de afdeling Regelgeving contact opnemen met het Agentschap Facilitair 
Management om de afspraken na te kijken die er gemaakt zijn met de Maritie-
me Dienstverlening en Kust. 
 
Economische en Financiële Informatie-regeling 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de rond-
zendbrief aan het CAG werd voorgelegd en dat dit ontwerp aan het kabinet van 
Bestuurszaken zal worden voorgelegd en nadien op het sectorcomité XVIII zal 
geagendeerd worden. 
 

4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken 
 
- Koninklijk besluit van 3/6/2007 m.b.t. de vervanging van hemelvaartsdag door 
2 mei 2007 
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat door het 
Koninklijk besluit van 3 juni 2007 “Hemelvaartdag” in 2008 als wettelijke feest-
dag wordt vervangen door 2 mei 2008. Deze regeling geldt ook voor de perso-
neelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.  
 
- Rechtspositieregeling van het personeel van het Vlaams Fonds van de Lette-
ren: stand van zaken  
De voorzitter stelt voor dat het kabinet Bestuurszaken samen met het kabinet 
Cultuur overleg pleegt over dit dossier. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal 
de stand van zaken tegen een volgende vergadering van het sectorcomité  
XVIII meegedeeld worden. 
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5. Varia  
 
5.1. Vragen van de FCSOD (brief d.d. 25/7/2007)��

- Evaluatie Werkwijzer  
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat het 
evaluatierapport van Jobpunt Vlaanderen op de volgende vergadering van 
het sectorcomité XVIII van 1 oktober 2007 zal geagendeerd worden.  
 
- Evaluatie vakantietewerkstelling bij de Vlaamse overheid  
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat het 
evaluatierapport van de Dienst Emancipatiezaken op de vergadering van 
het sectorcomité XVIII van 5 november 2007 zal geagendeerd worden. 
 
- Herinnering aan de afspraken m.b.t. het doorgeven van informatie en do-
cumentatie aan de representatieve vakbonden. 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de 
rondzendbrief, na advies van het Tactisch Overleg Personeel en Organisa-
tie, geagendeerd wordt op de eerst volgende vergadering van het sector-
comité XVIII. 
 
- Jaarverslag vorming, planning  
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat dit 
jaarverslag op de vergadering van het sectorcomité XVIII van 5 november 
2007 zal geagendeerd worden. 
 
 

5.2. Gecoördineerde versie van het Raamstatuut 
Op vraag van een vertegenwoordiger van de ACOD zal de afdeling Regel-
geving, zoals voorheen, een papieren versie van het Raamstatuut bezor-
gen aan de 3 vakbonden. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering 
i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 
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