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SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 
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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 12 OKTOBER 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
VIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de facilitaire 
ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  278.920 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 Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport; 

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 heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderzijds, 



Werd vastgesteld wat volgt over het voorcielegde Ontwerpbesluit van de 
Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 
januari 2006, wat betreft de facilitaire ondersteuning van de kabinetten door 
de Vlaamse administratie. 

1. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
en de afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten 
der Openbare Diensten kunnen niet akkoord gaan over het voorge- 
legde ontwerpbesluit om redenen uiteengezet in bijgaande brieven. 
Deze documenten maken integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardiging van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt kan 
niet akkoord gaan over het voorgelegde ontwerpbesluit en is van 
oordeel dat dergelijke operatie voor een totaal verkeerd signaal 
zorgt. Het afslanken van de kabinetten wordt door een achterpoortje 
opgevangen zodat van de uiteindelijke woorden in de regeringsver- 
klaring weinig over blijft. Het is voor het VSOA onaanvaardbaar dat 
wijzigingen van het VPS in sneltempo mogelijk worden gemaakt voor 
het inschrijven van een substantiële toelage voor kabinetsonder- 
steuning en dit in tijden van besparingen . Terwijl de departementen 
met veel moeite het eigen personeel tracht te behouden worden voor 
kabinetten extra-mogelijkheden mogelijk gemaakt. Dit komt vrij on- 
geloofwaardig over. Het VSOA kan dit onmogelijk onderschrijven. 

Brussel, 0 3 -11- 2009 

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 
Voor de Federatie van de Christelij- Vlaams minister van Economie, Buiten- 
ke Syndicaten der Openbare Dien- lands Beleid, Landbouw en Platte- 
sten landsbeleid 
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Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 

h-c 6 ~ 7 , ~ ~ ~  uk Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 



Sector Overheidsdiensten 
www.acod-overheidsdiensten.be 
4: 021508 58 64 - Fax: 021508 59 34 - e-mail: hilaire.berckmans@acod.be 

Brussel, 13 oktober 2009. 

De heer Frans Cornelis 
Gevolmachtigd onderhandelaar 
Sectorcomité 18 

Betreft: Protocol facilitaire ondersteuning ka binetten. 
Standpunt ACOD. 

De ACOD geeft een protocol van niet-akkoord omwille van de onderstaande argumenten. 

Het voostel wijzigt het VPS "permanent". Hetgeen impliceert dat de aangepaste tekst van 
het VPS voor nu en de toekomst geen enkele beperking in het aantal aan de kabinetten ter 
beschikking gestelde personeelsleden oplegt, zolang het VPS niet opnieuw wordt aangepast. 

Er is geen enkele garantie of zelfs engagement dat de personeelsleden die aldus ter beschik- 
king worden gesteld van de kabinetten worden vervangen binnen de diensten waar ze mo- 
menteel zijn tewerkgesteld. Het risico bestaat aldus dat er een tekort aan personeelsleden 
worden veroorzaakt bij de agentschappen en de departementen waar die personeelsleden 
worden weggeplukt. 

De aan de Vlaamse overheidsdiensten opgelegde besparingen zullen tot gevolg hebben dat 
de personeelsbehoeften niet kunnen worden opgevuld. Deze georganiseerde transfer van de 
administraties naar de kabinetten zal het probleem verergeren. 

De maatregel heeft een onaangenaam hypocriet geurtje. Bij de regeringsverklaring werd 
naar het brede publiek beweerd dat de kabinetten zouden afslanken en dat aldus de Vlaam- 
se ministers een bijdrage tot de noodzakelijke budgettaire besparingen gingen leveren. Nu 
worden langs een achterpoort de ministeriële kabinetten opnieuw aangevuld. 

Inzake terugkeerrecht ontstaan er nu drie categorieën van gedetacheerden naar kabinetten: 
l. zij die terugkeerrecht naar de betrekking behouden (topambtenaren) 
2. zij die terugkeerrecht naar de entiteit behouden 
3. zij die enkel zekerheid van werk behouden. 

De gelijkwaardigheid tussen personeelsleden is in deze volledig zoek. 

Hilaire Berckmans 
algemeen secretaris. 



FCSOD 
Helihavenlaan 2 1  
1000 BRUSSEL 
Tel: 02/208.23.61 

Brussel, 22 oktober '09 

Kabinet minister-president Vlaamse Regering 
De heer Martin RUEBENS 
Voorzitter Sectorcomite XVIII 
Martelaarsplein 19 
1000 BRUSSEL 

Betreft: Protocol niet akkoord facilitaire ondersteuning ministeriële 
kabinetten door de Vlaamse administratie / wijziging VPS. 

Geachte heer voorzitter, 

De FCSOD sluit een protocol van niet akkoord over het ontwerpbesluit van de 
Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 
2006, wat betreft de facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse 
administratie. 

De FCSOD kan niet akkoord gaan met de terugwerkende kracht van deze regeling. 
Door aan de diensten van de Vlaamse overheid machtiging te verlenen om het 
ontwerpbesluit feitelijk toe te passen nog voor de onderhandelingen gevoerd zijn, 
stelt dit de vakorganisaties voor voldongen feiten en is deze beslissing 
onregelmatig. 

Wij wensen op te merken dat de techniek van dienstaanwijzing hier wel een zeer 
bijzondere invulling krijgt. De voorgestelde regeling maakt mogelijk dat de 
lijnmanager van het moederdepartement kan beschikken over het personeel van 
een andere entiteit. 

Deze techniek wordt niet enkel gehanteerd om statutaire personeelsleden in te 
zetten voor facilitaire ondersteuning aan de kabinetten. De regeling maakt het ook 
mogelijk om externen contractueel te werven. I n  sommige gevallen gaat de 
overheid zelfs zo ver om externen contractueel aan te werven in 
bevorderingsgraden. 

De invoering van een substantiële (minimum € 3.000- maximum € 5.694 a 100%) 
forfaitaire toelage voor kabinetsondersteuning valt moeilijk te rijmen met de aan 
alle Vlaamse entiteiten lineair opgelegde besparingen. 



Het is duidelijk dat de Vlaamse regering de schijn van een afslanking van de 
ministeriële kabinetten wil ophouden, terwijl via de achterdeur meestal dezelfde 
medewerkers opnieuw ingehuurd werden, maar dan op rekening van het toevallige 
'moederdepartement'. Het is beschamend dat voor het camoufleren van deze 
volksverlakkerij het VPS -met terugwerkende kracht- dient aangepast te worden. 

Om deze redenen kan de FCSOD niet akkoord gaan met het ontwerpbesluit. 
Gelieve bovenstaande motivering integraal over te nemen bij het protocol van 
niet akkoord. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens de FCSOD, 
Christoph Vandenbulcke 
Coördinator 




