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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25 JANUARI 2010 
 
I. AGENDA 
 
 
1. UZ Gent:  
1.1.     Wettelijke naamsverandering van gebrevetteerd verpleegkundige naar ge-
gradueerd verpleegkundige (protocol nr. 282.933)  
 
2. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: 
2..1. Werven in bevorderingsgraden: bespreken nota afdeling regelgeving cfr. 
bijlage (rondgedeeld op vergadering van 21/12/09) betreft contractuele werving in 
bevorderingsgraden (vraag vakbonden afspraak notulen 21/12/2009) 
 
3.        Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van za-
ken; 
 
  

4.        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 en Vlaams 

Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, behoorlijk gemach-
tigde 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, vertegenwoordigd door de heer Georges Stien-
let, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

 
Bijkomende leden  
1. De heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge-
zin, vertegenwoordigd door de heer Marc Dedobbeleer, behoorlijk gemachtigde 
afgevaardigde; 
 
2. Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
vertegenwoordigd door mevrouw Leen De Sadeleer, behoorlijk gemachtigde afge-
vaardigde; 
 
3. De heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent, vertegen-
woordigd door de heer Mario Naye, 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: 
 Hilaire Berckmans 
 Richard De Winter 
    Jan Van Wesemael 
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2.De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de ACV-
Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 

 
Christoph Vandenbulcke 
Nathalie Hiel 

 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 

Francis Van Lindt 
 Cédric Eerebout 
 Bea Foubert 
 Jos Mermans 
 

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

 
 
V. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld. 
 
VI. PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over punt 1 van de agenda. 
 
VII. AFSPRAKEN 
 
1. Werven in bevorderingsgraden: De vertegenwoordiger van de minister van be-
stuurszaken geeft een toelichting aan de hand van de nota van de afdeling Regel-
geving en beklemtoont dat het organiek reglement, dat als bijlage bij het VPS is 
gevoegd, enkel betrekking heeft op de statutaire betrekkingen. Contractuelen 
hebben geen graad zoals de ambtenaren, maar een functiebenaming.  
Het uitgangspunt is dat contractuelen worden ingeschaald in een wervingsschaal 
en dat een afwijking hierop de uitzondering moet blijven en gemotiveerd moet 
worden door de zwaarte van de functiebeschrijving. Dit zou in elk geval ook zijn 
weerslag moeten vinden in het PEP en hierover moet dus worden overlegd met de 
vakbonden. 
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In het kader van het naar elkaar laten toegroeien van de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren en contractuelen kan dit eventueel herbekeken worden, maar dan in 
een ruimer kader. 

 
2. Wat betreft de generieke proeven zijn er nog geen concrete data van SELOR-
voor niveau A. Ook de data voor de tweede ronde niveau C en niveau D liggen 
nog niet vast. Indien nodig zal het VPS worden gewijzigd zodat de onbeperkte 
geldigheidsduur van alle generieke proeven wordt gewaarborgd. 
N.a.v. de vraag van ACOD of er zowel voor A1 als A2 generieke proeven worden 
georganiseerd, stelt de gevolmachtigd onderhandelaar personeelszaken voor om 
voor rang A2 geen generieke proeven te organiseren omwille van volgende argu-
menten: 
- voor rang A2 wordt er bijna altijd een zuiver functiespecifieke selectie georgani-
seerd; 
- de generieke proeven zijn bedoeld om contractuelen de kans te geven statutair 
te worden. Verhoudingsgewijs zijn er echter maar weinig contractuele A2’s, en is 
het dus weinig zinvol voor hen een generieke proef te organiseren. 

3. Het Comité A verleende een eenparig akkoord m.b.t. het voorstel tot wijziging 
van het APKB inzake de valorisatie van elders verworven competenties. Opdat de 
Vlaamse overheid zelf ook elders verworven competenties kan valoriseren moet 
ook nog het VPS worden gewijzigd.  
In het eerstvolgende besluit tot wijziging van het VPS zal er hieromtrent een bepa-
ling worden opgenomen die dan zal ter onderhandeling zal worden voorgelegd 
aan het Sectorcomité  XVIII. 
 
4. Op vraag ACOD over de uitvoering Jeugdzorgtoelage consulenten (protocol  nr. 
274.908 van 11/05/2009) wordt er door de overheid een stand van zaken ge-
vraagd aan de afdeling regelgeving. 
 
5.  FCSOD vraagt naar stand van zaken m.b.t. de verhoging van de leeftijdsgrens 
voor ouderschapsverlof in het korfbesluit loopbaanonderbreking. 
De  vertegenwoordiger van de minister van bestuurszaken antwoordt hierop dat er 
in comité A reeds een akkoord werd bereikt over de wijziging van het korfbesluit, 
maar dat het VPS eveneens moet worden aangepast. Ook voor deze bepaling 
moet het akkoord worden ingewonnen van de federale regering. 
 
 
 
 
 
 
 
Brunhilde Borms 
Secretaris 

 

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

 


