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SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 279.924 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 9 EN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET 
SECTORCOMITE VIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanwijzing in de 
mandaatfuncties van N- niveau en van algemeen directeur 



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; 

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-Transpor? en 
Communicatie groepeer?, vertegenwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heren Jos Mermans 
Francis Van Lindt 

andermiids, 
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ntwerp-besluit van 
de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 
13 januari 2006, wat betreft de aanwijzing in de mandaatfuncties van N- 
niveau en van algemeen directeur. 

1. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
gaat akkoord met het voorgelegde ontwerpbesluit omdat het voorstel 
het principe van het "statutair mandaat" volgt. Dit ligt in de lijn van de 
standpunten die de ACOD in het verleden heeft verdedigd. De 
ACOD stelt vast dat in een gunstige terugvalpositie wordt voorzien 
voor het topkader. Op zich is dat geen minpunt. De ACOD vraagt dat 
dezelfde bereidwilligheid wordt gehanteerd voor andere perso- 
neelsleden. Er zijn een aantal onbeantwoorde vragen. 

- Wat zal de functie-inhoud zijn voor de secretaris-, administrateur- 
generaal die terugvalt op de rang A3? 

- Hoe wordt dan de relatie met de eventuele nieuwe topambtenaar 
binnen hetzelfde departement of agentschap? 
De uitvoering kan een meerkost betekenen. Rekening houdende met 
de algemene budgettaire randvoorwaarden, mag dit niet ten koste 
gaan van de andere personeelsleden. 

2. De afvaardiging van de Federatie van de Christeliike Syndicaten der 
Openbare Diensten kan niet akkoord gaan om redenen uiteengezet 
in bijgaande brief d.d. 7/12/2009. Bijgaande brief maakt integraal 
deel uit van dit protocol. 

3. De afvaardiging van het Vrii Syndicaat van het Openbaar Ambt kan 
niet akkoord gaan me2 statutaire wewingen op niet aanwewingsgra- 
den. 

Brussel, 
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DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
OVERHEID 

Kris Peeters 
minister-president 

Voor de Federatie van de Christelij- Vlaams minister va 
ke Syndicaten der Openbare Dien- lands Beleid, Landbouw en Platte- 
sten I landsbeleid 

c i' 
Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
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 



openbare dienste11 I 

FCSOD 
Helihavenlaan 21 
1000 BRUSSEL 
Tel: 021208.23.61 -. .- 

Brussel, 7 december '09 

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

Betreft: Protocol niet akkoord Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van het Vlaams perseneelsstatuut van "l januari 2006, wat betren de 
aanwijzing in de mandaatfuncties van N- niveau en van algemeen directeur. 

Geachte heer voorzitter, 

De FCSOD sluit een protocol van niet akkoord over bovenstaand Besluit. 

Door het invoeren van een 'terugvalgraad' wordt het mandaat uitgehold; in 
sommige gevallen wordt dit eerder een gouden parachute. 
Wij vrezen dan ook dat er op termijn een moeilijk herplaatsbare 'pool van 
terugvallers' zal ontstaan. 

I n  tijden van besparingen, effectiviteit-en effeciëntiewinsten kan de FCCOD enkel 
akkoord gaan met een regeling waarbij de 'terugval' in hoogte en tijd beperkt 
wordt. Gezien het niveau van de functies zou de proeftijd ook best k 2  maand 
bedragen. 

FCCOD kan zich wel vinden in de verplichting om het mandaat effectief op te 
nemen. 



Gelieve bovenstaande motivering integraal over te nemen bij het protocol van 
niet akkoord. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens de FCSOD, 
Christoph Vandenbulcke 
Coördinator 


