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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2007 
 
I AGENDA 

 
1. Vlaamse Radio- en Televisieomroep:  

1.1. Aanpassing SAC 2007 (protocol nr. 255.822) 
1.2. Aanpassing Administratief personeelsstatuut�(protocol nr. 255.823) 
1.3. Kantelpremie (protocol nr. 255.824) 

 
2. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: 

2.1. PV’s van niet-verzoening aangaande arbeidsreglementen (voortzetting d.d. 
26/11/2007) ( protocol nr.255.832); 

2.2. Ontwerp Sociaal akkoord 2007-2010 ( protocol nr. 254.817);  
 

3. Sectoraal Akkoord 2005-2007: uitvoering stand van zaken;  
 

4. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams perso-
neelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal 
akkoord 2005 - 2007 en andere bepalingen; 
 

5. Ontwerp van decreet betreffende overdracht van personeelsleden binnen de 
diensten van de Vlaamse overheid; 
 

6. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspe-
cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin 
(protocol nr 255.821); 
 

7. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspe-
cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van BLOSO (protocol 
nr. 255.830); 
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8. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust dossiers m.b.t. lood-
sen en niet loodsen (protocol nr. 255.831); 
 

9. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII; 
9.1. Mededeling: evaluatie vakantietewerkstelling bij de Vlaamse overheid; 
9.2. Stand van zaken 

 
10. Varia 

o.a. Brief ACOD d.d. 3/12/2007 m.b.t. gebouwverantwoordelijken- en beheer-
ders 
 

11. Bijkomende punten:  
11.1. Wijziging aan artikel II 34 van de Rechtspositieregeling van het perso-

neel van het UZ Gent (protocol nr. 255.826); 
11.2. ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschaps-

specifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de VDAB 
(protocol nr. 255.827) 

11.3. ontwerpministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende of 
specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid; 

11.4. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de 
rechtspositieregeling van de topsporters en hun omkadering; 

11.5. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agent-
schapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
Vlaamse Milieumaatschappij 
 

 
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; vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, behoor-
lijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

4. De heer Dirk Wauters, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Te-
levisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Marcel Meys, behoorlijk ge-
machtigde afgevaardigde. 
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Bijkomende leden  
 
1. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-

ming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde 
afgevaardigde; 
 

2. De heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
vertegenwoordigd door mevrouw Carla Brion, behoorlijk gemachtigde afgevaar-
digde;  
 

3. De heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde 
afgevaardigde; 
 

4. Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leef-
milieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, behoorlijk ge-
machtigde afgevaardigde; 
 

 
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  Hilaire Berckmans 
     Ronny Vande Winckel 
 

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

de heren Jean-Paul Van der Vurst (agendapunt VRT) 
     Jan François (agendapunt MDK) 
     Christoph Vandenbulcke 
     Chris Herreman 
Mevrouw Nathalie Hiel 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 

     Céderic Eerebout 
     Geert Verhavert 
     Francis Van Lindt 
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NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
De heren  Marc Kerki 
      Ivo van den Broeck 
      Serge Vandenbroucke 
 
FCSOD 
De heren  Willy Du Bois 
    Edgard Naeyaert 
    Dominique Knops 
    Herman De Backer 
    Dirk Gheerhens 
 
VSOA  
Mevrouwen Christine Sermant 
     Bea Foubert 
De heer Martin Mulier  
 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
Mevrouw Hilde Cobbaut, Manager Sociaal Beleid 
 
UZ Gent  
Mevrouw Valerie Vinck 
 
VMW 
Mevrouw Evelien Becu 
Mevrouw Nadia De Clercq 
 
Diensten van de Vlaamse Overheid  
De heer Jef Mannaerts, directeur, afdeling Regelgeving, departement Bestuursza-
ken;  
De heer Koen De Langhe, adjunct van de directeur, afdeling Regelgeving, depar-
tement Bestuurszaken; 
De Heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur, afdeling Regelgeving, departement 
Bestuurszaken; 
Mevrouw Hilde De Ridder, adjunct van de directeur MOD CJSM;  
Mevrouw Pelssers, Opdrachthouder Emancipatiezaken 
De heer Maarten Van Onckelen, adjunct van de directeur bij de Agentschap voor 
Maritieme Dienstverlening en Kust  
 
 
De Heer Ivo Van Aken, Vlaams Topsportmanager 
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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, 2, 6, 7, 8, 11.1. en 11.2. van de 
agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN 
 
1. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschaps-

specifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaam-
se Milieumaatschappij  
Op vraag van de afvaardigingen van de ACOD en de FCSOD wordt dit punt uit-
gesteld tot de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 21 januari 
2008. Er moet onderzocht worden waarom, volgens de vakbonden, het ont-
werp-agentschapspecifiekbesluit dat in het basisoverlegcomité van de VMM 
werd besproken afwijkt van het voorgelegde ontwerp aan het sectorcomité XVIII 
m.b.t. sommige weddeschalen niveau A, forfaitaire gevarentoelage, maaltijd-
vergoeding en de maaltijdcheques. Het bevoegde kabinet zal de VMM hierover 
bevragen. 
 

2. Ontwerp van decreet betreffende overdracht van personeelsleden binnen 
de diensten van de Vlaamse overheid  
Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII 
van 21 januari 2008, in afwachting van het advies van de Vlaamse adviesraad 
voor Bestuurszaken (VLABEST).  
 

3. Sectoraal Akkoord 2005-2007: uitvoering stand van zaken 
- PLOEG: bijsturing 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt de stand van zaken 
mee. Er wordt een nieuwe werkgroepvergadering gepland op dinsdag 8 januari 
2008 van 9u30 tot 12u30 in de zaal Van Eyck van het kabinet Bestuurszaken. 
Namens de overheidsdelegatie wordt ook een vertegenwoordiger van het CAG 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering.  
 
- Vervangingspool  
Tijdens de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 21 januari 
2008 zal een vertegenwoordiger van Jobpunt Vlaanderen een toelichting geven. 
Ook zullen er afspraken gemaakt worden m.b.t. de samenstelling van de paritai-
re begeleidingscommissie en de vastlegging van de datum waarop deze com-
missie zal bijeenkomen. 
 
- Economische en Financiële Informatie regeling  
De rondzendbrief m.b.t. de EFI regeling zal worden geagendeerd op de volgen-
de vergadering van het sectorcomité XVIII van 21 januari 2008. 
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- Informatiecampagne “andere rollen opnemen”  
Er wordt voor de militanten van de drie representatieve vakbonden een informa-
tieronde georganiseerd door het Agentschap voor Overheidspersoneel. De in-
formatieronde zal doorgaan op vrijdag 1 februari 2008 om 9.30u. Het Agent-
schap voor Overheidspersoneel zal hierover met de vakbonden concrete af-
spraken maken. 
 
- Sectoraal Akkoord 2008-2009  
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de onder-
handelingen over een nieuw Sectoraal Akkoord zullen starten in de loop van de 
maand februari 2008, na de interne bevragingen van het SOPO, MOVI, het 
CAG en na het overleg met de Vlaamse minister van Bestuurszaken . Het is de 
betrachting om op het einde van de eerste reeks vergaderingen op basis van 
een grondige bespreking van de verschillende eisencohiers na een opdeling in 
categorieën (1 = principieel akkoord tot opname, 2 = principieel akkoord maar 
bespreking van de modaliteiten nodig, 3 = fundamentele discussie die kan aan-
leiding geven tot opname of niet-opname, 4 = niet verder te bespreking in het 
kader van dit sectoraal akkoord, ofwel omdat dit voor de overheid of de vak-
bonden thans niet-bespreekbaar is, ofwel omdat de beide partijen akkoord gaan 
om dit thans niet verder te bespreken) tot een eerste ontwerptekst van sectoraal 
akkoord te komen. Op basis van dat ontwerp (met gebeurlijk nog een aantal 
knelpunten tussen vierkante haakjes), kunnen dan in een tussenfase een aantal 
zaken gebeuren: (1) verfijning van de ruwe ramingen van de (wellicht) op te 
nemen maatregelen en (2) raadpleging van de respectievelijke voor- en achter-
ban. Indien nodig zullen aanvullende data vastgelegd worden. 
 
De eerst reeks van werkgroepvergaderingen gaan door op het kabinet Be-
stuurszaken op volgende data: 
 maandag 18 februari 2008 van 14u tot 18u 
 maandag 25 februari 2008 van 14u tot 18u  
 dinsdag 26 februari 2008 van 14u tot 18u  
 woensdag 27 februari 2008 van 14u tot 18u  
 donderdag 28 februari 2008 van 9u30 tot 13u 
 

4. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspo-
sitieregeling van de topsporters en hun omkadering  
De afvaardigingen van de 3 vakbonden gaan niet akkoord met het voorgelegde 
ontwerp van besluit grosso modo om volgende redenen: er worden geen diplo-
mavoorwaarden gevraagd (druist in tegen APKB), de topsporters en omkade-
ring worden uit het Vlaams Personeelsstatuut uitgesloten.  
Volgens de vertegenwoordiger van het Kabinet Cultuur, Jeugd en Sport zijn de 
topsporters geen ambtenaren en moet de verloning van de topsporters gekop-
peld worden aan de prestaties en niet aan diploma’s.  
 
De voorzitter stelt voor om de onderhandelingen niet af te sluiten en verder te 
zetten op de eerst volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 21 ja-
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nuari 2008. De overheidsafvaardiging zal zich intussen beraden. 
 

5. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het 
sectoraal akkoord 2005 - 2007 en andere bepalingen  
Op vraag van de afvaardiging van de ACOD zal in de toelichting verduidelijkt 
worden waarom enkel ambtenaren ter beschikking kunnen gesteld worden van 
een externe werkgever buiten de overheid en geen contractuelen. Ook zal in de 
toelichting opgenomen worden dat de overheid een inspanning zal doen om 
voor contractuelen naar een oplossing te zoeken.  
 
De afvaardigingen van de ACOD en de FCSOD hebben nog een probleem met 
de uitsluiting van de topsporters en hun omkadering uit het Vlaams Personeels-
statuut. (zie ook punt VI. 4 van deze notulen) 
 
De onderhandelingen over dit ontwerpbesluit zullen samen met het ministeriële 
besluit m.b.t. bijkomende of specifieke opdrachten afgerond worden op de eerst 
volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 21 januari 2008 (zie punt 
VI 6 van deze notulen) 
 

6. Ontwerpministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende of 
specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 
Gelet op het tijdstip waarop dit punt geagendeerd werd en de documenten wer-
den rondgestuurd vragen de 3 vakbonden om dit punt nu niet af te ronden.  
 
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken vraagt dat de vakbon-
den uiterlijk tegen 11 januari 2008 hun opmerkingen op de lijst van de bijko-
mende of specifieke opdrachten, via mailbericht aan zijn kabinet zouden bezor-
gen. Op vraag van de afvaardiging van de ACOD zal in het protocol het principe 
opgenomen worden van statutaire tewerkstelling voor de gezinsondersteuners 
bij “Kind en Gezin” maar dat deze opdracht, voor zo ver nodig, nog behouden 
blijft in de lijst van de bijkomende of specifieke opdrachten.  
 
De onderhandelingen over dit ontwerpministerieel besluit zullen samen met het 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut afgerond worden 
op de eerst volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 21 januari 
2008 (zie punt VI 5 van deze notulen) 
 

7. Mededeling: Evaluatie vakantietewerkstelling bij de Vlaamse overheid 
Een afgevaardigde van het VSOA vraagt dat het criterium “ kinderen van het 
personeel” terug zou opgenomen worden naast de andere criteria.  
De voorzitter antwoordt dat de aanbevelingen uit dit evaluatieverslag samen 
met de vraag van het VSOA zullen meegenomen worden.  
 

8. Varia:  
- Brief ACOD d.d. 3/12/2007 m.b.t. gebouwverantwoordelijken- en beheerders 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat het Agent-
schap voor Facilitair Management momenteel onderzoekt wat de inhoud is en 
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hoe de functies van gebouwverantwoordelijken- en beheerders kunnen aange-
duid worden in zowel gebouwen die door AFM worden beheerd als in andere. 
Van zodra AFM hierin een voorstel heeft ontwikkeld, zal dit aan de bevoegde 
minister worden gepresenteerd en nadien verder ontwikkeld.  
 
Zodra er hierover meer duidelijkheid is, zal de stand van zaken op een volgen-
de vergadering van het Sectorcomité XVIII meegedeeld worden.  
 
- Generieke proeven  
Op vraag van de afvaardigingen van de ACOD en de FCSOD bezorgt "Rekrute-
ring en Selectie " de lijst aan de 3 representatieve vakbonden met de nummers 
van examens die recht geven op vrijstellingen. 
 
- Sportdag Antwerpen 
Op vraag van de afvaardiging van de FCSOD zal het kabinet Bestuurszaken 
onderzoeken wat er met een personeelslid gebeurt indien het die dag geen 
dienstvrijstelling krijgt maar een verlofdag neemt en slachtoffer wordt van een 
sportongeval. Wordt dit sportongeval dan beschouwd als een arbeidsongeval?. 
 
- Vraag d.d. van de ACOD m.b.t. de 2° nieuwjaarsdag (2/1/2008) en deeltijdse 
tewerkstelling  
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken verwijst naar de alge-
mene regeling van de dienstvrijstellingen in het Vlaams Personeelsstatuut. In 
het kader van de managementsvrijheid kan de leidend ambtenaar van een enti-
teit al dan niet dienstvrijstelling geven voor deze gebeurtenis.   
 

9. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII  
- Arbeidsreglementen 
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat de ar-
beidsreglementen van de verschillende entiteiten op de website van Bestuurs-
zaken zal geplaatst worden samen met de personeelsplannen.  
 
- Personeelsstatuut van de gewestelijke ontvangers  
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt de stand van za-
ken mee. De administratieve en begrotingsprocedure is nog niet volledig afge-
rond. 
 

10.Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust:  
 
M.b.t. de diverse maatregelen inzake het loodsenkorps (aanvulling) wordt het 
volgende afgesproken: 

 
1. M.i.v. 1 januari 2008 bezorgt de dienstleiding de representatieve vakbon-

den de verslagen van de werkgroepen m.b.t. nautisch-technische aange-
legenheden (vb werkgroep LIS, gebeurlijke subwerkgroepen). Op die ma-
nier kunnen de representatieve vakbonden voor zover noodzakelijk ge-
bruik maken van hun initiatiefrecht om maatregelen die overleg- of onder-
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handelingsmaterie zijn te agenderen bij het bevoegde comité. 
 

2. M.i.v. 1 januari 2008 worden alle ontwerp-kennisgevingen aan de repre-
sentatieve vakbonden bezorgd. Indien de vakbonden binnen de 4 werk-
dagen geen fundamentele opmerkingen formuleren, kan de kennisgeving 
verspreid worden. In het andere geval wordt het ontwerp van kennisge-
ving door de dienstleiding op het bevoegde overlegorgaan geagendeerd. 
 

3. De maatregelen vervat in punt 2.2. (aanpassingen dienst- en beurtrege-
ling voor de kustloodsen zoals geformuleerd op het Sectorcomité XVIII 
van 18 oktober 2007) zullen zo snel mogelijk aan het SEOC worden 
voorgelegd. 
 

4. In samenhang met de bespreking van de inventaris bedoeld in punt 2.3. 
(verduidelijkingen dienst- en beurtregeling, VPS, rondzendbrief bijzondere 
toelagen loodsenkorps) zal in overleg met de vakbonden een knipperlicht-
procedure worden uitgewerkt.  
 
Deze procedure moet zowel de dienstleiding als de vakbonden toelaten 
om via een geanonimiseerde monitoring t.a.v. afgesproken items: 
� voor de diverse stations zicht te krijgen op de aard en de omvang van 

de ad hoc afwijkingen van de voorprogrammering in het LIS en/of ad 
hoc afwijkingen van de dienst- en beurtregeling; 

� op basis van die rapporteren na te gaan waar terecht via ad hoc be-
slissingen ingegrepen wordt, waar structurele aanpassingen aan de 
dienst- en beurtregeling moeten overwogen worden of waar zich een 
onderzoek aandient t.o.v. mogelijk oneigenlijk gebruik van de appreci-
atiemogelijkheden. 
 

5. Bij de uitvoering van punt 4.3. (aanwervingsbeleid MDK) zal in samen-
spraak met de vakbonden in uitvoering van punt 3.1.1. van het protocol nr 
167.493 van 11 oktober 2001 voor de functie van chefloods GNA (ge-
meenschappelijke nautische autoriteit) die in continudienst wordt uitgeoe-
fend eveneens de ondergrens worden vastgelegd m.b.t. het genereren 
van een automatische wervingsbehoefte. 
 

6. De dienstleiding zal op de GWL (gemengde werkgroep loodsen) van ja-
nuari 2008 de toepassing agenderen van het terug aan de beurt komen 
van de rivierloodsen die 4 of 6 uur rust hebben opgenomen, teneinde na 
te gaan of zich al dan niet een aanpassing van de dienst- en beurtrege-
ling of een verduidelijkende kennisgeving opdringt. 
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11.Vergaderkalender 1° semester 2008  

- maandag 21 januari 2008 van 12u -15.45u 
- maandag 11 februari van 14u-18u 
- maandag 3 maart 
- maandag 17 maart 
- maandag 7 april 
- maandag 28 april 
- maandag 19 mei 
- maandag 9 juni  
- maandag 30 juni 
- dinsdag 22 juli  
 

 
 

 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 

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