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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 JUNI 2008 
 
I AGENDA 
1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams perso-

neelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal maatregelen voor het 
Zeewezen en rondzendbrief loodscoëfficiënten (protocollen nrs. 262.848, 
262.849); 
 

2. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspe-
cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap 
voor Geografische Informatie Vlaanderen (protocol nr. 262.850); 
 

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

4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken  
 

 
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; 
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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, Vlaamse 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 
     Jan Van Wesemael 
     Ronny Vande Winckel 
 

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

de heren  Christoph Vandenbulcke  
     Jan François  
mevrouwen  Nathalie Hiel 
      Liesbet Sommen 
 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt  
de heren  Céderic Eerebout 
     Jos Mermans 
     Francis Van Lindt 
Mevrouw Bea Foubert 
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NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
De heer Michel Defer 

 
 

FCSOD 
de heren  André T’Seyen 
    Jo Depypere 
 
VSOA  
mevrouw  Christine Sermant 
de heer Geert Verhavert 
 
Maritieme Dienstverlening Kust  
De heer Maarten Van Onckelen 
 
Departement Bestuurszaken  
De heer Jef Mannaerts, directeur bij de afdeling Regelgeving 
De heer Koen De Lange, adjunct van de directeur 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld. 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1 en 2 van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN  
1. Uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007: generieke proeven niveau D 

De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat volgens de 
laatste richtlijnen van SELOR de inschrijvingen voor de generieke proeven ni-
veau D in principe elektronisch moeten gebeuren. Er blijkt wel een uitzondering 
te bestaan voor kandidaten die geen eigen emailadres hebben. Aan de MOD’s 
en de lijnmanager zal gevraagd worden om personeelsleden die dit wensen 
hulp te verlenen bij deze elektronische inschrijving. Volgens de timing van Se-
lor wordt de oproep tot kandidaatstelling op 20 juni verspreid (definitieve be-
vestiging nog te ontvangen). Organisatie van het eigenlijke examen niet voor 
einde september 2008. 
 

2. Voorstel aanpassing potentieelinschatting overgangsexamen niveau A  
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken verwijst voor de stand van 
zaken naar de notulen van het SOPO d.d. 23/5/2008: 
 



   

5_4_5_1_SECXVIII_notulen_20080609  www.vlaanderen.be 

4 

“- het profiel wordt aangepast aan het profiel dat werd voorgesteld voor de ge-
nerieke proeven voor het niveau A in het kader van het sectoraal akkoord; 
- het toelaten van kandidaten die reeds hebben deelgenomen aan de procedu-
re die werd georganiseerd in 2007 voor de agentschappen met rechtspersoon-
lijkheid omwille van de gewijzigde voorwaarden;  
- het voorstel om een eliminerende proef, bestaande uit een kort interview en 
capacitaire proeven, in te lassen voorafgaand aan de uitgebreide potentieelin-
schatting. Kandidaten die slagen in dit eerste deel leggen in een tweede ge-
deelte een volledige externe potentieelinschatting af en voor hen wordt een in-
terne potentieelinschatting opgemaakt. De geslaagden van het tweede gedeel-
te nemen in een laatste fase deel aan het kennisexamen. Jobpunt Vlaanderen 
onderzoekt de financiële weerslag en timing van dit voorstel.  
Er zal door BZ een centrale communicatie aan het personeel worden gericht 
inzake de timing van het overgangsexamen.”  
 
Het aangepast ontwerp selectiereglement zal opnieuw aan de vakbonden wor-
den voorgelegd. 
 

3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken 
- Inhouding ploegtoelage bij staking (vragen FCSOD d.d. 2/5/2008 + ACOD 
d.d. 8/5/2008)  
Een technicus van de afdeling Regelgeving deelt mee dat de herberekening 
van de inhouding ploegtoelage zal uitgevoerd worden op het salaris van juni. In 
de toekomst zal in de mate van het mogelijke de inhouding bij staking gebeu-
ren salaris op salaris en toelage op toelage. 
 
- Wervingsreserves niveaus A, B en D 
De vraag van de vakbonden, om aan “Wervingen en Selecties” te vragen om 
de lijsten met wervingsreserves die geldig blijven voor de niveaus A, B en D 
door te sturen aan de vakbonden, wordt als volgt verduidelijkt. In deze lijsten 
worden de nrs. en omschrijving van de examens vermeld. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 

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

 


