departement Algemene Zaken en Financiën

SECTORCOMITE XVIII
&ministratie Ambtenarenzaken
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEwSgdeling Statutaire Aangelegenheden

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 DECEMBER 1998.

I.

DAGORDE

1 . Toetredingsakte van het OPZ Rekem tot de sociale maribel en de motivatie van
de aanvraag tot afwijking (SEC 98/36);
2. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (HOC
98/19);
3 . ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze
waarop eenmalig personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse openbare instellingen kunnen overgaan naar de NV
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ( SEC 98/37);
4. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de modaliteiten

voor de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap aan het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en
Visserijmarketing ( SEC 98/38);
5. voorontwerp van decreet tot wijziging van de wetten op het toekennen van de

academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 3 1 december 1949 (SEC 98/39);
6. Bedienaars van de kunstwerken ( SEC 98/40)

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

11.

Vaste kern van permanente leden
1. De heer LUCVan 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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevr. Suzy van Hoorde en Mieke
Vermeiren, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden;
3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro-

ting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

Bijkomende leden

1. De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Herman De Groote, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2. De heer Eric van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, vertegenwoordigd door mevrouw 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 AANWEiZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN

l.

oe.Algemene .C~ya!e.der.Opentm.Diensten :
de heren Hilaire Berckmans
Richard De Winter

2.

De._beratie .vande C b s t e ' i j k Synb.ic.ate.n.
~ ~ O L,.C.VCC)
).
:

ds..C?p.e.n!?areOi.enste!!

Stefaan Van de Kerckhove
Chris Herreman
mevrouw Ann Vermorgen
de heren

IV.

NAAM VAN DE TECHNICI
De Algemene Centrale der Openbare Diensten
de heren
Theo Bollaert
Jan Van Wesemael
De Federatie van de Christeli-ike Syndicaten van de Openbare Diensten
(CCOD - CVCC)
de heren
Chris Rosiers
Walter Van Loomissen
André T'Seyen
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
mevrouw Sonja Vanblaeren, afdelingshoofd a.i. AAD
de heer Francis Verreth, adjunct van de directeur AWZ

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

V1

PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD
De onderhandeling is beëindigd voor de punten 1 tot 5 van de dagorde.
De protocollen nrs 106.279 ( OP2 Rekem) en 109.285 tot en met 109.288
werden ter plaatse door de afgevaardigden van de twee vakbonden ondertekend.

VII

AFSPRAKEN

1. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de modaliteiten
voor de terbeschiMungstellina van statutaire personeelsleden van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap aan het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en
Visseri-imarketing

u

Bijlage I van dit ontwerp-besluit : de Lijst van statutaire ambtenaren van de afdeling Agro-Marketing van de administratie Land- en Tuinbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ter beschikking gesteld van het Vlaams
Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing dient nader onderzocht en zo
nodig aangepast te worden.

2. Problematiek van de validering van wervingsexamens niveau E

Naar aanleiding van de problematiek van de validatie van de wervingsexamens
niveau E, zoals aangebracht door de afvaardigingen van de twee vakbonden
n.a.v. de bespreking van de personeelsformatie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en naar aanleiding van de problematiek van
de validatie van de wervingsexamens niveau E bij het dossier bedienaars van de
kunstwerken, wordt overeengekomen dat de overheid zo snel mogelijk een globaal gedragslijn m.b.t. de validering van de wervingsexamens niveau E voor
functies die geherdefinieerd worden naar niveau D ter onderhandeling zal voorleggen aan het Sectorcomité XVIII.
3 . Bedienaars van de kunstwerken

Opsomming problemen en verdeling van de werkzaamheden tussen het betrokken basisoverlegcornité (LIN) en het Sectorcomité XVIII

- timing uitvoeringsbesluiten Vlaamse regering: voorbereiden in het betrokken basisoverlegcomité (LIN) met stappenplan en realistische timing;
- verdeling over de kunstwerken: waar éénmansbediening: voorbereiding in
basisoverlegcornité (LIN);
- ploegwerk: Sectorcomité XVIII;
- vergoedingen districtschef: Sectorcomité XVIII;
- wachter der waterwegen: overgang niv. E naar D: voorbereiden basisoverlegcomité (LIN) daarna Sectorcomité XVIII;
- discussie wie mag meedoen aan het bijz. overgangsexamen niv. E naar D :
Sectorcomité XVIII met voorbereiding basisoverlegcomité (LIN)

Voortzetting onderhandelingen op 14/12/1998 om 16 u

c

Lutgart De Buel
secretaris

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

