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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28 april 2008 
 
I AGENDA 
1. Sectoraal Akkoord 2005-2007 : uitvoering stand van zaken; 
 
2. Artikelen 25, 34, 35, 58 en 66 van het voorontwerp van decreet betreffende het 
beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en 
Kortrijk-Wevelgem; 
 
3. Vragen van de vakbonden:  
3..1. FCSOD d.d. 5/2/2008 m.b.t. VPS Art III 2, algemene aanwervingvoorwaar-
den; 
3..2. ACOD d.d. 21/4/2008 m.b.t. voorstel aanpassing potentieelinschatting over-
gangsexamen niveau A; 
3..3. ACOD d.d. 21/4/2008 m.b.t.  scoringswijze generieke proef niveau C; 
 
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 heren Tom 
Somers en Wim Van Beeck, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden; 
 



   

5_4_5_1_SECXVIII_notulen_20080428  www.vlaanderen.be 

2 

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  
 
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 Ward Kennes, behoorlijk 
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  Richard De Winter 
     Hilaire Berckmans 
     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 
     Geert Verhavert 
     Francis Van Lindt 
mevrouw Bea Foubert  
 

NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
Mevrouw Vicky Verstringe 
FCSOD 
de heren  Willy Du Bois 
    André T’Seyen 
    J. Bethuyne 
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    Chris Herreman 
 
VSOA  
Mevrouw Christine Sermant 
 
Kabinet Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur  
De heer Dirk Henckens 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld. 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over punt 2 van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN 
 
1. Artikelen 25, 34, 35, 58 en 66 van het voorontwerp van decreet betreffende het 
beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-
Wevelgem  
Op vraag van de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden engageert 
de Vlaams Overheid zich voor een maximale toepassing van het Vlaams Perso-
neelsstatuut voor de ter beschikking gestelde ambtenaren.  
 
2. Vragen van de vakbonden 
FCSOD d.d. 5/2/2008 m.b.t. interpretatie van art III 2 van het VPS, algemene aan-
wervingvoorwaarden; 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Bestuurszaken antwoordt het 
volgende. 
Krachtens Art III 2 van het VPS van 13 januari 2006 geldt als algemene aanwer-
vingsvoorwaarde om als personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid 
te worden aangeworven, dat de kandidaten slagen voor een vergelijkende selectie 
via een objectief wervingssysteem. Deze verplichting geldt niet voor contractuele 
personeelsleden die in dienst genomen worden: 
- voor vervangingsopdrachten; 
- voor tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften met een arbeidsovereen-
komst van maximaal één jaar en uitzonderlijk verlengbaar; 
- in startbanen; 
- met doctoraatsbeurzen. 
 
Contractuele personeelsleden die overeenkomstig artikel III 2, 2° VPS slagen voor 
een vergelijkende selectie via een objectief wervingssysteem voor een bepaalde 
graad, worden voor 7 jaar vrijgesteld van het generieke gedeelte voor die graad 
(III 3, §2). Tot 2009 geldt echter de overgangsmaatregel van artikel III 22 waardoor 
de vrijstelling momenteel voor onbeperkte duur geldt (= omwille van de generieke 
proeven). In overeenstemming met artikel III 10 VPS worden voor de functiespeci-
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fieke selectie ook personen met een vrijstelling voor het generieke deel toegela-
ten. Wanneer een functiespecifieke selectie georganiseerd wordt, kunnen contrac-
tuele personeelsleden die geslaagd zijn voor een generieke test (via een objectief 
wervingssysteem) dus deelnemen aan de functiespecifieke selectie. Het VPS 
maakt geen onderscheid tussen generieke testen voor statutaire of contractuele 
betrekkingen. De conclusie is dus dat de huidige tekst van het VPS tegemoet komt 
aan de afspraak destijds om het doorstromen van contractuele personeelsleden 
naar het statutair ambt te faciliteren. 
 
2..1. ACOD d.d. 21/4/2008 m.b.t. voorstel aanpassing potentieelinschatting over-
gangsexamen niveau A; 
Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken wordt het huidige 
voorstel ingetrokken en zal er een nieuw voorstel aan het SOPO worden voorge-
legd waarbij er twee mogelijkheden zijn. Ofwel gaat de procedure gewoon door 
ofwel wordt er een nieuw voorstel van aanpassing voor overleg aan de vakbonden 
voorgelegd.  
 
 
3. ACOD d.d. 21/4/2008 m.b.t.  scoringswijze generieke proef niveau C 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt de laatste stand van 
zaken mee. De stuurgroep heeft in consensus, op voorstel van de ontwikkelings-
groep onder leiding van prof. Karel De Witte, de scoringswijze en de slaagdrempel 
bepaald voor de generieke test voor niveau C. Er werd ook afgesproken met Selor 
dat de deelnemers hun resultaat uiterlijk tegen 15/5/2008 zullen ontvangen. Deze 
informatie wordt via mail ook verstuurd naar de vakbonden en is terug te vinden 
op de extranet site http://bz.vonet.be/corporateHR . 
 
 
4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken  
- Vragen van het VSOA d.d. 7/4/2008 m.b.t. generieke testen sectoraal akkoord 
2005-2007 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken antwoordt als volgt. Volgens 
Rekrutering en Selectie worden de diploma's telkens gescreend na afloop van de 
selectie, d.w.z. alleen de diploma's van de kandidaten die geschikt werden ver-
klaard, worden gescreend. 
 
In het selectiereglement staat de volgende bepaling:" Op basis van de resultaten 
van de situatietest zullen de sollicitanten onderverdeeld worden in twee categorie-
en, nl. geschikt - niet geschikt. Na deze selectiefase kan je feedback vragen. Je 
moet dit wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) doen 
(wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur)". 
 
Het is evident dat de deelnemers aan de selectie slechts feedback kunnen vragen 
nadat de resultaten werden meegedeeld. M.a.w. de termijn van drie maanden 
waarin feedback kan gevraagd worden, gaat in op de datum waarop de resultaten 
van de selectie aan de deelnemers worden meegedeeld. Indien de kennisgeving 
van de resultaten later gebeurt dan eerst verwacht, heeft dit geen invloed op de 
termijn om feedback te vragen omdat deze een aanvang neemt op de datum van 
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de kennisgeving. 
 
- Vraag van de ACOD m.b.t. de reiskosten van de assessoren namens de vak-
bonden  
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Bestuurszaken verwijst naar 
artikel I 14 van het VPS. De entiteiten vanwaar de assessoren afkomstig zijn beta-
len de eventuele reiskosten. Indien de betrokken assessor niet bij de Vlaamse 
overheid werkt dan worden de reiskosten gedragen door het departement Be-
stuurszaken waar de Raad van Beroep gesitueerd is. Dit antwoord zal ook op de 
website regelgeving (interpretaties) gezet worden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 

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

 


