
 
 

 
Sociaal overleg, kabinet 16 mei 2012 

 
 
 
De vergadering start omstreeks 09:30 h. 
 
De voorzitter (Dhr. Meurisse) opent het woord met de boodschap dat gestart wordt met het personeelsplan 
Epi 2012 en draagt het woord over aan Dhr. Bogaert. 
 
Dhr. Bogaert haalt de cijfers van het budget van 2011 aan en licht toe op welke manier tot het budget 
2012 gekomen is. Totaal budget voor 2012 is: 409 miljoen €. 
 
Het PP2012 is ingediend voor 7055 personeelsleden in bewaking en technische dienst, en ingediend bij de 
inspectie van financiën. Nadat hiervan positief advies gekregen is, gaat dit plan terug naar de kern. 
 
Mevr. Gheude licht het PP 2012 toe. Het personeelsplan 2012 gaat verder op de ingeslagen weg van 2011 
en voorziet in een aantal bevorderingen naar de graden van ploegchef en technisch deskundige.  
 
Acod neemt als eerste het woord en vraagt naar de algemene toestand (inclusief administratieve 
personeelsleden) van het personeel en wijst op de verschillen die te merken zijn in de tabel die de overheid 
heeft voorzien. Hoe verklaart men dat Turnhout in de tabel een kader van 138 heeft terwijl op het terrein 
een kader van 155 naar voor geschoven wordt door de overheid. 
 
Mevr. Gheude spreekt tegen dat het kader van Turnhout niet juist zou zijn in de tabel en de DG stelt dat er 
een onderscheid gemaakt dient te worden tussen VTE en “koppen”. Hij stelt voor om Dhr. Janssens D. (die 
iets later komt) hierop te laten terugkomen. 
 
Dhr. Bogaert stelt dat het budget dat nodig is voor de 7055 VTE ter goedkeuring voorligt aan het kabinet 
en dat pas na goedkeuring er sprake kan zijn van een budget. Op de vraag over het kader van sociaal 
assistenten en psychologen waar een vermindering is van het aantal personeelsleden, stelt Dhr. Bogaert 
dat hiervoor bijkomend budget gevraagd is en dat dit nog voorgelegd dient te worden aan de kern. 
Bijkomend stelt Dhr. Bogaert dat tegen einde mei een ontwerp van budget dient overgemaakt te worden 
voor 2013, waarin alle nieuwe initiatieven in het kader van nieuwe inrichtingen, verwerkt zitten. 
 
Dhr. Janssens D. vervoegt de vergadering en licht Turnhout toe. 
 
Dhr. Janssens legt uit dat in de inrichtingen waar extra capaciteit voorzien wordt, gekeken is naar de extra 
noden. Wat betreft Wortel en St-Gilles is men tot de vaststelling gekomen dat bepaalde posten niet meer 
ingevuld zouden worden eens de werken voorbij waren. Hierdoor kunnen de schattingen aangepast 
worden en kan Turnhout wel varen van het feit dat Wortel en St-Gilles het met minder kunnen doen dan 
geschat. Er zal gekeken worden op welke manier de bijkomende 137 VTE in het kader van de uitbreiding 
van de capaciteit het best verdeeld worden en op basis daarvan zal het kader van de verschillende 
inrichtingen definitief bepaald worden. Het totaal van de personeelsleden in bewaking en techniek is 7055, 
zoals gevraagd. 
 
De acod vraagt dat deze aanpassingen verwerkt worden in het personeelsplan dat voorligt en er 
duidelijkheid komt over het exacte kader van de verschillende inrichtingen. 
 
De voorzitter stelt voor om een nieuwe datum af te spreken waarop deze aanpassingen besproken en 
toegelicht worden. 
 



De acod aanvaard deze manier van werken niet en staat erop dat hierover vandaag duidelijkheid gegeven 
wordt. De andere syndicale organisaties treden dit standpunt bij. 
 
De voorzitter vraagt de syndicale organisaties om een standpunt over het personeelsplan zoals het voorligt. 
 
De acod vraag op welke manier de overheid de bijkomende capaciteit in gebruik wil nemen, wetende dat 
dit extra personeel er nog niet is. 
 
De syndicale organisaties vragen een schorsing om met elkaar te overleggen. 
 
De acod vraagt om tegen 21 mei 2012 (in functie van het nationaal technisch comité van acod) een 
duidelijk overzicht te krijgen per inrichting en per graad en wil tegen 21 mei 2012 een duidelijk zicht op de 
werving van extra 37 personeelsleden in de administratieve diensten. 
Indien dit overzicht ons tijdig bereikt, en het voldoet aan de kwaliteitseisen van de acod, dan zal het advies 
voor het personeelsplan positief zijn. 
 
De andere syndicale organisaties treden dit standpunt bij. 
 
Bijgevolg wordt de aangekondigde staking van vrijdag 18 mei 2012 niet gevoerd. 
 
Einde van het eerste deel van de vergadering, het tweede deel volgt zo snel mogelijk. 
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