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�Agentschap voor Overheidspersoneel 
 
SECTORCOMITE XVIII  
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 
 
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 
Tel.: 02-553 50 30  
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 21 JANUARI 2008 
 
I AGENDA 

 
1. Sectoraal Akkoord 2005-2007: 

1.1. Rondzendbrief Economische en Financiële Informatieregeling (protocol nr. 
256.835) ; 

1.2. vervangingspool: toelichting; 
1.3. uitvoering stand van zaken; 

 
2. 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. 17/12/2007); 
 

3. Ontwerpministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende of spe-
cifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (verder zetting 
onderhandelingen d.d. 17/12/2007); 
 

4. Ontwerp van decreet betreffende overdracht van personeelsleden binnen de 
diensten van de Vlaamse overheid (verder zetting onderhandelingen d.d. 
17/12/2007) (protocol nr. 255.820); 
 

5. 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. 17/12/2007); 
 

6. 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); 
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7. Toelichting: Rendementsondersteuning voor bepaalde personeelsleden met 

een arbeidshandicap 
 

8. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII 
8.1. Overzicht stand van zaken m.b.t. de ASB's; 
8.2. Vraag FCSOD m.b.t. arbeidsongevallen tijdens de sportdag; 
8.3. Invloed van de maaltijdcheques op de verkoop in de restaurants in beheer 

van de DAB Catering; 
8.4. Stand van zaken 

 
9. Bijkomend punt VRT: 

9.1. Sectoraal Akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de 
overdracht van de vermogensrechten van de personeelsleden-uitvoerende 
kunstenaars en hun morele rechten (protocol nr. 256.833); 
 

9.2. Sectoraal Akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de 
overdracht van een aantal vermogensrechten van de personeelsleden en 
hun morele rechten (protocol nr. 256.834) 
 

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 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 Dirk Wauters, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Te-
levisieomroep, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Cobbaut, behoorlijk ge-
machtigde afgevaardigde. 
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Bijkomende leden  
 
De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, 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 
 

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

de heren Jan François  
     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  Marc Kerki (VRT) 
      Eddy Janssens 
 
FCSOD 
De heren  Chris Herreman 
    Dominique Knops (BLOSO) 
    André T’Seyen 
 
VSOA  
Mevrouwen Christine Sermant (VRT) 
     Bea Foubert 
De heer Peter Janssens  
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Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
Mevrouw Vera Deroey, juridisch adviseur 
 
VMM  
De heer Noël Ghesquière 
 
Jobpunt Vlaanderen 
De heer Jan Haex 
Mevrouw Els Daenens   
 
Departement Bestuurszaken  
Afdeling Regelgeving 
De heer Jef Mannaerts, directeur  
De heer Koen De Langhe, adjunct van de directeur 
De heer Matthias Roman, adjunct van de directeur 
Mevrouw Ellen Van Hamme, adjunct van de directeur,  
 
Emancipatiezaken 
De heer Johan Vermeiren, adjunct van de directeur 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld met uitzondering van punt 6 (top-
sporters). 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1.1 (EFI-regeling), 4 (ontwerp de-
creet overdracht) en 9 (VRT) van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN 
 

1. Sectoraal Akkoord 2005-2007: Uitvoering stand van zaken 
- Generieke proeven (Brief d.d. ACOD d.d. 11/1/2008 ) 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken bevestigt dat er spe-
ciale maatregelen worden voorzien voor kandidaten met een handicap om 
dezelfde slaagkansen te behouden, als de andere kandidaten. Na de in-
schrijving voor de testen bij Selor, ontvangen de kandidaten een bevesti-
gingsformulier waarop zij hun noden kunnen kenbaar maken. Meer informa-
tie hierover is te vinden op de website van Selor: 
http://www.selor.be/handicap.aspx   
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- Vervangingspool  
De leden van het sectorcomité XVIII gaan akkoord dat in de paritaire bege-
leidingscommissie er langs vakbondszijde één effectieve en één plaatsvan-
ger per representatieve vakbond zal zetelen. Elke vakbond zal de namen 
van 1 effectieve en 1 plaatsvervanger via mailbericht doorgeven aan Jan 
Haex van Jobpunt Vlaanderen ( met cc aan de leden van het sectorcomité 
XVIII)  
 

�� Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agent-
schapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de Vlaamse Milieumaatschappij  
Aangezien er nog geen nieuwe teksten beschikbaar zijn, wordt dit punt uit-
gesteld tot de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 11 fe-
bruari 2008. (voor opmerkingen vakbonden zie ook notulen d.d. 
17/12/2007)  
�

3. 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 afvaardigingen van de 3 vakbonden wensen de onderhandelingen over 
dit ontwerpbesluit niet af te ronden zolang er geen duidelijkheid bestaat 
over het al dan niet van toepassing zijn van het Vlaams Personeelsstatuut 
op de topsporters. Zij vragen met aandrang dat dit probleem zo snel moge-
lijk wordt uitgeklaard (zie ook punt .VI.5. van deze notulen) 
 
De onderhandelingen over dit ontwerpbesluit zullen ook samen met het mi-
nisteriële besluit m.b.t. bijkomende of specifieke opdrachten afgerond wor-
den op de eerst volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 11 
februari 2008 (zie punt VI 4 van deze notulen) 
 
 

4. Ontwerpministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende 
of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid.  
De afdeling Regelgeving zal een nieuwe aangepaste lijst bezorgen aan de 
leden van het sectorcomité XVIII (zie in dit verband ook de afspraken uit de 
notulen d.d. 17/12/2007) 
Er wordt een werkgroep samengeroepen op 30/1/2008 van 12u tot 14u op 
het kabinet Bestuurszaken om de opmerkingen van de vakbonden te be-
spreken. De vakbonden bezorgen 3 dagen vóór de datum van de werk-
groep hun aanvullende opmerkingen, zodat de Managementondersteunen-
de Diensten tijdig kunnen antwoorden. 
 
De afvaardigingen van de vakbonden dringen er op aan dat de lijst van bij-
komende of specifieke opdrachten op een coherente wijze wordt vastge-
steld doorheen de diensten van de Vlaamse Overheid.  
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De onderhandelingen over dit ontwerpministerieel besluit zullen samen met 
het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut afgerond 
worden op de eerst volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 
11 februari 2008 (zie punt VI 3 van deze notulen) 
 

5. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechts-
positieregeling van de topsporters en hun omkadering  
Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van het sectorcomité 
XVIII van 11/2/2008.  
Een afgevaardigde van de ACOD vraagt om een overzicht te krijgen van de 
afgesloten arbeidscontracten. 
 

6. Rendementsondersteuning voor bepaalde personeelsleden met een ar-
beidshandicap 
Op vraag van een afgevaardigde van de FCSOD bezorgt de dienst Eman-
cipatiezaken een lijst van entiteiten die gebruik maken van een rendeme-
mentsondersteuning bij werving van personen met een handicap die een 
ticket voor de Vlaamse inschakelingspremie (VIP) hebben. 
 

7. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII  
- Sportdag Antwerpen 
Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of een personeelslid in een conti-
nudienst dat met rust is en deelneemt aan de sportdag en een ongeval 
krijgt, dit ongeval als arbeidsongeval wordt beschouwd. Een technicus van 
de afdeling Regelgeving antwoordt dat dit ongeval niet beschouwd wordt 
als arbeidsongeval omdat deze persoon die dag niet werkt maar met rust is.  
 
- Verdeling maaltijdcheques 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat er 
vanuit VLIMPERS een meer overzichtelijke tabel zal gegeven worden m.b.t. 
evolutie verdeling maaltijdcheques.  
 

8. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust:  
De ontwerpprotocollen nrs. 253.816 van 10/10/2007 en 255.831 van 
17/12/2007 zullen aan de vakbonden worden doorgemaild met de vraag om 
deze te tekenen. 
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9. Varia  

- Opname potentieelinschattingen in het personeelsdossier (brief ACOD 
d.d. 14/1/2008) 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat dit punt 
op een volgende vergadering van het sectorcomité XVIII/Hoog Overlegco-
mité wordt geplaatst, na bevraging van het SOPO. 

 
 

 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 

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