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afdeling Statutaire Aangelegenheden

SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 15 JULI 1996

I.

DAGORDE

1.Diensthoofdentoelage.(voortzetting van de onderhandeling d.d. 13/06/1996);

2.Loodsen: aanpassing VPS; (SEC 96/23)
3. Kwalitatief eisencohier 1995-1996: eerste inhoudelijke bespreking en concrete afspraken (SEC 96/20);
4.Evaluatiecriteria voor het SERV-personeel
96/21);

(

SEC

5.Lijst principes voor de aanpassing van de personeelsstatuten van de Vlaamse openbare instellingen (SEC
96/22);
6.Varia: mededelingen (doc. werden ter plaatse rond gedeeld) :
a) lijst van de aanvragen van te organiseren loopbaanexamens;
b) mededeling i.v.m. de bekendmaking van de lijst
van toegestane cumulatie van beroepsactiviteiten binnen de diensturen en van de waarneming van een hoger
ambt ;
C) overzicht evaluatoren - hiërarchische meerderen
van gelijke rang- departement WIM.
7.Toegevoegd punt: toelichting over de principiële beslissing van de Vlaamse regering m.b.t. de outsourcing informaticafunctie (tekst werd ter plaatse rondgedeeld) .

11.

NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING
VAN DE OVERHEID

Vaste kern van permanente leden :

1.

De heer LUC Van den Brande, minister-president van
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap
en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door
de heer Frans Cornelis, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ;

2.

De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter,
vertegenwoordigd door de heer LUC Lathouwers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ;

3.

Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
vertegenwoordigd door de heren Johan Ide en Gaston
Van Tichelt, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden.

Bijkomende leden :

1.De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer Marc
Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2.De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, vertegenwoordigd doormevrouw Lieve Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM
VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN
1.

De Algemene Centrale der Openbare Diensten :
de heren:

Hilaire Berckrnans
Richard De Winter
Willy Deceuninck
Frank Wellecornme

2.

De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de
Openbare Diensten (CVCC) :
de heren: Stefaan Van de Kerckhove
Jan François
Fréderic de Gelissen

IV.

NAAM VAN DE TECHNICI

Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs en
Ambtenarenzaken

de heren: Frank Ornelis
Manu Robbroeckx
Vakbonden
ACOD
..........

de heren: E. Abel
T. Bergs
Stessens

FCSOD
.............

mevr. Noëlla Ottoy
Lea De Pauw
de heren: André TfSeyen
Rik Serruys
Chris Rosiers

Administratie

SERV
..........

de heer Willy Verzele

Administratie
Waterwegen en Zeewezen
..........................................................................................
de heer Guy Thienpont, nautisch dienstchef
Administratie
Ambtenarenzaken
.........................................................................
mevr. Gerd Vanermen, directeur
V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

VI.

PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling over de punten 2 en 4 van de
dagorde is beëindigd.
De protocollen nrs. 62.148 (lijst eva. crit. SERV)
en 62.149 (loodsen, wij zigingen VPS) , werden ter

plaatse door de afgevaardigden van de twee vakbonden ondertekend.
V1 I AFSPRAKEN
1.Diensthoofdentoelage

Het ontwerp van dienstorder wordt teruggetrokken.
De voorzitter deelt mee dat de lijst van de minimum
criteria in de loop van de maand september aan de leden van het Sectorcomité XVIII zal meegedeeld worden.
De beslissingen van de directieraden over de lokalisatie van de buitendiensten en criteria zal ook meegedeeld worden.
2. Kwalitatief eisencohier 1995-1996

De voorzitter laat een document uitdelen m.b.t." de
uitgangspunten", "voorstel van werkgroepen" en "te
behandelen n.a.v. van de evaluatie van het VPS".
De afvaardigingen van de twee vakbonden gaan akkoord
met de inhoud van dit document en meer bepaald met
het voorstel om voorbereidende besprekingen te voeren
binnen vijf werkgroepen van het Sectorcomité XVIII.
Het ligt in de bedoeling dat in de eerste fase deze
werkgroepen, samengesteld uit afgevaardigden van de
vakbonden en ambtenaren van de administratie Ambtenarenzaken (en VGV), reeds starten met de voorbereidende besprekingen met dien verstande dat de (technische) besprekingen volgens het volgende stramien
verlopen:
- probleemstelling;
- mogelijke alternatieven;
- voor- en nadelen van deze alternatieven.
Er dienen nog geen akkoorden te worden afgesloten in
deze werkgroepen.
Er wordt overeen gekomen dat er in de werkgroep 3
(sociale dienst) geen technische voorbereidende besprekingen zullen gevoerd worden.
Er wordt ook afgesproken dat de administratie Ambtenarenzaken met de afvaardigingen van de vakbonden data zou afspreken om te vergaderen in de maand september, bij voorkeur op een donderdag.

3 . L i j s t principes voor de aanpassing van de personeels-

s t a t u t e n van d e Vlaamse openbare i n s t e l l i n g e n
De onderhandeling zal op woensdag 4 september e.k. om
9 . 3 0 ~verder gezet worden.

Lutgart De Buel
secretaris

LUC Van den Brande
Minister-president van de
Vlaamse regering
i.o. Frans Cornelis gevolmachtigd onderhandelaar

