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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26 FEBRUARI 2007
I AGENDA
1. BBB: stand van zaken;
2. Sectoraal Akkoord 2005-2007: uitvoering stand van zaken;
3. N-2 en inhoudelijke loopbaan: afspraken
4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken
5. 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 gemachtigde afgevaardigde;
2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans
Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken en de heren Wim
Van Beeck en Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden;

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening; met kennisgeving afwezig;
Bijkomende leden
1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw
Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde
afgevaardigde;
3. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE 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

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
l
FCSOD
de heren Edgard Naeyaert
Willy Du Bois

VSOA
de heer Geert Verhavert
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
V AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN
1. BBB
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken bevestigt aan de vakbondsafgevaardigden dat indien de voorstellen m.b.t. de oprichting van de
nieuwe overlegstructuren in een beleidsdomein afwijken van het met redenen
omkleed advies d.d. 15/5/2007, deze voorstellen opnieuw aan het Hoog Overlegcomité moeten voorgelegd worden, conform de bepalingen van artikel 38
van het koninklijk besluit van 28/9/1984. Luidens dit artikel maken de voorstellen tot oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en de vaststelling van
hun gebied voorwerp uit van overleg in het Hoog Overlegcomité.
2. Sectoraal Akkoord 2005-2007
- Een afgevaardigde van het VSOA vraagt om over het ingediende dossier
“voorstel wijziging APKB” te kunnen beschikken.
- Afschaffing gelijkwaardigheid niveau B/C: een afgevaardigde van het VSOA
vraagt dat er voor het evaluatiejaar 2007 ( evaluatie in 2008) een centraal initiatief zou worden genomen om de evaluatielijnen tijdig te wijzigen.
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat deze
vraag zal meegenomen worden bij het intern overleg (SOPO/TOPO) over de
teksten m.b.t. afschaffing gelijkwaardigheid niveau B/C.
- Maaltijdcheques: de Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken vraagt
dat de vakbonden een inventaris zouden opmaken van mogelijke problemen/knelpunten en deze aan hem te bezorgen met het oog op de besprekingen in de interne werkgroep Maaltijdcheques.
- Gemandateerde lijnmanagers : de vakbonden vragen om de resultaten van
de benchmark te kunnen ontvangen.
- Verhoging loodstoelage voor nachtprestaties (brief ACOD d.d. 15/2/2007)
Volgens de Dienst Personeelsregelgeving werd de incorporatie van de component zaterdagwerk (uitbreiding naar rang A1) en de verhoging nachttoelage
van 2 tot 3 euro in de loodstoelagen besproken in een aantal vergaderingen
met vertegenwoordigers van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en
Kust (laatste vergadering 17/1/2007).
Een voorstel tot wijziging zal opgenomen worden in het ontwerpbesluit tot wij-

ziging van het VPS wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005 2007.(fase 3).
De desbetreffende bepalingen zullen uiteraard in werking treden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2006.
3. N-2 en inhoudelijke loopbaan: afspraken
De werkgroepvergaderingen m.b.t. de invoering van de rang N-2 en de inhoudelijke loopbaan (uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007) zullen doorgaan in
de zaal Van Eyck op de 7e verdieping van het kabinet Bestuurszaken op volgende data:
- dinsdag, 17 april 2007 van 14u tot 17u;
- maandag, 23 april 2007 van 14u tot 17u.
De principenota zal worden nagestuurd van zodra deze is goedgekeurd door
de Vlaamse Regering.
4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken
- Wijzigingen aan de fiscale wetgeving m.b.t. de aanrekening van overuren,
ploegenarbeid, woon-werkverkeer en carpooling
Aanvullend antwoord Dienst Personeelsregelgeving:
1)de regelingen die voortvloeien uit het interprofessioneel akkoord 2005 – 2006
(overuren, ploegenarbeid) zijn niet van toepassing op de publieke sector.
2) woonwerkverkeer: de regeling heeft betrekking op de vrijstellingen bedoeld
in artikel 38, §1, 9) b) van het wetboek der inkomstenbelastingen. Hierin is het
volgende vermeld: “vrijgesteld zijn voor de werknemer wiens beroepskosten
overeenkomstig artikel 51 forfaitair worden bepaald; de vergoedingen door de
werkgever toegekend als terugbetaling of betaling van reiskosten van de
woonplaats naar de werkplaats voor zover de werknemer die verplaatsing
maakt met een gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden dat door de
werkgever of door een groep van werknemers wordt georganiseerd: voor een
bedrag dat maximaal gelijk is aan de prijs van een treinabonnement eerste klas
voor die afstand”.
Vooreerst moet worden opgemerkt dat het hier om een regel gaat uit de fiscale
wetgeving, die uiteraard op iedereen van toepassing is. Verder moet worden
opgemerkt dat het over een “kost” gaat, d.w.z. dat de regelingen zoals bv. opgesomd in artikel XIII 101, §1 van het VPS van 15/7/2002 (woon-werkverkeer
met dienstwagen en winterdienst) hier niet onder vallen. Door gebruik van
dienstwagens is er immers geen KOST voor de werknemer (personeelslid), en
kan er dus ook van vrijstelling geen sprake zijn. Iemand die met eigen wagen
de woon-werkverplaatsing maakt (eventueel carpooling) heeft wel een werkelijke kost en geniet overeenkomstig punt 9° C van voornoemd artikel 38 een
vrijstelling van maximum 160 euro.

5. Varia
Brief ACOD d.d. 21/2/2007 m.b.t. het arbeidsreglement
- artikel 3 van het model arbeidsreglement m.b.t.
Volgens de Dienst Personeelsregelgeving heeft artikel 3 van het arbeidsreglement betrekking op de gewone dagen van inactiviteit. Voor de diensten waar
de zaterdag een gewone dag van inactiviteit is, moet dus in artikel 3 ook de zaterdag worden vermeld. De mogelijkheid om artikel 3 aan te vullen met andere
dagen dan de al vermelde (zondag, feestdagen, compensatiedagen, vakantiedagen) wordt geboden in het laatste streepje (“- …”).
- In artikel 14.1.2 (verloop geneeskundige controle) staat het volgende: “Oordeelt de controlerende arts dat de afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan deelt hij dit eveneens, bij een document dat voor ontvangst
wordt ondertekend, onmiddellijk mee aan het personeelslid. Het personeelslid
moet dan de dienst hervatten de eerstvolgende werkdag of op de door de controlerende arts vastgestelde datum”. Het deel “of op de door de controlerende
arts vastgestelde datum” is er volgens een afgevaardigde van de ACOD te veel
aan. Immers dan doet de controlegeneesheer een uitspraak over de duur van
de herstelperiode, het geen deel uitmaakt van de medische behandeling.
Volgens de Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken is deze zinsnede correct m.n. ofwel moet het personeelslid de dienst hervatten op de eerst
volgende werkdag ofwel op een latere door de controlearts vastgestelde datum. De controlearts doet een uitspraak over de wettigheid van de afwezigheid
en niet over de medische behandeling. Deze regeling is identiek overgenomen
van de omzendbrief PEBE/MVG/2002/1 d.d. 6/9/2002.
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