
Huishoudelijk reglement Intergewestelijk Federaal Technisch Comité(IFC) van 

de ondersector Defensie 

Goedgekeurd op 2 maart 2021 

 

Hoofdstuk I 
Algemene bepalingen 
 

Art. 1.1 

Het Intergewestelijk Federaal Technisch comité, hier verder het IFC genaamd, van de  ondersector 

Defensie schaart zich achter de statuten van het ABVV, de ACOD en de sector Overheidsdiensten. 

Dit huishoudelijk reglement heeft betrekking op de samenstelling en werking van de instanties van 

het Intergewestelijk Federaal Technisch Comité (IFC) van de  ondersector Defensie en bepaalt de 

procedures om beslissingen te nemen en te stemmen. 

 

Art. 1.2 

Het IFC van de ondersector Defensie vertegenwoordigt alle leden van de sector AMIO van het 

ministerie van Defensie, die deel uitmaken van de Vlaamse Intergewestelijke. 

Hoofdstuk II 

Het IFC van de  ondersector Defensie 

 

Art. 2.1 

Het IFC van de ondersector Defensie heeft onder andere als opdracht: 

 

• zijn standpunt te geven over het advies dat moet worden gegeven over een protocol dat 

betrekking heeft op alle dossiers die als belangrijk en van algemene aard worden gezien 

en/of over een actieaanzegging; 

• problemen te analyseren en bespreken die het personeel van de ondersector Defensie in het 

algemeen aanbelangen; 

• de beroepsbelangen van de leden te bestuderen en te verdedigen; 

• te beslissen over de specifieke problemen van de ondersector Defensie, na organisatie van 

de nodige raadpleging met de intergewestelijken; 

• de evolutie van de eventuele eisenbundel op te volgen; 

• op te treden als voortrekker en coördinator van alle vakbondsacties, in het bijzonder in de 

verschillende intergewestelijke comités van de ondersector; 

• de beslissingen van de hogere vakbondsinstanties uit te voeren; 

• erop toe te zien dat de statuten van de vakorganisatie worden nageleefd, en in het bijzonder 

onderhavige reglementaire bepalingen; 

• ervoor te zorgen dat het Intergewestelijk federaal comité van de ondersector Defensie 

vertegenwoordigd wordt in de basisoverlegcomités over de intergewestelijken en met 

inachtneming van de verschillende statuten, in de Overleg- en Onderhandelingscomités en in 

de vakbondsinstanties; 



Art. 2.2 

Het IFC van de ondersector Defensie bestaat uit federale afgevaardigden van de vijf Gewesten van de 

sector Overheidsdiensten. 

Het aantal afgevaardigden wordt op volgende manier samengesteld: 

• De mandaten voor het IFC worden door de gewestelijke comités voorgedragen.  

• 1 mandaat per beginnende schijf van 20 leden, met een max. van 15 per gewest. 

• De mandaten dienen op een billijke manier te worden verdeeld, rekening houdend met de 

diverse entiteiten van de ondersector binnen het gewest. 

Het secretariaat OVD/AMiO bevestigt de mandaten voor het IFC. Bij ontstentenis van een gewestelijk 

federaal comité van de ondersector, wordt het IFC gevormd door bovengenoemd secretariaat. 

Het secretariaat OVD/AMiO neemt initiatief  wanneer de billijke verdeling van de diverse entiteiten 

in het IFC niet of te weinig gerespecteerd wordt.  

Berekeningsbasis: het aantal leden op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het 

statutaire congres doorgaat. Dit cijfer blijft behouden gedurende de volledige statutaire periode. 

 

Art. 2.3 

Het IFC van de ondersector Defensie verkiest, in naleving van artikel 30 van de statuten van AMIO, 

onder zijn leden een voorzitter, minstens één  vicevoorzitter (bij voorkeur niet behorend tot 

hetzelfde Gewest als de Voorzitter) en maximaal twee personen die verantwoordelijk zijn voor het 

administratief secretariaat (secretaris IFC). Zij moeten in actieve dienst zijn. 

De afvaardiging streeft binnen de verschillende onderdelen van de ondersector zoveel mogelijk naar 

de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Mandaten die tussen twee statutaire congressen 

vrijkomen, moeten worden vervangen.  

De voorzitter (of zijn vervanger) van het  IFC van de ondersector, zal zijn IFC 

vertegenwoordigden op de vergaderingen van het intergewestelijk federaal sectorcomité 

(IFS)  
De voorzitter roept het IFC van de ondersector Defensie bijeen en stelt de agenda op in 

samenwerking met de secretaris.  

De voorzitter, vicevoorzitter(s), en secretaris organiseren de activiteiten van het IFC van de  

ondersector Defensie tussen twee federale technische comités in samenwerking met de 

verantwoordelijke Federaal Secretarissen van de sector overheidsdiensten. 

Als 1/3de van de leden dit vraagt moet het comité vergaderen binnen 30 dagen na de schriftelijke 

aanvraag met vermelding van de punten die op de dagorde worden gewenst, ingediend door deze 

leden. 

  



Art. 2.4 

De duur van de mandaten van voorzitter, vicevoorzitter(s) en secretaris, en van de mandaten die 

recht geven op deelname aan de vergaderingen van het IFC, is vastgelegd op vier jaar. Die mandaten 

zijn vernieuwbaar na elk statutair congres van de ACOD Overheidsdiensten.  

De titularissen van deze mandaten worden geacht ambtshalve kandidaat te zijn voor de vernieuwing 

van hun mandaat, behoudens tegenbericht van hun kant. 

 

Art. 2.5 

Aftredende leden van het IFC van de ondersector Defensie worden vervangen in overeenstemming 

met Art. 2.2 van onderliggend huishoudelijk reglement. Wanneer een lid van het IFC van de  

ondersector Defensie drie opeenvolgende vergaderingen zonder geldige reden afwezig is, wordt dit 

betekend aan het Secretariaat van de sector overheidsdiensten/AMiO. 

 

Art. 2.6 

Het IFC van de ondersector Defensie vergadert zo vaak als nodig doch minstens één keer per jaar.  

De vergaderingen vinden meestal plaats in de aanloop naar elke vergadering van het Federaal 

Technisch Comité van de ondersector Defensie, met als doel de agenda van deze vergadering te 

bespreken en desgevallend een standpunt in te nemen waar nodig.  

 

Art. 2.7 

Tijdens een stellingname beslist het IFC van de ondersector Defensie bij consensus.  

Als geen consensus wordt bereikt, dient te worden gestemd, overeenkomstig artikel 63 van de 

statuten van de sector ACOD-overheidsdiensten.  

 

Hoofdstuk III 

Onverenigbaarheden 

Art. 3.1 

Detachering naar een ministerieel kabinet of lidmaatschap van een Directiecomité is onverenigbaar 

met een syndicaal mandaat binnen het IFC van de ondersector Defensie. De naar een ministerieel 

kabinet gedetacheerde leden stellen hun syndicaal mandaat ter beschikking van de instantie die hun 

dit mandaat heeft verleend. 

De mandaten van Voorzitter en Vicevoorzitter zijn onverenigbaar met een mandaat van 

vakbondsbestendige. 

  



Hoofdstuk IV 

Slotbepalingen 

Art. 4.1 

Alle problemen van statutaire aard, die niet door onderhavig huishoudelijk reglement worden 

geregeld, worden beslist door het federaal secretariaat en dat in de geest van onderhavig reglement, 

de statuten van de sector overheidsdiensten en die van de ACOD VLIG. 

Na ontvangst van voorstellen tot wijzigingen op een vorige zitting, kan het Intergewestelijk federaal 

technisch comité van de ondersector Defensie onderhavig reglement wijzigen volgens de 

voorwaarden opgenomen in artikel 61§1 van het reglement van de sector ACOD-OVD. De wijzigingen 

dienen te worden bekrachtigd door het secretariaat OVD/AMiO en het IFS 

 

Art. 4.2 

Onderhavig huishoudelijk reglement werd door het Federaal secretariaat OVD/AMiO goedgekeurd 

op …………………………………….. 

 

 

 

Voor de Sector  

Gino Hoppe      Tony Six 

Algemeen secretaris     Federaal secretaris  

 


