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�Agentschap voor Overheidspersoneel 
 
SECTORCOMITE XVIII  
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 
 
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 
Tel.: 02-553 50 30  
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25 JUNI 2007 
 
I AGENDA 
 
1. VRT: wijziging van het administratief personeelsstatuut m.b.t. moederschaps-

rust – Wijziging van het reglement op de duur der prestaties ingevolge tijdsbe-
heer – Wijziging van het administratief personeelsstatuut m.b.t. ziekteverlof: 
verschoven naar 16/7/2007; 
 

2. UZ GENT:  
2.1. Tijdelijke projectmedewerker Verpleging (protocol nr. 246.799); 
2.2. Wijziging van artikel X 86, §1 van de Rechtspositieregeling van het perso-

neel van het UZ Gent en artikel IX 39, §1 van de Rechtspositieregeling van 
de ziekenhuisartsen van het UZ Gent (protocol nr. 248.804); 
  

3. BBB: stand van zaken; 
 

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

5. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007:  
5.1. Functieweging (punt 6.1.); 

 
5.2. Functie van lager kader (N-2), functies van de niet-leidinggevende loopba-

nen (punt 6.2.); 
 

5.3. Ontwerp rondzendbrief m.b.t. de verhoging van de toelage voor nacht- en 
zaterdagwerk; 
 

6. Verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse over-
heid (protocol nr. 248.803); 
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7. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 
 

8. 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, met 
kennisgeving afwezig. 
 

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. 
 

 
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 
     Jan Van Wesemael 
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
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Mevrouw Ann Vermorgen 
de heren  Jan François 
     Chris Herreman 
     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 
 
FCSOD  
de heren  Willy Du Bois 
    André T’Seyen 
Mevrouwen  Sofie Moerman 
     Nathalie Hiel 
 
Departement Bestuurszaken:  
De heer Ronny Verstraeten, senior projectmedewerker beloningsbeleid 
Mevrouw Anja D’Hoe, senior projectmedewerker beloningsbeleid 
Mevrouw Inge Victor 
De heer Koen De Lange, adjunct van de directeur 
De heer Jef Mannaerts, directeur 
 
Maritieme Dienstverlening Kust  
De heer Maarten Van Onckelen  
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
 
De punten van de dagorde werden behandeld, met uitzondering van punt 1. 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 2 en 6 van de agenda. 
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VI  AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN 
 
1. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007 

 
1.1. Functieweging  

Dit punt wordt opnieuw naar een technische Werkgroep verwezen die zal 
doorgaan op woensdag 4/7/2007 op het kabinet Bestuurszaken en zal 
daarna geagendeerd worden op de vergadering van het Sectorcomité XVIII 
van 16/7/2007. 
 

1.2. Functie van lager kader (N-2), functies van de niet-leidinggevende loopba-
nen  
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken zal een nieuwe ver-
sie van de tekst m.b.t. de resterende knelpunten voor N-2 en inhoudelijke 
loopbaan doormailen naar de leden van het sectorcomité XVIII met het oog 
op het afsluiten van de onderhandelingen op 16 juli 2007. 
 

1.3. Ontwerp rondzendbrief m.b.t. de verhoging van de toelage voor nacht- en 
zaterdagwerk  
De vraag van de FCSOD m.b.t. de nautische dienstchef en chefloods zal 
worden onderzocht. De onderhandelingen met concreet voorstel worden 
hierover verder gezet op 16/7/2007.  
 

1.4. Economische en Financiële Informatie- regeling: ontwerpomzendbrief 
Op vraag van de FCSOD zal de Gevolmachtigd Onderhandelaar Perso-
neelszaken informeren naar de stand van zaken bij het CAG. 
 

1.5. Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid (vraag FCSOD) 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de 
vervangingspool zal geïnstalleerd worden in het najaar en dat de cultuur-
ondersteunende communicatie komende is. 
 

2.  Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken 
 
2.1. Bemiddelingsvoorstel loodsen  

De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat het 
bemiddelingsvoorstel in een protocol zal omgezet worden en formeel zal 
geagendeerd worden op het sectorcomité XVIII van 16/7/2007. 
 

2.2. Rondzendbrief gevaartoelage: problematiek van de rattenvangers bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)  
 
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat met 
de VMM is afgesproken dat dit agentschap - dat totnogtoe was uitgesloten 
van het toepassingsgebied van de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/13 
van 15 mei 2007 - zal worden toegevoegd aan het toepassingsgebied van 
deze rondzendbrief. In afwachting daarvan is er voor de rattenvangers 
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geen probleem om toch te kunnen genieten van de gevaartoelage voorzien 
in artikel VII 33 van het VPS. Op basis van artikel 8 van het migratiebesluit 
van 20 mei 2005 behouden de aan de departementen of verzelfstandigde 
agentschappen toegewezen personeelsleden hun toelagen, vergoedingen 
en sociale voordelen die op reglementaire en/of contractuele basis werden 
toegekend, in zoverre de voorwaarden van toekenning blijven bestaan, en 
dat aan deze voorwaarden blijft voldaan.  
 

2.3. Uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 - Reglementering loopbaanonder-
breking SERV  
De nota aan de leden van het sectorcomité met antwoord van de afdeling 
Regelgeving zal aan de leden van het sectorcomité XVIII doorgestuurd 
worden. 
 
 

3. VARIA  
 
3.1. Maaltijdcheques alternatieve telling (vragen ACOD) 

Een vertegenwoordiger van de afdeling Regelgeving deelt mee dat: 
- de chauffeurs van de gemeenschapsinstellingen geschrapt zijn uit de lijst 
van alternatieve tellingen; 
- de permanente wachtdienst enkel het personeel van EMA betreft m.a.w. 
de winterdienst wordt niet langer opgenomen in de lijst van de alternatieve 
telling. 
 

3.2. Maaltijdcheques: keukens Gent 
De vraag van de ACOD m.b.t. de keukens in de gebouwen te Gent (Wal-
straat in Gent en Bollenbergen) zal voorgelegd worden aan mevrouw Kris-
tel Gevaert, administrateur-generaal van het Agentschap Facilitair Mana-
gement met het oog op een antwoord tegen 16/7/2007. 
 

3.3. Interfederale mobiliteit  
Dit punt zal op het sectorcomité XVIII van 16/7/2007 geagendeerd worden. 
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3.4. Agenda van het sectorcomité XVIII 2° semester 2007: telkens op maandag 

om 14 u op het kabinet van de minister-president van de Vlaamse Rege-
ring: 
- 10 september; 
- 1 oktober; 
- 5 november; 
- 26 november; 
- 17 december. 
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Lutgart De Buel 
Secretaris 

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