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�Agentschap voor Overheidspersoneel 
 
SECTORCOMITE XVIII  
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 
 
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 MAART 2007 
 
I AGENDA 
 
1. BBB: stand van zaken; 

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

 
3. UZ Gent: herwerkte versie van de rechtspositieregelingen: 

3.1.  Besluit van de Raad van Bestuur van … houdende vaststelling van het 
Kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen (protocol nr. 
244.789); 
 

3.2. Besluit van de Raad van Bestuur van … houdende vaststelling van het 
administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent (pro-
tocol nr. 244.790); 
 

4. VDAB: ontwerp van Sectoraal Akkoord 2005-2007 voor het instructiepersoneel 
(protocol nr. 244.791); 
 

5. Ontwerpomzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/Gevaartoelage  - Bijlage 7 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houden-
de vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid (VPS) (voorzetting onderhandeling d.d. 18/12/2006) (proto-
col nr. 240.776);  
 

6. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van … tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de mogelijkheden tot het 
nemen van loopbaanonderbreking (protocol nr. 244.792); 
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7. Mededeling: huishoudelijke reglement beoordelingscommissie middenkader 
WGV; 
 

8. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken 
 

9. Varia. 
 

 
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 Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter; behoorlijk gemach-
tigde afgevaardigde; 
 

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 heer Tom 
Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

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 
 
1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, We-

tenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw 
Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde 
afgevaardigde; 
 

3. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge-
zin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde af-
gevaardigde;  
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III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-

GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AAN-
WEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE 
AFVAARDIGINGEN 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 
      Sofie Moerman 
De heren   Jan François 
      Christoph Vandenbulcke 
 

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

    Cédric Eerebout 
    Francis Van Lindt 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
de heer Ronny Vande Winkel 
mevrouw Tilly Troost 
l 
FCSOD  
de heren  André T’Seyen 
    Willy Du Bois 
    Rudy Dhoore 
 
VSOA  
de heer Geert Verhavert 
 
 
VDAB  
De heer Rino Manderick 
 
Departement Ambtenarenzaken: Dienst Personeelsregelgeving   
De heer Peter De Clercq, adjunct van de directeur 
De heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur 
 
Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk  
Mevrouw Kathleen Bernaert, preventieadviseur-coördinator; 



� � �

�����������������	���������� � ����������	
	���	�

��

De heer Marc De Mayer, preventieadviseur 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
 
De punten van de dagorde werden behandeld. 
 
V PUNTEN WAARVOO DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 3 t.e.m. 6 van de agenda. 
 
 
V  AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN  
1.  Sectoraal Akkoord 2005-2007: stand van zaken  

Over de uitvoering van punt 6.5 “Overgang van contractueel naar statutaire te-
werkstelling” m.b.t. de organisatie van generieke testen zal er op de vergade-
ring van het sectorcomité XVIII van 16 april e.k. meer duidelijkheid gegegeven 
worden. 
 

2. UZ Gent  
De vertegenwoordiger van UZ Gent zal op een volgende vergadering van het 
sectorcomité XVIII antwoorden op het technisch advies van de Dienst Perso-
neelsregelgeving.  
 

3. Ontwerpomzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/Gevaartoelage 
Op de vraag van een afgevaardigde van de ACOD of n.a.v. de voorgestelde 
wijzigingen van de werken er een aanpassing van het Vlaams Personeelssta-
tuut moet gebeuren deelt een vertegenwoordiger van de Dienst Personeelsre-
gelgeving mee dat “na nazicht van de definitief goedgekeurde tekst van het 
raamstatuut fase 2 d.d. 16/3/2007 is gebleken dat de werken waarvoor een af-
zonderlijk bedrag werd voorzien (de oude werken 53 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 
69) in artikel VII 34, al het juiste nummer ( respectievelijk 50 - 60 - 61 - 62 - 63 - 
64 - 66) dragen”.  
 
 

4. Mededeling: huishoudelijke reglement beoordelingscommissie middenkader 
WGV 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de huis-
houdelijke reglementen van de beoordelingscommissies middenkader niet 
meer op het sectorcomité XVIII zullen geagendeerd worden. Deze reglementen 
kunnen in de toekomst geraadpleegd worden op intranet. 
 

5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken 
- APKB 
Op vraag van een afgevaardigde van het VSOA d.d. 26/2/2007 deelt de verte-
genwoordiger van het kabinet Bestuurszaken de fiches “voorstel wijziging AP-
KB” ter plaatse rond. 
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- Gemandateerde lijnmanagers  
Na de vergadering van het sectorcomité ontvangen de vakbonden de resultaten 
van de benchmark. 
 
 
6. Varia  

- Belastingsproblematiek personeel tewerkgesteld in het buitenland 
Een afgevaardigde van de ACOD bezorgt een dossier m.b.t. belastingsproble-
matiek Loodsen Vlissingen aan de vertegenwoordiger van het kabinet Be-
stuurszaken om dit door de Dienst Personeelsregelgeving te laten onderzoe-
ken.  
Een afgevaardigde van de FCSOD deelt mee dat er ook bij het agentschap 
Flanders Investment & Trade problemen zijn mbt belastingen voor personeel 
dat in het buitenland werkt. Er zou een interpretatieprobleem zijn over het be-
grip ‘overheidsdienst’ t.a.v. de agentschappen. 
 
- Offerte functieweging: stand van zaken  
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat er op de 
vergadering van het sectorcomité XVIII van 16/4/2007 hierover meer duidelijk-
heid zal gegeven worden. 
 
- Jaarverslag Vorming, planning  
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt wanneer het jaarverslag en planning 
Vorming op de agenda van het Hoog Overlegcomité zal geagendeerd worden. 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat in het ka-
der van Beter Bestuurlijk Beleid de beleidsdomeinen verantwoordelijk zijn. Er 
zal gezorgd worden voor een gecoördineerde stand van zaken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 
 
Yves Leterme 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering 
i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 
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