ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
afdeling Statutaire Aangelegenheden
SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST
Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 1999.

I:

DAGORDE

1

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het verlof voor opdracht
betreft.

2

4 omzendbrieven (met nota aan de leden van het comité) inzake de volgende materies:
a) - de pro rata berekening van het aantal vakantiedagen
- Feestdagen die samenvallen met verlof voor verminderde prestaties
- continuregelingen : berekening van het aantal vakantiedagen en
feestdagen;
b) maatregelen bij uitzonderlijk warm weer;
C) de toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk;
d) uitoefening van een hoger ambt;

3

Omzendbrief betreffende arbeidsplaatsen die moeilijk of niet met het
nemeenschappelijk openbaar vervoer te bereiken zijn.

4

Mededeling betreffende begeleidingsplannen bij de personeelsplannen.

5

Toegevoegde punten:
Examenreglementen:
a) aanwerving van een directeur (functie: algemeen coördinator)
(rang AZ) voor de cel voor cultuurbeleid van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
b) aanwerving van adjuncten van de directeur ( functie: coördinator/expert) (rang Al) voor de cel voor cultuurbeleid van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

5.1

5.2

uitvoering van het personeclsplan ( PEP) voor de bediening van de
beweegbare kunstwerken op de waterwegen onder beheer van het Vlaamse
gewest - begeleidingsplan ( BGP) -uitstapregeling

5.3

ontwerp van omzendbrief betreffende toekenning van een halve dag
dienstvrijstelling op vrijdag 24 december 1999 ( doc. ter plaatse
rondgedeeld)

6.1 Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de kwalitatieve CAO'S 1995(
2 documenten ter plaatse rondgedeeld)
1996 en 1997-1998
I

y

I

, r .t,. t .

Mo~derschapsbescherm~ng( doc. ter plaatse rondgedeeld)

6.3 Uitvoering punt 4.2. van het sectoraal akkoord 1997-1998 t.a.v. de
toepassing van de reglementering arbeidsongevallen m.b.t. vakbondsafgevaardigden (doc. ter plaatse rondgedeeld)

11.

N & W i VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID

Vaste delegatie

1.De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering en
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Dirk
Vanderpoorten, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2.De heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie
Janssens, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
Bijkomende leden:

1.Mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigd door de heer Erik Van De Velde, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2.De heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Tom De Leeuw, behoorlijk gemachtigde
afgevaardigde.

1.

De Algemene
Centrale der Openbare
Diensten :
........--.
..........................................
.-.---------.............~..---de heren Guido Rasschaert
Ronny Vande Winkel

2.

De Federatie van de Christelijke
van de Openbare
Dien.............................................................
- - - -Syndicaten
- .--------------------.---.------.--..---------.--...........-....
sten
(CCOD - CVCC) :
.........-------..~~~.-------.......~
de heren

Stefaan Van de Kerckhove
Jan François
Chris Herreman

NAAM VAN DE TECHNICI

Vakbonden
ACOD
de heren
André T' Seyen
LUC Willaert

Administratie
- de heer Mario Naye, adjunct van de directeur bij de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen, (dep. AZF)
- de heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur bij de afdeling
Statutaire Aangelegenheden; (dep. AZF)
- de heer Peter Declercq, adjunct van de directeur bij de afdeling
Statutaire Aangelegenheden (dep. AZF)
- mevrouw Sonja Vanblaeren, afdelingshoofd a.i. van de afdeling
Personeel (dep. LIN)
- de heer Francis Verreth, adjunct van de directeur bij de administratie Waterwegen en Zeewezen. (dep. LIN)

. , L a r ~ vt tJLdTEN

De punten van de dagorde werden behandeld.
PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELINGEN BEEINDIGD ZIJN
De onderhandelingen zijn beëindigd over de punten 1, 2.b), 2.d),
5.l.b), 5.2. en 5.3. van de dagorde.
De protocollen nr. 140.382 (verlof voor opdracht), nr. 140.384
(maatregelen uitz. warm weer), nr. 140.386 (hoger ambt), nr.
140.388 (BGP kunstwerken waterwegen), nr. 140.390 (examenreglement
adjunct van de directeur) en nr. 140.391 ( % dag dienstvrijstelling
op 24/12/1999) werden ter plaatse ondertekend door de afvaardigingen van de vakbonden.
AFSPRAKEN
1

Omzendbrieven m.b.t:
a) - de pro rata berekening van het aantal vakantiedagen
- Feestdagen die samenvallen met verlof voor verminderde prestaties
- continuregelingen : berekening van het aantal vakantiedagen en
feestdagen
De onderhandelingen worden verder gezet op donderdag 23/12/1999. De
voorgestelde technische aanpassingen op de pag. 3, 5 en 6 worden
reeds doorgevoerd.

b) de toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk
De onderhandelingen worden verder gezet op donderdag 23/12/1999
2

Omzendbrief betreffende arbeidsplaatsen die moeilijk of niet met het
gemeenschappelijk openbaar vervoer te bereiken zijn
De onderhandelingen worden verder gezet op donderdag 23/12/1999
De vakbonden geven hun opmerkingen zo vlug mogelijk door aan de afdeling Statutaire Aangelegenheden. Deze afdeling onderzoekt en verwerkt
zo nodig de nog binnen gekomen vragen van de andere administraties
samen met de opmerkingen van de vakbonden.

3

Mededeling betreffende begeleidingsplannen bij de personeelsplannen
Op vraag van de vakbonden zal de overheid nagaan hoe de opvolging van
de uitvoering van de begeleidingsplannen dient te gebeuren en meer
bepaald t.a.v. de eventuele vervangingen van de " uitstappers".

4

aanwerving van een directeur (functie: algemeen coördinator) (rang
A2) voor de cel voor cultuurbeleid van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
Dit punt wordt in beraad gehouden en zal door de vertegenwoordiger
van het Kabinet Ambtenarenzaken nader onderzocht worden in het licht
van de algemene filosofie van het uitdovend karakter van de graad A2.

5
-

ontwerp van omzendbrief betreffende toekenning van een halve dag
dienstvrijstelling op vrijdag 24 december 1999
Protocol van akkoord mits schrapping vierde zin in de omzendbrief
m.b.t. de continudiensten. Voor de continudiensten zal een aparte regeling uitgewerkt worden.
Met het oog op het onderzoek van de vraag van de vakbonden om voor de
continudiensten "4u op de lopende rekening te zetten" dient de afdeling Statutaire Aangelegenheden het volgende uit te voeren:
- onderzoek aantal personeelsleden in de continudiensten;
- berekening van de budgettaire weerslag.
Op vraag van de vakbonden dient in de toekomst bij de opmaak van omzendbrieven rekening gehouden te worden mat al de categorieën van
personeel en inzonderheid met de continudiensten.

6

Varia

6.1 Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de kwalitatieve CAO'S 19951996 en 1997-1998 en documenten m.b.t. Info inzake Moederschapsbescherming en Uitvoering punt 4.2. van het sectoraal akkoord 19971998 t.a.v. de toepassing van de reglementering arbeidsongevallen
m.b.t. vakbondsafgevaardigden
De afvaardigingen van de vakbonden geven zo vlug mogelijk hun
schriftelijke opmerkingen door aan de voorzitter, de vertegenwoordiger van het kabinet Ambtenarenzaken en aan de afdeling Statutaire
Aangelegenheden. De agendering is voorzien op de vergadering van 11
januari 2000.
6.2 Verkeersvoordelen
De vakbonden dringen aan dat de werkgroep AZF m.b.t. de problematiek
van de verkeersvoordelen haar activiteiten zou verder zetten.
6.3 Eisenbundel CAO 1999-2000

Op vraag van de voorzitter zullen de vakbonden zo vlug mogelijk hun
eisenbundel overmaken aan de voorzitter en het kabinet Ambtenarenzaken.
6.4 Data volgende vergaderingen van het Sectorcomité XVIII in het jaar
2000

11 januari, 15 februari, 28 maart en 25 april: om 1 3 . 3 0 ~
De agenda zal later meegedeeld worden

Lutgart De Buel
secretaris

Patrick Dewael
Minister-president van de Vlaamse
regering

