
Agentschap voor overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 270.885 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 9 FEBRUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Vakbondsberichten op elektronisch prikbord 



anderzijds, 

v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  270 .885  2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, voorzitter; 

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

enerzijds, 

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: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Cédrik Eerebout 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  270 .885  3 

Werd een één~arin akkoord afnesloten over bijgaande nota voor de 
leden van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams 
Gewest m.b.t. Vakbondsberichten op elektronisch prikbord. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 



Agentschap voor Overheidsperso- 
neel (AgO) 
Boudewijnlaan 30 
1000 ~russe l  

Nota voor de leden van het Sectorcomite ~ ~ 1 .  02 553 50 30 - Fax o2 553 50 28 
XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams overheids~ersoneel@vlaanderen. be - 
Gewest 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

vragen naar I e-mail telefoonnummer datum 
lutgart.debuel@bz.vlaanderen. be 021553.50.1 3 

Betreft: Vakbondsberichten op elektronisch prikbord 

1. Historiek 

Als gevolg van artikel 11 van het KB van 281911 984' mogen de vakbonden 
berichten in de lokalen van de diensten van het personeel waarvan zij de 
beroepsbelangen behartigen aanplakken, nadat ze voor kennisneming ge- 
viseerd zijn door de daartoe door de overheid aangewezen ambtenaar. Het 
visum wordt onmiddellijk verleend. Het mag alleen geweigerd worden wan- 
neer het bericht de waardigheid van personen, instellingen of andere vak- 
bonden aantast of feiten bevat waaraan de bevoegde overheid vooraf een 
geheim karakter heeft verleend. De berichten worden aangeplakt op goed 
zichtbare plaatsen die vooraf door de overheid zijn aangewezen. 

Op 25 oktober 2001 was het toenmalige College van secretarissen- 
generaal akkoord om vakbondsspecifieke boodschappen op de deelsite 
"vakbondsstatuut" van de Vlaamse Overheid te plaatsen voor zover deze 
voorafgaand geviseerd zijn, conform het KB van 281911 984. 

Door de toenmalige Vlaamse minister van Ambtenarenzaken werd aan de 
vakbonden op 4/7/2003 toestemming verleend, rekening houdende met ar- 
tikel 1 1 van het koninklijk besluit van 28/9/1984, berichten op de voor "hen 
bestemde prikborden" te publiceren. 

1 koninklijk besluit van 281911 984 tot uitvoering van de wet van 1911 21 974 tot regeling van de be- 
trekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 



Tot op heden werden er geen formele aanvragen ontvangen van de vak- 
bonden noch berichten van de vakbonden op de website " vakbondsstatuut" 
geplaatst. 

Naar aanleiding van een concrete vraag van een vakbond (ACOD) m.b.t. 
de uitvoering van bovenvermelde beslissing van d.d. 4/7/2003 tijdens de 
vergadering van het Sectorcomité WIII van 3 november 2008, is het oppor- 
tuun om opnieuw de draad op te nemen en afspraken te maken met de 
vakbonden in het Sectorcomité XVIII. 

2. Schrifteliike procedure voor het SOPO 

Het Agentschap voor Overheidspersoneel heeft via de schriftelijke procedu- 
re een voorstel voorgelegd aan het de leden van het SOPO m.b.t. het 
plaatsen van vakbondsberichten op de website "vakbondsstatuut" en de 
voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. 

Naar aanleiding van de positieve reacties van de verschillende beleidsdo- 
meinen werd het voorstel van het Agentschap voor Overheidspersoneel 
aangepast. 

3. Voorstel 

De berichten van de vakbonden zullen onder de voorwaarden van artikel 11 
van het KB van 281911 984 volgens het doelpubliek op intranet geplaatst 
worden. De vakbonden moeten naast de bepalingen van het vakbondssta- 
tuut ook rekening houden met de Gedragscode voor het gebruik van inter- 
net, e-mail en prikborden van de Vlaamse Overheid. 

Worden als "vakbonden" beschouwd voor de toepassing van artikel 11 van 
het koninklijk besluit van 281911 984 zowel de "representatieve" vakbonden 
die in het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 
zitting hebben als de voor de Vlaamse overheid "erkende" vakbonden. 

De representatieve vakbonden zijn: de Algemene Centrale der Openbare 
Diensten (ACOD), de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openba- 
re Diensten die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV- 
Transport en Communicatie groepeert (FCSOD) en het Vrij Syndicaat van 
het Openbaar Ambt (VSOA). 

De vakbonden die erkend zijn voor de diensten van de Vlaamse overheid 
zijn: de Nationale Unie der Openbare Diensten, de Onafhankelijke Centrale 
der Openbare Diensten, de Autonome Centrale van het Overheidsperso- 

* koninklijk besluit 28/9/1984 tot uitvoering van de wet van 19/121974 tot regeling van de betrek- 
kingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 



neel, het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, de Vlaamse be- 
roepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel, het Syndicaat van 
Ambtenaren van de Openbare Diensten, de Beroepsvereniging van Lood- 
sen, de Onafhankelijke Vereniging van Loodsen en de Werknemersbond 
voor de Vlaamse Overheid. 

De berichten van de vakbonden zullen als volgt, volqens het doelpu- 
bliek, op intranet qeplaatst worden: 

7 berichten die enkel 1 entiteit betreffen: 

O intranetsite van de betrokken entiteit; 

o visum door de leidend ambtenaar van de entiteit (of zijn gemachtig- 
de); 

o aankondiging: zoals gangbaar voor nieuwe berichten op de intranet- 
pagina van die entiteit. 

7 berichten die meerdere entiteiten van hetzelfde beleidsdomein betreffen: 

O webpagina vakbondsberichten beleidsdomein xx 

o visum door de voorzitter van het managementcomité van het betrok- 
ken beleidsdomein (of zijn gemachtigde) 

o aankondiging op de muurkrant van het betrokken beleidsdomein 

berichten die entiteiten van meerdere beleidsdomeinen betreffen: 

o website vakbondsstatuut 

o visum door de leidend ambtenaar van de entiteit die bevoegd is voor 
de opvolging van het syndicaal statuut (of zijn gemachtigde). aan- 
kondiging op de algemene muurkrant 

Indien de vakbondsberichten op het intranet van het beleidsdomein worden ge- 
plaatst, moeten deze berichten ook voor de andere beleidsdomeinen raadpleeg- 
baar zijn. 

Met de afdeling Communicatie en de vertegenwoordigers van de vakbonden zal er 
vergaderd worden om een afsprakendocument op te maken. Dit afsprakendocu- 
ment zou dan door de beheerders van de andere muurkranten als leidraad ge- 
bruikt kunnen worden. 


