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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 mei 2008 
 
I AGENDA 
1. VRT  

1..1. Raamakkoord sociale onderhandelingen 2008 (protocol nr. 261.844); 

1..2. Ouderschapsverlof (protocol nr. 261.845); 
 
2. UZ Gent  

2..1.  algemene statutarisatie binnen het UZ Gent (protocol nr. 261.846); 
2..2. Loopbaan en verloning medisch kader UZ Gent (protocol nr. 261.847);  
 
3. Sectoraal Akkoord 2005-2007 : uitvoering stand van zaken; 
 
4. Vragen van de vakbonden:  
- FCSOD d.d. 2/5/2008 m.b.t. inhouding ploegtoelage bij staking; 
- ACOD d.d. 9/5/2008 m.b.t. Impulsfonds “Anders werken” en Afhouding toelage 
voor ploegwerk; 
 
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 heren Frank 
Franceus, Tom Somers en Wim Van Beeck, behoorlijk gemachtigde afgevaar-
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digden; 
 

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 Dirk Wauters, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Tele-
visieomroep. 
 

 
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  
     Jean-Paul Van der Vurst 
mevrouwen  Nathalie Hiel 
      Liesbet Sommen 
 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt  
de heren  Céderic Eerebout 
     Jos Mermans 
     Francis Van Lindt 
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NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
De heer Marc kerki 

 
 

FCSOD 
de heren  Willy Du Bois 
    André T’Seyen 
    Herman De Backer 
 
VSOA  
mevrouwen  Christine Sermant 
     Brigitta Parisis 
 
 
VRT  
de heer Marcel Meys, directeur HR 
de heer Rudi Depraetere, Hoofd Sociaal Overleg 
 
UZ Gent  
mevrouw Valerie Vinck 
 
Departement Bestuurszaken  
De heer Jef Mannaerts, directeur bij de afdeling Regelgeving 
 
 
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. Inhouding ploegtoelage bij staking (vragen FCSOD d.d. 2/5/2008 + ACOD 
d.d. 8/5/2008)  
De vertegenwoordiger van de afdeling Regelgeving deelt mee dat de vraag 
tot rechtzetting m.b.t. inhouding ploegtoelage bij staking momenteel in on-
derzoek is en zal rechtgezet worden. Zodra er meer informatie is over de 
timing van deze rechtzetting zal deze door de afdeling Regelgeving worden 
meegedeeld aan de vakbonden.  
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2. Impulsfonds Anders Werken (vraag ACOD d.d. 8/5/2008)  

De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat de 
vraag m.b.t. het “Impulsfonds Anders Werken op zich geen onderhande-
lingsmaterie is omdat deze betrekking heeft op de financiering van de pro-
jecten “Anders Werken”. Wat de effecten betreft op het personeel wordt 
verwezen naar het protocol nr. 185.559 d.d. 29/11/2002 “Anders Werken” 
waarin de voorwaarden werden vastgelegd waaronder thuiswerk wordt toe-
gestaan. Het al of niet toestaan van thuiswerk valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de leidend ambtenaar van de betrokken entiteit.  
 

3. Wervingsreserves niveaus A, B en D  
Op vraag van de vakbonden zal aan “Wervingen en Selecties” gevraagd 
worden om de lijsten met wervingsreserves die geldig blijven voor de ni-
veaus A, B en D door te sturen aan de vakbonden. 
 

4. Aanvulling punt VI 3 m.b.t. generieke proef niveau C van de notulen van het 
sectorcomité XVIII d.d. 28 april 2008 (vraag van de ACOD d.d. 14/5/2008) 
Vooraf wenst de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken de aan-
dacht van de vakbonden te vestigen op de bepalingen van het vakbonds-
statuut. (artikel 29 van het koninklijk besluit 28/9/1984). In tegenstelling tot 
een gewoon verslag waarin kort de standpunten, opmerkingen en verduide-
lijkingen van de leden van een vergadering worden uiteengezet, moeten in 
de notulen van het sectorcomité XVIII een aantal vaste rubrieken worden 
opgenomen. Deze rubrieken zijn: de agendapunten, de namen van de aan-
wezige en van de al of niet met kennisgeving afwezigen leden van de over-
heidsafvaardigingen en van de afvaardigingen van de vakbonden, de naam 
van de technici, de behandelde punten en de punten waarvoor de onder-
handeling is beëindigd. In het sectorcomité XVIII worden er naast deze ver-
plicht op te nemen punten, afspraken vermeld die niet in een protocol wor-
den gezet.  
 
Om die reden wordt punt VI 3 van de notulen van het sectorcomité XVIII 
d.d. 28 april 2008 enkel aangevuld als volgt: “Zoals afgesproken in het sec-
toraal akkoord 2005-2007 zullen de opleidingsinspanningen toegespitst 
worden op de personeelsleden die aan de tweede generieke proef zullen 
deelnemen.”  
 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt eveneens mee 
dat, in tegenstelling met wat werd meegedeeld in de vergadering van het 
sectorcomité XVIII d.d. 28/4/2008, de resultaten van de generieke proef ni-
veau C maar pas tegen einde mei 2008 zullen meegedeeld worden. Bij Se-
lor liep de verwerking van de resultaten vertraging op. Dit werd al meege-
deeld via de muurkrant Koepel Extranet van de Vlaamse Overheid. 
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5. Gewestelijke ontvangers  
Op vraag van de FCSOD zal de vertegenwoordiger van het kabinet Be-
stuurszaken informeren bij het kabinet Binnenlands bestuur naar de stand 
van zaken m.b.t. wijziging van het personeelsstatuut van de gewestelijke 
ontvangers. 
 

6. Voorstel aanpassing potentieelinschatting overgangsexamen niveau A  
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat zodra er 
meer duidelijkheid is over het voorstel tot aanpassing potentieelinschatting 
overgangsexamen niveau A dat aan het SOPO werd voorgelegd, hij dit 
voorstel aan de vakbonden zal voorleggen (zie ook afspraken in de notulen 
d.d. 28/4/2008)  
 

 
 
 

 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 

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

 


