
 

  www.vlaanderen.be 

  
 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

 Agentschap voor Overheidspersoneel 
 
SECTORCOMITE XVIII  
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 
 
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 
Tel.: 02-553 50 30  
 Fax: 02-553 50 28 
 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 7 april 2008 
 
I AGENDA 
1. Sectorale Akkoorden: 
1..1. sectoraal akkoord 2008-2009: formaliseren voorakkoord+ vastlegging data 
Werkgroep SA; 
1..2. sectoraal akkoord 2005-2007: uitvoering stand van zaken; 
 
2. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspeci-
fieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse  
Milieumaatschappij (verder zetting onderhandelingen d.d. 11/02/2008); 
 
3. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspeci-
fieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaat-
schappij (protocol nr. 259.839); 
 
4. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de  
rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technische omkaderings-
personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van het 
sectoraal akkoord 2005-2007 (protocol nr. 259.840); 
 
5. Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken: 
5..1. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende toewijzing van 
de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het  
Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse adviesraad voor 
Bestuurszaken (protocol nr. 259.837); 
5..2. ontwerpbesluit van de VR houdende machtiging van de strategische advies-
raad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de  
pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen 
van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
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rechthebbenden (protocol nr. 259.841); 
 
6. Rondzendbrief inzake reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen (proto-
col nr. 259.838); 
 
7. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII o.m. 
- Mededeling ticket on line; 
 
8. Bijkomend punt: ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (protocol nr. 259.842). 
 
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 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 heer Tom 
Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

3. 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  
 
De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde afge-
vaardigde; 
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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 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  Richard De Winter 
     Ronny Vande Winckel 
      
 

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

de heer  Christoph Vandenbulcke  
mevrouwen  Nathalie Hiel 
      Liesbet Sommen 
      Sofie Moerman 
 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt  
de heren  Jos Mermans 
     Céderic Eerebout 
     Geert Verhavert 
mevrouw Bea Foubert  
 

NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
de heer Ivo Van Den Broeck 
 
FCSOD 
de heren  Willy Du Bois 
    André T’Seyen 
 
VSOA  
de heer H. Bombeeck (VDAB) 
 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  
mevrouw Rita Luyckx 
 
Vlaamse Landmaatschappij  
de heer Franky Wijnant 
 
Departement Bestuurszaken  
Afdeling Regelgeving 
de heer Koen De Langhe, adjunct van de directeur 
de heer Jef Mannaerts, directeur,  
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IV. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld met uitzondering van punt 2. 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 3 t.e.m. 6 en 8 van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN 
 
1. Sectorale Akkoorden: 
1..1. sectoraal akkoord 2008-2009  
De vakbonden bevestigen dat hun achterban het sectorale voorakkoord van 22 
maart 2008 heeft goedgekeurd. Het sectorale voorakkoord van 22 maart 2008 
m.b.t. koopkrachtverhoging, maaltijdcheques (of equivalent) en op te nemen 
teksten i.v.m. efficiënte en effectiviteit en interimarbeid zal worden geformaliseerd 
via het uit te werken ontwerp sectoraal akkoord. 
 
Er worden volgende dagen afgesproken waarop de werkgroep sectoraal akkoord 
opnieuw zal samenkomen op het kabinet Bestuurszaken telkens van 14 u-18u: 
22 april, 7 mei, 22 mei en 26 mei 2008. 
 
1..2. sectoraal akkoord 2005-2007 : uitvoering stand van zaken 
Generieke testen  
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat er tegen 28 
april 2008 meer duidelijkheid zal zijn over de organisatie van de examens voor 
niveau D. Het is nog altijd de bedoeling om in het najaar de testen te organiseren 
voor de niveaus A en B. 
 
Op vraag van het VSOA zal de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken 
informeren bij SELOR of de procedure tot screening van diploma’s dezelfde is bij 
al de examens m.a.w. gebeurt de screening voor of na de examens? 
 
Op vraag van het VSOA zal onderzocht worden of een aanpassing van het exa-
menreglement nodig is indien zou blijken dat de mededeling van de uitslag van de 
examens langer duurt, zodat de termijn van 3 maanden waarin feedback kan ge-
geven worden in de realiteit slechts van kortere duur (bv 1 maand ) is. 
 
 
2. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspeci-
fieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse  
Milieumaatschappij  
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van het Sectorcomité 
XVIII na uitklaring, binnen de VMM, van de resterende knelpunten (zie afspraken 
in de notulen van het sectorcomité XVIII d.d. 11/2/2008). Op vraag van de ACOD 
bezorgt de VMM ook een berekening van de geforfaitariseerde toelage op basis 
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van het stambesluit. 
 
 
3. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  
In de aanhef van dit ontwerpbesluit moet verwezen worden naar het protocol nr. 
259.840 van 7 april 2008 en moet de datum van het begrotingsakkoord ook wor-
den opgenomen. 
 
 
4. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende toewijzing van de 
personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het  
Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse adviesraad voor 
Bestuurszaken  
De tekst van artikel 5 moet vervangen worden door het volgend: “ Dit besluit heeft 
uitwerking met ingang van 1 januari 2008”. 
 
 
5. Rondzendbrief inzake reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen  
Op vraag van het VSOA zullen de nieuwe lijsten die van kracht zijn vanaf 1 april 
2008 aan deze rondzendbrief toegevoegd worden. Punt II 3.3. van de rondzend-
brief “Dagvergoeding” zal nog aangepast worden, aangezien het niet de bedoeling 
was om de uitbetaling van een voorschot onmogelijk te maken. De aangepaste 
rondzendbrief met nieuwe lijsten zullen als bijlage aan het protocol worden toege-
gevoegd. 
 
 
6. Ticket on line  
Op vraag van de FCSOD zal de afdeling Regelgeving aan ROW meedelen dat via 
het systeem van ticket on line wel kan gebruik gemaakt worden van particuliere 
kortingen mits aan de voorwaarden is voldaan. Ook zal de afdeling Regelgeving 
aan de NMBS vragen of het mogelijk is om railpass elektronisch te bestellen. 
 
 
7. Varia 
- De vraag van de ACOD m.b.t. de reiskosten van de assessoren namens de vak-
bonden zal door de afdeling Regelgeving beantwoord worden tegen de eerst vol-
gende vergadering van het sectorcomité XVIII van 28 april 2008. 
 
- de voorzitter deelt op vraag van de ACOD de stand van zaken mee m.b.t. het 
Loodsengebouw in Antwerpen en deelt mee dat deze stand van zaken door de 
leidend ambtenaar van de Maritieme Dienstverlening Kust in een eerst volgend 
entiteitsoverlegcomité zal meegedeeld worden. 
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- De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de uitspraak 
van de IAO.m.b.t. de klacht van de BvL momenteel wordt onderzocht. De aanbe-
velingen van de IAO hebben betrekking op enerzijds de vraag tot aanpassing van 
het vakbondsstatuut m.b.t. de vaststelling van de representativiteit en anderzijds 
op maatregelen m.b.t. het terug op gang brengen van de dialoog in de Gemengde 
Werkgroep Loodsen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 
 

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

 
 
 


