departement Algemene Zaken en Financiën

SECTORCOMITE XVIII
administratie Ambtenarenzaken
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS G E w Slfdeling Statutaire Aangelegen heden

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 14 DECEMBER 1998.

I.

DAGORDE

1. Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel
(SEC 98/42);
2. Cao 97-98 ( finalisering);

3 . Export Vlaanderen: finalisering protocol;
4. Bedienaars van de kunstwerken ( voortzetting onderh. van 4/12/1998).

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 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. Mieke Vermeiren, behoorlijk
gemachtigde afgevaardigde;

3 . Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 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 Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

vertegenwoordigd door mevr. Marie-France Boschmans;
3 . De heer LUCMartens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer Marc 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 .Caw!e.der.Openbaye.L)hsten :
de heren Hilaire Berckmans
Richard De Winter
Ronny Vande Winkel
Guido Rasschaert

2.

De.Federatie .van.deChriste'jke.Syw!icat.cn .vande..Op.enbareDiensten
.(Kol>.
,.WC.C) :
de heren

Stefaan Van de Kerckhove
Chris Herreman
Jan François
mevr. Ann Vermorgen

IV.

NAAM VAN DE TECHNICI
De Algemene Centrale der Openbare Diensten
de heer Geert De Moor
De Federatie van de Christeliike Svndicaten van de Openbare Diensten
íCCOD - CVCC)
de heren
de heren:Luc Hamelinck
André T'Seyen
Luc Willaert
Walter Vanhoomissen
Chris Rosiers
Paul Pladijs

Vlaamse Milieumaatschappij
de heer J. Huylebroeck, adjunct- administrateur-generaal
de heer N. Ghesquiere
Leefmilieu en Infrastructuur
de heer Francis Verreth, adjunct van de directeur, AWZ
mevr. Sonja Vanblaren, afdelingshoofd a.i. AAD
Administratie Ambtenarenzaken
de heer Jef Mannaerts, directeur,

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

V1

PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1 tot en met 3 van de
dagorde.
De protocollen nrs 104.275 ( Export Vlaanderen ) en 111.291 ( VMM )
werden ter plaatse door de afgevaardigden van de twee vakbonden ondertekend.

V11

AFSPRAKEN

1.1.Het protocol nr. 111.290 m.b.t. het sectoraal akkoord 97-98 zal op zaterdag
19 december 1998 om 13.30 u ondertekend worden op het Kabinet van de minister
-president van de Vlaamse regering.
1.2. Het resterend knelpunt ziekte bij zwangerschap wordt verwezen naar de besprekingen evaluatie Vlaams personeelsstatuut.
1.3. Over punt 9.2. van het sectoraal akkoord 1997-1998 zal de voorzitter aan de
leden van het Sectorcomité XVIII een overzichtstabel bezorgen m.b.t. de elementen van het eisencohier die rechtstreeks verband houden met de problematiek administratieve en geldelijke loopbaan in de niveaus B, C en D en de elementen die
rechtstreeks verband houden met de evaluatie van het Vlaams Personeelsstatuut .

2.Bedienaars van de kunstwerken

2.1.1. De organisatie van het bijzonder vergelijkend overgangsexamen en de vergelijkende wervingsproef voor de contractuelen, zal gelijktijdig gebeuren en zal
starten voor het zomerreces 1999.
2.1.2. Alle technische beambten die op 1 maart 1999 een functiebeschrijving hebben van bedienaars van de kunstwerken en die de functie ook effectief uitoefenen
mogen deelnemen aan het bijzonder vergelijkend overgangsexamen.
2.1.3. De contractuelen zullen op vacante plaatsen aangeworven worden.
2.1.4.Ploegwerk: wordt verwezen naar de werkgroep CAO 97-98 ( punt 2.4. problematiek van de vergoedingen voor buitengewone en onregelmatige prestaties,
ploegenarbeid...);
2.1.5.De bevorderingsprocedure voor de (1 5) laureaten van de examens wachter
der Waterwegen kan opgestart worden ( datum bevordering 1/3/1999). De AAD
van LIN zal aan de laureaten schriftelijk vragen of zij bereid zijn hun bevordering
op te nemen en de functie effectief uit te oefenen. Dit getal (l 5) is een voorafiame
van het globaal getal van 295 personeelsleden om de beweegbare kunstwerken te
bedienen.
2.1.6. Het probleem van de contractuelen in dienst met een hoger diploma zal
meegenomen worden in de besprekingen over een algemene gedragslijn voor contractuelen van niveau E die laureaat zijn van een examen niveau E met diploma lager secundair onderwijs of hoger.

2.2.Resterende knelpunten

- probleem van de validering van de nuttige diensten;
- verdeling over de kunstwerken: waar éénmansbediening;
- vergoedingen districtschef;
- wachter der waterwegen: overgang niv. E naar D;

Lutgart De Buel
secretaris

c

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

