
SECTORCOMITE XVIII departement Algemene Zaken en Financiën 

VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST administratie Arnbtem~nmken 
afdeling Statutaire Aangelegenheden 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 1998. 

I. DAGORDE 

1. Ziektecontrole en ongevallen Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond 
(brief CCOD 301611998-SEC 98127); 

2. Evaluatoren van gelijke rang ( voortzetting onderhandelingen van 18/6/1998); 

3 .  Overzicht evaluatie-waardering ( SEC 98/26); 

4. Chauffeursproblematiek (onder voorbehoud) 

5. Verder zetting bespreking evaluatie VPS. 

6. Toeaevoead Punt: ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende organi- 
satie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van 
de rechtspositie van het personeel (brief ACOD van 12/9/1998: invoering van 
de graad laboratorium directeur) 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF MET 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, Weten- 
schap 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, verte- 

- genwoordigd door mevr. hlieke Vermeiren, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, behoor- 
lij k gemachtigde afgevaardigde. 

Bij komende leden 

1. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 
vertegenwoordigd door mevrouw Marie- France Boschmans, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde; 

2. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, verte- 
genwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde. 

3. De heer Eric van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Kerkhofs, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM 
VAN DE AANWJ5ZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWE- 
ZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

l .  De. Algemene .Centrale .&x. Op.enbrn. Diensten : 

de heren Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 
Serge Vandenbroucke 

2. ................................................ De Federatie van de Christelijke ........ Syndicaten ........................... van de Openbare .......................... Diensten 
.(_PD. : .cKc). : 

de heren: Jan François 
Stefaan Van de Kerckhove 
Chris Herreman 

mevrouw Ann Vermorgen 



IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister van Ondenvi_is en Ambtenarenzaken 
mevr. Suzy Van Hoorde 

Vakbonden 
F.C.S.O.D.(C.C.O.D.- C.V.C.C.) 
de heer André T'Seyen 
mevr. Noëlla Ottoy 

Vlaamse Maatschappii voor Watervoorziening, 
de heer Stan Beernaert, directeur-generaal 
mevr. Evelyn Becu, afdelingsadviseur 

Administratie Ambtenarenzaken 
De heer Erwin Das 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten 1 ,2 ,3  en 6 van de dagorde werden behandeld. 

V1 PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEE~NDIGD IS 

De onderhandeling is beëindigd voor de punten 2 en 6 van de dagorde. 
Het protocol nr. 102.272. (VMW) zal door de afgevaardigden van de 
vakbonden zo vlug mogelijk ondertekend worden. 

V11 AFSPRAKEN 

1. Ziektecontrole en ongevallen Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond 
De leden van het Sectorcomité XVIII gaan akkoord over het voorstel van de 
administratie Ambtenarenzaken vervat in het document dat ter plaatse werd 
rondgedeeld met dien verstande dat dit voorstel wordt uitgebreid tot alle perso- 
neelsleden in Nederland (dus ook Vlissingen). 

De administratie Ambtenarenzaken dient de problematiek m.b.t. de arbeidson- 
gevallen in Nederland te onderzoeken rekening houdende met de volgende vra- 
gen: wat gebeurt er met de terugbetaling van de onkosten die voortvloeien uit 
een arbeidsongeval en hoe gebeurt de terugbetaling. Hoe gebeuren de aanreke- 
ning van de onkosten : worden deze kosten al dan niet door de AGD terugge- 
vorderd? 



De administratie Ambtenarenzaken dient een bevraging te organiseren bij de ju- 
ridische diensten van de AAD's om eventuele problemen te dedecteren met de 
AGD en dient eveneens contact op te nemen met de heer Guido Vereecke, di- 
recteur bij het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond, om een duidelijk 
zicht te hebben op de concrete problematiek. 

Dit punt van de agenda wordt niet afgesloten en zal opnieuw geagendeerd wor- 
den na afronding van het onderzoek door de administratie Ambtenarenzaken. 

2. Evaluatoren van neli-ike rang 

Dit punt is afgerond voor het jaar 1998. 

De leden van het Sectorcomité XVIII vragen met aandrang dat de lijsten van de 
evaluatoren van gelijke rang met motiveringen voor het volgend jaar tijdig wor- 
den voorgelegd aan het Sectorcomité XVIII. 

De departementen zullen nogmaals herinnerd worden aan de afspraak van het 
protocol m.b.t. de evaluatoren van gelijke rang via deze notulen. 

3.  Overzicht evaluatie-waardering 

De administratie Ambtenarenzaken dient in overleg met de administratie Perso- 
neelsontwikkeling het volgende op te maken: 

- een opsplitsing van het aantal onvoldoendes, loopbaanvertragingen en 
prestatietoelagen voor het jaar 1997 per niveau en antwoorden op de vraag 
waarom er aan de personeelsleden van niveau E merkelijk veel minder prestatie- 
toelagen werden toegekend dan aan personeelsleden van niveau A .  Mogelijke 
uitleg of indicatie. 

- een overzicht ( vergelijking) van het aantal voorgestelde onvoldoendes, 
vertragingen en prestatietoelagen aan de COVA's en de resultaten uit de 
COVA's. 

Deze aangelegenheid zal opnieuw geagendeerd worden op het Sectorcomité 
V111 na antwoord van de administratie op de gestelde vragen. 



4. Varia: 

De vakbonden hebben de naamlijst van het personeel van een aantal departe- 
menten niet gekregen. 

Afspraak : de afgevaardigden van de vakbonden delen de namen van de depar- 
tementen telefonisch mee aan de secretaris van het Sectorcomité XVIII die de 
betrokken personeelsdiensten zal vragen om vooralsnog de naamlijsten te be- 
zorgen aan de vakbonden. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


