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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 NOVEMBER 2008 
 
I AGENDA 
 
1. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: 
1..1. ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams per-
soneelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal ak-
koord 2008 – 2009 (protocol nr. 266.861); 
1..2. ontwerp van rondzendbrief houdende voorlopige uitvoering van een aantal 
maatregelen uit het sectoraal akkoord 2008 – 2009 (protocol nr. 266.860); 
1..3. Mededeling: ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 tot regeling van de aanstelling 
van de bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige diensten 
van de Vlaamse overheid, wat betreft de financiële tegemoetkomingen; 
1..4. uitvoering stand van zaken; 
 
2. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken; 
 
3. Toegevoegde punten:  

3..1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspeci-
fieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal; 

3..2. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 
14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij 
de Diensten van de Vlaamse Overheid;  

3..3. Aanpassing model arbeidsreglement;  

3..4. Beperking van de functiespecifieke selectie tot de geslaagden van de gene-
rieke proeven van de eigen entiteit, raad of instelling;  
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4. 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 Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, en Vlaams minister van Be-
stuurszaken, vertegenwoordigd door Frans Cornelis, gevolmachtigd Onderhan-
delaar Personeelszaken; 
 

2. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening; vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, behoor-
lijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

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. Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Dirk Henckens, behoor-
lijk gemachtigde 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  
Richard De Winter 
Ronny Vande Winkel 

 
2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 

ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
   de heer Chris Herreman 
   Mevrouwen Liesbet Sommen 
      Sofie Moerman 
      Nathalie Hiel 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt  
  de heren  Céderic Eerebout 

Francis Van Lindt 
Geert Verhavert 
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  mevrouw Bea Foubert 
 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
FCSOD 
de heren  Willy Du Bois 
    André T’Seyen 
 
VSOA  
mevrouw Christine Sermant 
 
 
Departement Bestuurszaken: 
Afdeling Regelgevind  
de heer Jef Mannaerts, senior adviseur; 
de heer Dirk Laerte, adviseur 
de heer Tom Somers, adjunct van de directeur 
de heer Branko Janda, adjunct van de directeur  
 
GDPB  
Mevrouw Annemie Lagrain, preventieadviseur psychosociaal welzijn 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten 1, 2, 3.2., 3.2., 3.3. en 3.4. van de agenda werden behandeld. 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1.1., 1.2. en 3.2. van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN  

1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams per-
soneelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal 
akkoord 2008 – 2009  
Op vraag van de ACOD zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust sa-
men met de afdeling Regelgeving nog een technisch onderzoek uitvoeren over 
de tabel van artikel 10 (zeegeld ) van dit ontwerpbesluit.  
 
Op vraag van de FCSOD zal een Model selectiereglement opgemaakt worden 
waarin o.m. in uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 de volgende zin 
wordt opgenomen: “Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens 
in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit”. Dit mo-
del zal, via het TOPO, als bijlage toegevoegd worden aan de Rondzendbrief be-
treffende het in aanmerking nemen van diensten en ervaring. 
 
Op vraag van de FCSOD wordt in de toelichting bij art. 11 (VII 70quater) bij de 
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compenserende toelage de reden opgenomen waarom de Vlaamse economi-
sche vertegenwoordigers en het ondersteunend personeel in het buitenland van 
het FIT deze compenserende toelage niet ontvangen. Deze toelage wordt toege-
kend ter compensatie van de verhoging van de werkgeversbijdrage in een maal-
tijdcheque vanaf 1 september 2008. Aangezien de vertegenwoordigers en het 
ondersteunend personeel in het buitenland geen maaltijdcheques ontvangen, 
komen zij ook niet in aanmerking voor de compenserende toelage. Het niet toe-
kennen van maaltijdcheques aan de vertegenwoordigers in het buitenland wordt 
gemotiveerd door het feit dat zij al over andere toelagen en vergoedingen be-
schikken en maaltijdcheques in het buitenland niet bruikbaar zijn. 
 
2. De punten 3.1. en 3.3. van de agenda worden hernomen op de eerst vol-
gende vergadering van het sectorcomité XVIII van 24 november e.k. 
 
3. Beperking van de functiespecifieke selectie tot de geslaagden van de gene-
rieke proeven van de eigen entiteit, raad of instelling  
Het voorgelegde advies van de Afdeling regelgeving zal op de website van deze 
afdeling gezet worden. 
 
4. Varia  
Hospitalisatieverzekering – gunning nieuwe polis 
De vakbonden worden uitgenodigd op een informatievergadering met Fortis op 
26 november e.k. om 14.30 uur in het Boudewijngebouw.  

 
 

 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 

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

 


