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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 12 APRIL 2010 
 
I. AGENDA 
 
1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag en andere 
bepalingen; 
 
2. Vragenlijst Retentiebeleid; 
 
3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII; 
 
4. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken; 
 
5. 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 en Vlaams 

Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Vervloessem, behoorlijk ge-
machtigde afgevaardigde; 
 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, vertegenwoordigd door de 
heer Frans Cornelis, gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken en de 
heer Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

 
3. De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 

Ruimtelijke Ordening en Sport, afwezig; 
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      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: 
 Richard De Winter 
    Jan Van Wesemael 
 Ronny Vande Winkel 
 
 
2.De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de ACV-
Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 

Christoph Vandenbulcke 
Chris Herreman 
Erik Van den Broeck 

 
 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 

Francis Van Lindt 
 Jos Mermans 
 Cédric Eerebout 
  
 

 
IV. NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
 
 
FCSOD 
André T’Seyen 
Willy Du Bois 
 
VSOA 
Geert Verhavert 
Christine Sermant 
 
 

Diensten van de Vlaamse Overheid 

 

Departement Bestuurszaken 
Afdeling Regelgeving 
Jef Mannaerts 
 
Agentschap Jongerenwelzijn 
Karel Henderickx 
 
Agentschap voor Overheidspersoneel 
Gerda Serbruyns 
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V. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld. 
 
 
 
VI. PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
Nihil 
 
 
 
VII. AFSPRAKEN 
 
 
1.1. Betreffende de jeugdzorgtoelage voor consulenten geeft Karel Henderickx, 
algemeen directeur a.i. van het Agentschap Jongerenwelzijn toelichting bij de 
stand van zaken. Dit werd nog niet opgenomen in het voorliggend ontwerpbesluit 
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut 
van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag en andere bepalingen.Het 
ACOD stelt zich vragen bij het niet opnemen hiervan. 
De overheidsdelegatie, verwijzend naar het protocol 274.908 van 27/05/2009, en-
gageert zich ertoe dat de nodige stappen zullen gezet worden om de jeugdzorg-
toelage voor consulenten zo snel mogelijk op te nemen in een volgende wijziging 
van het VPS, en dit met terugwerkende kracht tot 1/7/2010. 
 
 
1.2. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 
Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag en 
andere bepalingen wordt toegelicht door de vertegenwoordiger van de minister 
van bestuurszaken en de heer Mannaerts van de afdeling Regelgeving. De vak-
bonden nemen akte van de toelichting en formuleren aandachtspunten en be-
zorgdheden op vraag van de voorzitter. De artikelsgewijze gestructureerde be-
spreking zal gebeuren op het sectorcomité XVIII van 17 mei 2010. Hiervoor wordt 
aan de vakorganisaties gevraagd om hun bespreekpunten, duiding en eventuele 
alternatieven in de week van 3 mei over te maken. 
 
 
2. De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken en Gerda Serbruyns van 
het agentschap voor Overheidspersoneel geven toelichting bij het werkdocument 
‘maatregelen Leeftijdsbewust Personeelsbeleid’. De vakorganisaties geven hun 
bekommernissen en aandachtspunten. Na bespreking hiervan, wordt besloten dat 
de bevraging rond retentiebeleid-duurzaam personeelsbeleid : 
- nu nog niet algemeen georganiseerd wordt, enkel occasioneel is mogelijk 
- wel al kan gebeuren naar de werkgevers toe (entiteiten VO) 
- wordt uitgewerkt door het departement Bestuurszaken 
Voor een algemene organisatie naar de werknemerszijde (ervaren werknemers, 
jonggepensioneerden) toe, wordt gewacht op de onderhandelingen van het nieuw 
sectoraal akkoord. Indien hierover een akkoord bereikt wordt, zal de bevraging 
gebeuren in uitwerking van dit sectoraal akkoord. 
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3. Wat betreft ‘Werkwijzer’ zullen de gevraagde extra gegevens aan Jobpunt 
Vlaanderen en aan het departement Bestuurszaken besproken worden op de ver-
gadering van het Sectorcomité XVIII van 3 mei. 
 
 
4. Het FCSOD merkt op dat er onduidelijkheid bestaat omtrent de communicatie 
van de organisatie van de generieke proeven niv A/A1: er moet duidelijkheid ge-
creëerd worden of deze generieke proeven voor niveau A toegang geven tot be-
trekkingen in de rang A2 zonder de afspraken van de onderhandelingen hierover 
te herdefiniëren. De gevolmachtigd onderhandelaar deelt mee dat de verschillen-
de communicaties hieromtrent vergeleken zullen worden. Hij verwijst naar de af-
spraken die werden gemaakt tijdens de vergadering van het Sectorcomité XVIII 
van 25 januari 2010 en deelt mee dat er zal worden nagegaan hoe het zit met de 
validatie van de generieke proeven A1 naar de procedures voor sommige functies 
van A2. 
 
 
5. Op vraag van het FCSOD inzake de aanpassingen van het ouderschapsverlof 
voor entiteiten die niet onder het VPS vallen (de SERV en het instructiepersoneel 
van de VDAB), deelt de vertegenwoordiger van de minister van Bestuurszaken 
mee dat de betrokken entiteiten zelf de nodige stappen voor goedkeuring moeten 
nemen bij de Federale overheid, maar dat het departement Bestuurszaken hen 
hierbij zal ondersteunen zoals ook in het verleden gebeurde.  
 
 
 

 
 
Patrick Cordier 
Wnd Secretaris 

 

 
 
Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering 
i.o. Jeroen Vervloessem 

 


