
 
 

 
Sectorcomité III, 28 augustus 2012 

 
 
De voorzitter (Dhr. Bogaert) opent de vergadering omstreeks 14:15 h. 
 
Eerste punt op de agenda is het verlof voorafgaand aan het pensioen. De werkdocumenten werden 
tijdig overgemaakt en verschillen niet sterk van het laatste sneuveldocument. De verschillen met de 
huidige regeling worden kort overlopen. 
 
De acod heeft een vraag met betrekking tot de 15 jaar anciënniteit in één van de graden die in 
aanmerking komen. De acod wil graag dat in het K.B. duidelijk vermeld staat dat de jaren die als 
contractueel personeelslid gepresteerd werden, gelden binnen de vereiste 15 jaar anciënniteit. ACV-od 
geeft aan deze vraag te delen. 
De overheid antwoordt dat deze stelling ingenomen werd door hen in het verslag aan de koning en dat 
het tevens in de officiële notulen van het overleg van vandaag zal vermeld staan dat de contractuele 
jaren zullen tellen binnen de vereiste 15 jaren anciënniteit. 
 
De voorzitter vraagt of de syndicale organisaties bereid zijn het K.B. te tekenen, waarop bevestigend 
geantwoord wordt. 
 
ACV-od vraagt wanneer de mensen die een aanvraag ingediend hebben, hierop een antwoord zullen 
krijgen. Mevr. Gheude stelt dat zij pas een antwoord kunnen krijgen nadat alle administratieve 
rompslomp aangaande de publicatie van het K.B. doorlopen zijn. 
De acod geeft aan dat het nu wel dringend tijd wordt dat de overheid voorziet in een standaardformulier 
waarin personeelsleden kunnen aangeven dat zij in VVP willen gaan & eventueel willen blijven tot de 
leeftijd van 62/61 (uitzonderingen). Dit formulier zou ook moeten kunnen dienen om de premie van 
2.500 € aan te vragen 5 jaar voor de leeftijd waarop zij in vervroegd pensioen kunnen gaan. 
 
De voorzitter geeft aan (nadat hem dit gevraagd werd door de syndicale organisaties) dat de 
aanvraagtermijn van 9 maanden (voor VVP en de premie 55+) pas ingaat vanaf 1 januari 2013. 
 
 
De vergadering gaat over in een HOC onder leiding van Mevr. Devos (DG Justitiehuizen). 
 
 
De voorzitter geeft aan dat een ontwerp van arbeidsreglement overgemaakt werd en vraagt of er 
opmerkingen zijn. 
 
VSOA geeft aan dat er een klein maar belangrijk verschil is tussen de Nederlandstalige en Franstalige 
teksten, met betrekking tot de maximale werkduur. Dit blijkt een vergissing te zijn en dit wordt 
rechtgezet. 
 
Dhr. Bonte T. gaat over tot een lezing van het ontwerp en geeft aan dat de mosterd gehaald werd bij 
bestaande reglementen bij het DG Epi. 
 
Acv-od geeft aan dat in de tekst geen sprake is van een compensatie van 4 overuren in geval van 
wijzigingen binnen de 24 h (terugroepbaarheid). Dit zal rechtgezet worden. 
 
De acod geeft aan dat zij een aantal bijkomende vragen/opmerkingen hebben en dringen aan op een 
vergadering bij hoogdringendheid nadat deze vragen/opmerkingen overgemaakt werden. De voorzitter 
geeft aan hiermee in te stemmen. 



 
Dhr. Bogaert vraagt of het mogelijk is om de tekst die voorligt binnen de hoogdringendheidstermijn te 
ondertekenen. De acod geeft aan dat zij eerst de aangepaste en volledige teksten wil zien, bijkomende 
opmerkingen wil overmaken en dan pas zal beslissen om de tekst al dan niet te ondertekenen. 
 
De voorzitter geeft aan de tekst zo snel mogelijk over te maken en op 10 september verder te gaan. 
 
De voorzitter geeft aan dat er een derde puntje is vanuit het kabinet. De vertegenwoordiger van het 
kabinet deelt mee dat vanaf morgen (29/08/12) zal overgegaan worden tot een testfase van het nieuwe 
systeem VOICE (thuisdetentie). Dit zou moeten toelaten om achterstallen in o.a. Antwerpen, Brugge en 
Brussel sneller weg te werken. 
 
Einde van de vergadering om 15:15 h. 
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