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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2008 
 
I AGENDA 
1. Sectoraal Akkoord 2005-2007:uitvoering stand van zaken; 

 
2. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspe-

cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse  
Milieumaatschappij (verder zetting onderhandelingen d.d. 21/01/2008); 
 

3. Ontwerpministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende of spe-
cifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (verder zetting 
onderhandelingen d.d. 21/01/2008)( protocol 255.825); 
 

4. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspositie-
regeling van de topsporters en hun omkadering (verder zetting onderhandelin-
gen d.d. 17/12/2007); 
 

5. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams perso-
neelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal 
akkoord 2005 - 2007 en andere bepalingen (verder zetting onderhandelingen 
d.d. 21/01/2008) (protocol nr. 252.815); 
 

6. Bijkomend punt: UZ Gent: wijziging rechtspositieregeling ziekenhuisartsen (pro-
tocol nr. 257.836); 
 

7. Varia: 
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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 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; vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, behoor-
lijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

4. De heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent, vertegen-
woordigd door mevrouw Valerie Vinck, behoorlijk 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. De heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
vertegenwoordigd door mevrouw Carla Brion, behoorlijk gemachtigde afge-
vaardigde. 
 

 
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 
     Ronny Vande Winckel 
     Richard De Winter 
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2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
 

de heren  Christoph Vandenbulcke  
Mevrouw Nathalie Hiel 
Mevrouw Liesbet Sommen 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 

     Céderic Eerebout 
     Geert Verhavert 
     Francis Van Lindt 
 

NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
De heren  Eddy Janssens 
      Ivo Van Den Broeck 
 
FCSOD 
De heren  Willy Du Bois 
    Dominique Knops (BLOSO) 
    André T’Seyen 
 
VSOA  
Mevrouw Christine Sermant  
 
VMM  
De heer Noël Ghesquière 
 
BLOSO  
Eddy De Waele 
 
Departement Bestuurszaken  
Afdeling Regelgeving 
De heer Koen De Langhe, adjunct van de directeur 
De heer Matthias Roman, adjunct van de directeur 
De heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur,  
 
Afdeling Catering en Schoonmaak 
Mevrouw Marleen Van Wingh, afdelingshoofd 
 
Departement CJSM  
Mevrouw Hilde De Ridder, adjunct van de directeur MOD  
 
De Heer Ivo Van Aken, Vlaams Topsportmanager 
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IV. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld . 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 3, 5, en 6 van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN 
 

1. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschaps-
specifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse  
Milieumaatschappij  
 
Volgens de vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken moet in het 
agentschapsspecifiek besluit de afwijkende regeling m.b.t. de maaltijdche-
ques worden opgenomen, conform het advies van de afdeling Regelgeving.  
 
Op vraag van de vakbonden en met het oog op transparantie bezorgt de 
vertegenwoordiger van de Vlaamse Milieumaatschappij aan de vakbonden 
met cc naar de leden van de overheid, de berekeningstabel m.b.t. wijze 
waarop de toelagen berekend werden. 
 

 
Artikel 9 van het voorgelegde ontwerp wordt opgesplitst in twee paragrafen. 
In § 1 wordt de maandelijkse geforfaitariseerde toelage duidelijk omschreven 
en vastgesteld en in § 2 wordt de regeling opgenomen ingeval de geforfaita-
riseerde toelage niet kan toegepast worden. 
 
Op vraag van de afvaardigingen van de vakbonden wordt de onderhandeling 
voortgezet op de eerst volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 
3 maart 2008. 
 
 

2. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtsposi-
tieregeling van de topsporters en hun omkadering  
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Sport zet het nieuwe 
voorstel van de overheidsafvaardiging uiteen. Als tijdelijke oplossing blijven 
de topsporters en omkadering onder het Vlaams Personeelsstatuut ressorte-
ren met tijdelijke en uitzonderlijke contracten met afwijkende loonvoorwaar-
den. Om die reden wordt in het voorliggende ontwerpbesluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 
2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005 - 2007 en 
andere bepalingen, de bepaling m.b.t. de topsporters en hun omkadering 
geschrapt en wordt het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de rechtspositieregeling van de topsporters en hun omkadering te-
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ruggetrokken. (zie ook punt VI 4 van deze notulen) 
 
De afvaardiging van de FCSOD vindt dit voorstel een goede oplossing en 
hoopt dat deze tijdelijke regeling geen regeling van onbepaalde duur wordt. 
 
De afvaardigingen van de ACOD en het VSOA gaan akkoord met het voorstel 
van de overheidsafvaardiging. 
 
 

3. Ontwerpministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende of spe-
cifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid   
De afdeling regelgeving zorgt voor aangepaste bijlagen op basis van de af-
spraken m.b.t. BLOSO (kok en restaurantpersoneel), INBO/ILVO (dezelfde 
omschrijvingen van “wetenschappelijk personeel” en verloning weten-
schappelijk personeel), IVA FM (back-up werf- en sectorverantwoordelijken 
schoonmaakpersoneel D112) en VLM (schrapping specialist boekhouding). 
 

 
Op vraag van de afvaardigingen van de vakbonden wordt het volgende en-
gagement van de afvaardiging van de overheid in deze notulen opgenomen 
wat het BLOSO Catering personeel betreft. In het personeelsplan van BLO-
SO zal er een voldoend aantal statutaire koks en hulppersoneel Catering op-
genomen worden. Naast deze statutaire tewerkstelling blijft in specifieke si-
tuaties in het BLOSO de mogelijkheid bestaan om contractuelen te werven in 
deze functies. Het overleg over het personeelsplan zal dit jaar nog plaatsvin-
den in het entiteitsoverlegcomité van BLOSO.  
 

 
4. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams per-

soneelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het secto-
raal akkoord 2005 - 2007 en andere bepalingen  
In artikel 1 van het voorgelegde ontwerpbesluit worden de leden 1° en 2° 
m.b.t. de topsporters en hun omkadering geschrapt. (zie ook punt VI 2 van 
deze notulen)  
 

5. Sectoraal Akkoord 2005-2007:uitvoering stand van zaken  
Vervangingspool 
De voorzitter herinnert aan de afspraak van het sectorcomité XVIII d.d. 21 
januari 2008 waarbij gevraagd werd dat de vakbonden de namen van 1 ef-
fectieve en 1 plaatsvervanger zouden doormailen naar Jan Haex van Job-
punt Vlaanderen met cc naar de leden van de overheid. 
 

6. Ticket on line  
De afvaardigingen van de ACOD en het VSOA hebben volgende bedenkin-
gen geformuleerd over de werking van het nieuwe systeem ticket on line. 
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Zo zou o.m. de duurtijd voor het bestellen/aanmaken meer dan 15 min be-
dragen. Er zouden geen kortingen worden toegestaan. Ook worden de be-
stelde biljetten ook effectief gefactureerd kunnen dus niet geannuleerd wor-
den. Eens men tot het systeem is toegetreden kan men echter niet meer te-
rugkeren naar het systeem van de bulkbiljetten. 
 
Op een volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 3/3/2008 zal 
een technicus van de afdeling regelgeving het systeem van ticket on line 
toelichten en antwoorden op de vragen van de vakbonden. 
 
De vakbonden bezorgen hun bijkomende opmerkingen vooraf aan deze 
technicus met cc naar de overheidsafvaardiging. 
 

7. Arbeidsreglement: procedure ziektecontrole  
 
Een afgevaardigde van de ACOD vraagt om in het model arbeidsreglement 
de tijdsduur waarin de controlearts een controle kan uitvoeren te wijzigen 
(van 8 u -21 u naar 7.30u – 19u) zoals deze op vraag van de vakbonden is 
vastgesteld in het arbeidsreglement van sommige entiteiten.  
 
Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar Personeel wijkt deze handels-
wijze af van wat er in het sectorcomité XVIII met de vakbonden werd afge-
sproken. Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde modelarbeidsregl-
ment van 20/7/2006 werd vooraf onderhandeld in het sectorcomité XVIII. 
Volgens punt 1.1. algemene richtlijnen van het model arbeidsreglement 
moet de lijnmanager bij de opmaak van het arbeidsreglement voor de ver-
meldingen die in vetjes werden weergegeven de formulering gebruiken zo-
als opgenomen in het model. De bepalingen m.b.t. ziektecontrole werden in 
het vet aangeduid en mogen niet gewijzigd worden door een entiteitsover-
legcomité. Bovendien zijn deze bepalingen gebaseerd op het huidige con-
tract met het ziektecontroleorgaan en is het entiteitsoverlegcomité ter zake 
niet bevoegd. 
 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeel vraagt aan de vakbonden om 
bij het overleg in de entiteitsoverlegcomités rekening te houden met de af-
spraken van het sectorcomité XVIII en deze niet via het overleg eenzijdig te 
wijzigen. 
 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeel wijst er ook op dat er een 
nieuw contract zal afgesloten worden m.i.v. 1/1/09. De vakbonden hebben 
het bestek gekregen met het oog op het formuleren van gebeurlijke opmer-
kingen. De door de ACOD aangehaalde problematiek zal dan ook verder in 
deze context bekeken worden.  
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8. Publicatie arbeidsreglementen en personeelsplannen  

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de stand van zaken m.b.t. 
afspraak over de publicatie van de personeelsplannen en de arbeidsregle-
menten op de website Bestuurszaken. 
 
De vertegenwoordiger van Bestuurszaken zal op een volgende vergadering 
van het sectorcomité XVIII hierover de stand van zaken geven. 
 
 

9. Protocollen m.b.t. Maritieme Dienstverlening Kust  
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de stand van zaken m.b.t. 
de uitvoering van de 2 protocollen m.b.t. de Maritieme Dienstverlening Kust. 
 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeel antwoordt dat de twee vak-
bonden deze protocollen op 1/2/2008 hebben ondertekend en dat deze op 
de eerst volgende vergadering van de Vlaamse Regering door de bevoeg-
de ministers zullen ondertekend worden.  
 
De uitvoering van deze protocollen zal zo snel mogelijk gebeuren en dit 
vóór het zomerverlof.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 

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

 
 

 


