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GEWEST 

Over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regeririg betreffende de Sociale 
Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 



vervolg protocol nr. 237.759 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Yves Leterine, minister-president van de Vlaamse regerirlg, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport 
en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Arin Vermorgen 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Jos Mermans 

anderziids, 



Werd een éénpariq akkoord afqesloten over biiqaand ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Sociale Dienst voor het 
Vlaams Overheidspersoneel. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESEIVTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISA-TIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

.. . 

regering 
Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

/ 
/ 
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Geert Bourgeoi 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Vrij Syndicaat van het 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 



bijlage protocol nr. 237.759 

Vlaamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams 
Overheidspersoneel 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van .. .......... betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale 
Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 1990 betreffende de sociale 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering 
van 4 december 199 1 ,2  1 mei 1997 en 12 december 2003; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 juli 
2006 ; 

Gelet op protocol nr. van van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
Vlaams Gewest; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op . . .., met toepassing van artikel 84, 5 1, 
eerste lid, 1 O, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Voor de Vlaamse ministeries wordt een Sociale Dienst opgericht. Die Sociale 
Dienst behoort tot het beleidsdomein Bestuurszaken, meer bepaald het Agentschap voor 
Overheidspersoneel. 

Art. 2. De Sociale Dienst heeft tot doel aan de personeelsleden, vermeld in artikel 4, in elke 
passende vorm materiële en niet-materiële individuele en collectieve sociale hulp- en 
dienstverlening te verschaffen die zij zowel in hun beroepsleven als in hun privé-leven nodig 
hebben. 

Art. 3. De uitvoering van de taken van de Sociale Dienst wordt opgedragen aan een door de 
Vlaamse Regering erkende vereniging zonder winstoogmerk. Om te worden erkend, moeten 
de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van dit besluit. 



Art. 4. De werking van de Sociale Dienst strekt zich uit tot de personeelsleden van de 
Vlaamse ministeries en de rechtspersonen, vermeld in artikel 5, de provinciegouverneurs, de 
adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
arrondissementscommissarissen, de adjunct-arrondissementscommissaris en de gewestelijk 
ontvangers, die in dienstactiviteit zijn, de gepensioneerden, de personen ten laste en de 
personen die het overleden personeelslid ten laste had, de echtgenoten of samenwonenden van 
de personeelsleden en van de overleden personeelsleden, tot de personeelsleden van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, de secretarissen of permanent vrijgestelden 
van de vakorganisaties van wie de loonkosten rechtstreeks of onrechtstreeks door de Vlaamse 
overheid ten laste worden genomen, hun echtgenoten of samenwonenden en de personen ten 
laste van die laatstgenoemde personeelsleden voor zover de personen, vermeld in deze 
paragraaf, niet onder het werkingsgebied van een andere sociale dienst ressorteren. 

De raad van bestuur van de Sociale Dienst kan, bij algemene maatregel, een of meer 
voordelen beperken tot een of meer categorieën van begunstigden als vermeld in het eerste 
lid. 

Art. 5. Agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse 
openbare instellingen kunnen aansluiten bij de Sociale Dienst. Het protocol van aansluiting 
wordt, na advies van de raad van bestuur van de erkende vereniging zonder winstoogmerk, 
aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering voorgelegd. De overeenkomst tussen de 
instelling en de Sociale Dienst wordt door beide partijen ondertekend. 

Hoofdstuk 11. Algemene vergadering 

Art. 6. $ 1. De algemene vergadering van de Sociale Dienst telt 36 stemgerechtigde leden: 

1" achttien personeelsleden, aangesteld door de representatieve vakorganisaties die zitting 
hebben in Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, met dien verstande 
dat elke vakorganisatie evenveel leden heeft. De vakorganisaties moeten representatief zijn in 
de zin van artikel 8, $1, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

2" achttien personeelsleden, aangesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
algemeen beleid inzake personeel en de organisatieontwikkeling, onder wie het hoofd van het 
Agentschap voor Overheidspersoneel en de preventieadviseur-coördinator van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming.Voor ieder beleidsdomein 
wordt minstens een mannelijk en vrouwelijk personeelslid voorgedragen door de beleidsraad. 
Voor elk beleidsdomein wordt minstens één personeelslid aangesteld als lid van de algemene 
vergadering. 

$2. In $1 wordt onder personeelsleden verstaan: de vastbenoemde en contractuele 
personeelsleden van de Vlaamse ministeries en de rechtspersonen, vermeld in artikel 5, die in 
dienstactiviteit zijn. 

$3. Bij de aanstelling van de stemgerechtigde leden, zoals vermeld in $1, 1" en bij de 
aanstelling van de stemgerechtigde leden, zoals vermeld in $ 1, 2" mag ten hoogste twee 
derde van het aantal stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn. 

Art. 7. De volgende personen wonen de algemene vergadering bij met raadgevende stem: 

1 " de regeringscommissaris; 
2" het hoofd van de administratie van de Sociale Dienst; 



3" een secretaris of permanent vrijgestelde per representatieve vakorganisatie. 

Art. 8. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur. 

Art. 9. De algemene vergadering wordt om de zes jaar hernieuwd. Ze wordt minstens 
tweemaal per j aar samengeroepen. 

Hoofdstuk III. Raad van bestuur 

Art. 10. $1. De Sociale Dienst wordt bestuurd door een raad die bestaat uit achttien 
stemgerechtigde leden: 

1" negen leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld 
door de representatieve vakorganisaties, vermeld in artikel 6, en met dien verstande dat elke 
vakorganisatie evenveel vertegenwoordigers heeft; 

2" negen leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld 
door de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en de 
organisatieontwikkeling, vermeld in artikel 6. 

$2. De personeelsleden aangesteld door de representatieve vakorganisaties in de algemene 
vergadering, wijzen de leden aan, vermeld in $ 1, l". De personeelsleden, aangesteld door de 
Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en de 
organisatieontwikkeling, in de algemene vergadering, wijzen de leden aan, vermeld in 9 1,2". 

Art. 11. De volgende personen wonen de raad van bestuur bij met raadgevende stem: 

1 " de regeringscommissaris ; 
2" het hoofd van de administratie van de Sociale Dienst. 

Art. 12. De raad van bestuur kiest de voorzitter van de Sociale Dienst onder de leden van de 
raad van bestuur die werden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties. 

Met behoud van de toepassing van de bepalingen in het eerste lid wordt het voorzitterschap 
om de twee jaar afwisselend waargenomen door een vertegenwoordiger van een verschillende 
representatieve vakorganisatie. Een vakorganisatie kan hiervan afzien. 

De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop in de vervanging van de voorzitter voorzien 
wordt. 

Art. 13. De raad van bestuur wordt om de zes jaar hernieuwd. De uittredende leden zijn 
herverkiesbaar. 

Art. 14. De raad van bestuur kan overgaan tot de oprichting van permanente en ad- 
hocwerkgroepen. Al wat niet door de wet, het decreet en de statuten aan de algemene 
vergadering is opgedragen, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van 
bestuur kan bevoegdheden delegeren. 



Hoofdstuk TV. Bestuurscomité 

Art. 15. De raad van bestuur kan een paritair bestuurscomité oprichten en de bevoegdheden 
ervan bepalen. 

Hoofdstuk V. Personeel 

Art. 16. De hoedanigheid van een personeelslid, ter beschikking gesteld van de erkende 
vereniging, is onverenigbaar met het lidmaatschap of met de uitoefening van een 
beheersmandaat in die vereniging. 

Art. 17. Het hoofd van de entiteit wijst na eenparig advies van de raad van bestuur het hoofd 
van de administratie van de Sociale Dienst aan. 

Art. 18. Onder de ter beschikking gestelde personeelsleden worden een secretaris en een 
penningmeester aangewezen door de raad van bestuur. 

Art. 19. De raad van bestuur formuleert een voorstel van personeelsplan van de Sociale 
Dienst en legt dat voor aan de bevoegde instantie. 

Hoofdstuk VI. Toezicht 

Art. 20. De Sociale Dienst maakt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op. 

Art. 21. Met behoud van de toepassing van de bepalingen in de overeenkomst met de 
Vlaamse Regering moet de erkende vereniging zonder winstoogmerk de volgende zaken 
onderwerpen aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering: 
1 " de organisatie van tombola's, de verkoop van kentekens en elke geldinzameling; 
2" de verwerving, de ruiling, de verbouwing en de vervreemding van de nodige onroerende 
goederen om het maatschappelijk doel te verwezenlijken; 
3" de leningen, de huurovereenkomsten en de hypotheekstellingen; 
4" de eventuele aanwerving van personeel. 

Art. 22. De controle op het beleid van de Sociale Dienst wordt uitgeoefend door een 
afgevaardigde van de Vlaamse regering, hierna regeringscommissaris te noemen, benoemd 
door de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen 
beleid inzake personeel en de organisatieontwikkeling. 

De regeringscommissaris beschikt voor de vervulling van zijn opdracht over de ruimste 
bevoegdheden. Hij mag echter geen beheersdaden stellen of de uitvoering van regelmatig 
genomen beslissingen verhinderen. 

Hij kan binnen een termijn van acht kalenderdagen beroep instellen tegen elke beslissing die 
hij met de wet, het decreet, het besluit, de statuten of het algemeen belang strijdig acht. Het 
beroep is opschortend. 

De termijn gaat in de dag van de vergadering waarop de beslissing genomen werd, voor zover 
de regeringscommissaris daarbij aanwezig was, of, als hij niet aanwezig was bij de 
vergadering, de dag waarop hij van de beslissing op de hoogte is gebracht. Het beroep wordt 
ingesteld bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en de 
organisatieontwikkeling, die binnen een termijn van twintig kalenderdagen een uitspraak doet. 
Die termijn gaat in op de dag dat het beroep werd betekend. 



Als de nietigverklaring niet uitgesproken is binnen de termijn, vermeld in het vierde lid, wordt 
de beslissing definitief. 

Art. 23. Om erkend te blijven door de Vlaamse Regering, moet de erkende vereniging zonder 
winstoogmerk: 
1" zich gedragen naar de bij dit besluit door de Vlaamse Regering vastgestelde regeling 
inzake inrichting en werking van de Sociale Dienst; 
2" de Vlaamse Regering voor 31 mei van elk jaar een omstandig verslag over haar 
werkzaamheden tijdens het afgelopen dienstjaar voorleggen. De eventuele aanvraag van 
subsidies voor het volgende jaar moet samen met dit verslag worden ingediend; 
3" morele en materiële bijstand aan alle begunstigden verlenen zonder lidmaatschap van de 
vereniging of van een andere vereniging te mogen eisen. 

Art. 24. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en 
ontbinding wordt de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw gesloten voor een 
periode die eindigt uiterl.ijk negen maanden na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse 
Regering na de algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement. 

De overeenkomst wordt voor advies voorgelegd aan de beleidsraad van het beleidsdomein 
Bestuurszaken. 

Hoofdstuk VII. Overgangs- en uitvoeringsbepalingen 

Art. 25. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 1990 betreffende de sociale 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven. 

Art. 26. Dit besluit treedt in werking op datum van goedkeuring, met uitzondering van artikel 
25 dat in werking treedt op een door de Vlaamse regering vast te stellen datum. 

Art. 27. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en de 
organisatieontwikkeling, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel,. . . . . ... 
De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Yves LETERME 



De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
Media en Toerisme, 

Geert BOURGEOIS 


