
Agentschap voor Overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 283.934 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 8 FEBRUARI 2010 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Houdende de vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van 
de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap en houdende oprichting van een "ciale 
Dienst voor het personeel van het VAPH 
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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; 

4. de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

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: 

de heer Erik Van den Broeck 

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

de heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over de vaststelling van de 
aqentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het perso- 
neel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en 
houdende oprichtinq van een Sociale Dienst voor het personeel van 
het VAPH 

Brussel, 2 6 -02- 2010 

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

ne Centrale der 

Kris Peeters 
minister-president van de Vlaamse Re- 
gering en 
Vlaams minister van Economie, Buiten- 
lands Beleid, Landbouw en Platte- 
landsbeleid 

Voor de Federatie van de Christelij- 
ke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten 

-- - --- m 

Geert Bourgeois 
i -  ;;-L 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 
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Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 

n Welzijn, Volksge- 



NOTA AAN DE LEDEN VAN MEP SECTORCOMITE XVIII 

Ontwerp van be%c!uit v-n de Vlaamse Wegering houdende, vaststelling van de 
ngentwehapc9apecifi~ke regeling vaat. der rechtspositie van het persoraegirl vsan hor8 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en hobidende ~ p r i ~ h f i n ~  
van een Cocii~lav Dienst voor het peas-sneel van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap 

Overeenkomstig a ~ i k e l  I 7bis van het Vlaams Personeefsstaluut van 13 januari 2006 
kan er voor elke [VA met rechtspersoonlijkheid een agentschapsspecifieli besluit: 
worden opgesteld. 
Met agentschapsspecifieb< besluit kan volgende bepalingen vaststellen : 

1. specifieke graden, de verdeiing van die graden over de niveau's en rangen, of 
ze kunnen worden vervuld via aanwewing enlof bevordering of via mandaat 
met eventuele vermelding van de aanvullende en bijzondere voowaarden 
inzake beroep~kwaliflcatie~ alsmede voor elke bevorderingsgraad de lijst van 
graden die er toegang toe geven ; 

2. specifieke loopbanen ; 
3. specifieke salaricsckaien, specifieke vergoedingen, toelagen: en soeiaie 

voordelen ; 
4. specifieke regeiin~en voor specifieke personeelscategorieGn ; 
5. specifieke overgangsbepalingen. 

Voor!iggend os-itwerp bundeft de specifieke bepalis7gen voar het personeei van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Har~dicap. De recgelingen van dit 
ontwerpbesluit wijken niet echt af vnri hs t  Bilaains Personse%sstatuut. Het betreft 
vooral een burideling van: 

enkele svergangsbepalingeil (kot nu 87og geregeld door besluit van d~ 4,laarnse 
regering van '3 6 mei î 995 houdende arganis-fie van het Vlaams Fonds voor 
Sociale Bntecgratie van Personen met een Handicap en de regeling van de 
rechtspssi"sie van het persatlee/}; 
enkeic concrete invullingen van bepaalde aspecter7 vara he? ~BambesIlji'S ( z ~ a f s  de 
cspsamrning van het specifiek contractueel personeel dat reeds werd 
aangewowen in het raam van bepaalde eerder getroffen beleids&elstcrllingen) 



I!. Artikelsgewljze bespreking 

Artikel 1. De instellingsspecifieke bepalingen, reeds goedgekeurd in het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 mei 1995 houdende organisatie van het Vlaams Fonds 
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel en die niet werden opgenomen in het besluit van de 
Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van 
het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, worden door dit besluit 
behouden. Het besluit mal van toepassing mijn op het personeel van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Art, 2. Dit artikei somt de relevante algemene definities op die noodzakelijk rijn voor 
de interpretatie van het gehele besluit. 

Art. 3. in de verzekeringspolis van onze instelling is opgenomen om in gevallen van 
blijvende arbeidsongeschikthd of bij overlijden - naar aanleiding van een 
arbeidsongeval, een hogere rente toe te kennen dan voorzien in de wet van 3 juli 
1967. Dit is gebruikelijk binnen verschillende agentschappen. Dit voordeei vindt zijn 
grondslag in een aanvullende verzekering afgesloten krachtens artikel 16 van de wet 
van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen op de weg van en naar het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector en aflikel I "ian he"rkoriinklij1i besluit van 12 juni 1970 betreffende 
de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der iristeilingen van 
openbaar nu2 eï-i de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en vaoï 
ongevallen op de weg van eui. Baar het werk. 
Het Vlaams Agentschap voor Personei? met een Handicap betaalt nu reeds sen 
verhoogde premie aan de verzekeringsmaatschappij1 zodónt deze regeling geen 
meerkost beteiqent. 

Art, 4, Reeds vanaf 1 juli a996 uverden aan de personeelsleden van [hst i /APe, op 
basis van het regiement van de sociale dienst, maaltijdcheques toegekend, i~ersnitc In 
de gebouwen \Fan de instelling geen warme maaltijden konden warden \!erstrek%. De 
besiissing Bot het toekennen van maaftijdcheques werd genomen door l?eZ 
beheerscomité van de sociale dienst op 4 0 ja.nvari 199% Op 28 maafl 3 996 werd de 
col/ectieve overeenkomst inzalce maa!tijdcht.quec unaniem goedgekeurd. BE. 
begroting voorziet een afzsnderlijks post om de patronaie biidrage in de 
~qaaltijdcheques uit !e keren en de administratiekostein te bekostigen 

In het kader van het sectoraai akkoord 2005-2007 aj9jt.t-d met Bn~ang van 1 ]k:Ii 3007 
de ini~oering vzw de mcl;altijdchequec veralgemeend voor aiie personeelsleden Baan 
de Vla-mse Overheid, ook voor die entibeiten die over een cateringdienst 
beschikkeea. In de entiteiten me"rechtspsraoonlijkheid waar een voorBeliger regeling 
bes"taa$ dan deze die ingevoerd werd met heBectoraal akkoord 2005-2007: blijft 
deze behouden, 



Art. 5 - 6. Het VAPH is niet aangesloten bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams 
Overheidspersoneel. Aangezien elk personeelslid van de Vlaamse Overheid recht 
heeft op individuele en collectieve sociale hulpverlening en dienstverlening staat het 
VAPH derhalve zelf in voor het verschaf en van deze hulpverlening aan mijn 
personeelsleden. 
Adikelen 5 en 6 handelen over de samenstelling en de werking van de sociale dienst 
van het VAPB-8. 

Art. '7, zonder commentaar 

Art. 8. Dit artikel waarborgt het behoud van de rechten van een persoon die werd 
aangewowen als huisbewaarder. 

De bezoldiging werd bij de aanwerving als contractuele huisbewaarder (tijdelijke en 
uitzonderlijke betrekkingen) bij het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de 
Mindewaliden vastgesteld op basis van cle helft van de laagste salarisschaal van 
niveau E. Deze overeenkomst wordt nu door het VAPH verder nagekomen, in 
overgang tot zolang de huidige "etularis in dienst blijft 
Aangezien de vroegere schaal E l 1 l niet meer in het Vlaams personeelsstatuut van 
13.01.2006 (raarnstat~aut) gedefinieerd is, moeten de bedragen in dit 
agentschapcspecifiek besluit worden bepaald, rekeninghoudend met de geldelijke 
rancienniteit van betrokkene en met de baremaherzienincg van 1 .l .z009 Ingevolgde 
het sectoraal akkoord 2008-2009. 
Aangezien he"cVAPH opgerichwvverd m.i.v. 1 aprif 2006, is vanaf die datum het 
Stambesluit V81 niet meer van toepassing, en moet \/anaf dezelfde datum het salaris 
voor betrokkene worden bepaald, ir? afwijking var? het \/laatwis personeelsstatuut 
(raamsbt uutj. 
Rekening houdend met hetgeen vooi-afgaa"rzijn de bedrageia A 100% als volgt: 

vanafl apris 2006: E 7.0% ((50% El  i '"i 1 "r.} 
vanaf 1 januari 2009: E 7.W5 (50% E l  11 verhoogd met 2% - 18j.j; 
vanaf 'i februari 2009: E 7.291 (50Q/0 E l  4 1 verhoogd me! 2"/0 - 21 j.); 
vanaf 'k februari 2042: E 7.425 (170°/o E l  1-4 verhoogd met 2% - "j.). 


