
SECTORCOMITE XVIII 
departement Algemene Zaken en Financiën 

crdmznistratie Ambtenarenzaken 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWE S%deling Statutaire Aangelegen heden 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 29 JULI 1998. 

I. DAGORDE 

1. Mededeling: dossier outsourcing; 

2. Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat de interne dienst voor Preventie en Be- 
scherming op het Werk betreft (SEC 98/25) ; 

3. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van 
Vlaams bouwmeester (SEC 98/24); 

4. CAO 1997-1998 

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 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. Mieke Vermeiren en Kris Derieuw, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigden; 



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

Bijkomende 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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Paul Ragé, behoorlijk 
gemachtigde afgevaardigde; 

3 .  De heerEric van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Kerkhofs, ; behoorlijk gemach- 
tigde 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 AFWE- 
ZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

l .  De. Algemene .C_m!e .der. C)penbare. Diensten : 

de heren Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 

2. De. Feberatie .van de Christelijke. Synb.icate.n. .v.m. ds. .Qp.enbaye .Diien.sten 
.(CCC>D. 1 .cKc). : 
de heren: Stefaan Van de Kerckhove 

Jan François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister van Ondenvi-is en Ambtenarenzaken 
Manu Robbroeckx 



Vakbonden 
FCSOD (CCOD- CVCC) 
mevr. Lea De Pauw 

Maries Van der Auwera 
de heren: Chris Rosiers 

Johan Onraedt 
LUC Willaert 
André T' Seyen 

Entiteit Sturing en Controle Informatica 
- de heer L. Van Buyten, IT Manager 

Administratie Ambtenarenzaken 
- de heer Tom Somers, adjunct van de directeur 

Administratie Personeelsontwikkeling 
- de heer Freddy Verbeke, adviseur 

Dienst VGV 
- de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

V1 PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD 

De onderhandeling is beëindigd over de punten 2 en 3 van de dagorde. 

De protocollen nrs 10 1.270 (IDPB) en 101.27 1 (Vl. bouwmeester) werden 
ter plaatse ondertekend door de afiaardigingen van de vakbonden. 

V11 AF SPRAKEN 

l .Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wiiziging van het Vlaams per- 
soneelsstatuut van 24 november 1993, wat de interne dienst voor Preventie en 
Bescherming; op het Werk betreft 

1. l .Na de selectieprocedure van de preventieadviseur-coördinator en voor de se- 
lectieprocedure van de preventieadviseurs zullen de modaliteiten, de functiebe- 
schrijvingen, de structuur en de werkorganisatie eerst besproken worden in het 
sectorcomité XVIII. 



1.2.De twee vertegenwoordigers van het Hoog Overlegcomité die zitting hebben in 
de bijzondere commissie bedoeld in artikel I1 36 bis, zijn de voorzitter en de on- 
dervoorzitter van het Hoog Overlegcomité. 

1.3 .Aan de leden van de Permanente Interdepartementale Werkgroep Personeel zal 
uitdrukkelijk gevraagd worden dat de personeelsleden die in aanmerking komen 
voor procedures m.b.t. mobiliteit, examens . . . en die om gelijk welke reden niet op 
hun werkplaats aanwezig zijn, toch nog de nodige documenten zouden ontvangen. 

2.De leden van het Sectorcomité XVIII gaan akkoord om, in uitvoering van punt 
5, laatste alinea van de kwalitatieve CAO 1995-1 996 ( protocol nr.69.162 van 
15/7/1997), in de loop van de maand september een voorstel uit te werken m.b.t. 
de problematiek van de mandaathouders van de Sociale Dienst . 

3.CAO 1997-1998: werkdocument 

3. l .punt 6: raden van beroep 
De administratie Ambtenarenzaken dient voor de eerste kamer van de raad van be- 
roep van de Vlaamse openbare instellingen ( tuchtzaken en schorsing in het belang 
van de dienst) een afzonderlijke fiche op te maken per V01 met overzicht : aard 
van het beroep, advies van de raad en def. beslissing (stand van zaken vanaf de op- 
richting van de raad tot heden). 

3.2.punt 7: contractuelen 
3.2.1 .De administratie Ambtenarenzaken dient de volgende overzichten te maken 
+oor de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen met 
opdeling per departement en niveau: 

- overzicht van de contractuelen voor het enig statuut (wet enlof decreet) : 
- geslaagden wervingsexamens voor dezelfde graad of andere graad; 
- uitzicht op werving op korte of lange termijn. 

- overzicht contractuelen in dienst na limiet enig statuut of na 1 februari 
199 1 en die nog steeds in dienst zijn als contractuelen en welke daarvan geslaagd 
zijn in wervingsexamens. 

- overzicht van contractuelen die op basis van een wettelijke of statutaire 
bepaling (spec. en bijk. opdrachten) werkzekerheid hebben gekregen en die een 
plaats op de personeelsformatie blokkeren met vermelding van de reden en of zij al 
dan niet laureaat zijn van wervingsexamens en welke. 

- overzicht van de lopende wervingsreserves en geldigheidsduur voor de 
niv. D en E met aantal resterende laureaten , al of niet in dienst en in welke hoeda- 
nigheid (contract. of statutair) en graad. 



3.2.2.De vakbonden dienen een lijst te bezorgen van de anomalieën waarbij statu- 
tairen werden ingeschaald in niveau B en de contractuelen niet, zowel voor de 
diensten van de Vlaamse regering als voor de VOI's. 

3.3 .punt 8: Welzijn op het werk 
De administratie Ambtenarenzaken dient een overzicht te bezorgen van de uitga- 
ven voor de laatste 5 jaar die in het kader van het welzijn op het werk werden ge- 
maakt: per departement en per jaar. 

3.4.Punt 9: mobiliteit 
De administratie Ambtenarenzaken dient een overzicht te maken voor de diensten 
van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen met opdeling per 
departement en niveau en voor niveau opdeling van de rangen van het aandeel van 
de overheid in de kostprijs woon-werkverkeer 

3.5 .Punt 10: sociale en culturele voorzieningen 
- De administratie Logistiek Management dient een overzicht te geven van de hui- 
dige situatie m.b.t. verstrekken van de bedrijfsmaaltijden en kofie en frisdrankbe- 
deling. 

- De vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zal punt 
10, b onderzoeken in het licht van het takenpakket van de sociale dienst. 

- De administratie Ambtenarenzaken dient een overzicht te maken voor de diensten 
van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen over de bestaande 
regelingen m. b. t. de hospitalisatieverzekeringen met volgende vermeldingen: 
voorwaarden ( welke kosten worden er gedekt), kostprijs, welk aandeel wordt er 
betaald door personeelslid en welk door de overheid. 

4.Volgende vergaderingen van het Sectorcomité XVII1:~oproepingsbrieven 
volgen nog ) 

- maandag 7 september 1998: 14.30 u-1 8 u: CAO 1997-1998 

- dinsdag 8 september 1998: 14.30 u: personeelsstatuut VMW 

- vrijdag 18 september 1998: 9.30 u- 18 u: krachtlijnen nieuw personeels- 
statuut Export Vlaanderen 



- dinsdag 22 september 1998: 9.30 u-13 u; 14.30 u-18 u 
- evaluatoren van gelijke rang 
- overzicht evaluatie-waardering 
- ziektecontrole en ongevallen (brief CCOD 3 01611 998): problematiek 
van de Brakke Grond . . . 
- bespreking ziektecontrole 1997 
- chauffeursproblematiek 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


