runlsterle van de Vlaamse Gemeenschap
afdeling Staturaire Aangelegenheden
SECTORCOMITE XVI II
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 DECEMBER 1999.

I.

DAGORDE

1.

VRT: voorstellen van de Raad van Bestuur m.b.t.:

1.1. Aanpassing premies mess;
1.2. Sectoraal akkoord voor contractuele personeelsleden vervanging
loopbaanonderbreking (SAV);
1.3. Voorstel selectieprocedure tot en met klasse 14.

2.

Diensten van d e Vlaamse regering (ministerie e n wetenschappelijke
instel1ingen)en Vlaamse openbare instellingen

2.1.

2 omzendbrieven (voortzetting onderhandelingen 23/11/1999):
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) de toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk;

2.2.

Omzendbrief betreffende arbeidsplaatsen die moeilijk of niet met
het gemeenschappelijk openbaar vervoer te bereiken zijn (voortzetting onderhandelingen 23/11/1999)

3.

Aanwervingexamens:
3.1. voor een adviseur ( functie: algemeen coordinator) (rang A2)
voor de cel voor cultuurbeleid van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
3.2. voor technici ( ranq C 1) voor de diensten van de Vlaamse regering ( ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen.

4.

Toegevoegd punt: ontwerp van omzendbrief betreffende uitvoering van
enkele maatregelen opgenomen in het ontwerp van stambesluit Vlaamse
openbare instellingen.

5.

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het vergel.ijkend examen
voor overgang naar niveau A betreft.

11.

NAAM 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;
3 . D e heer Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radioen Televisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Vreese, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
Bijkomende leden:

1.Mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigd door mevrouw M. Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2.De heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Tom De Leeuw, behoorlijk gemachtigde
afgevaardigde.
3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke
Ordening en Media, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde De Coen, 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

de heren Marc Kerki
Hilaire Berckmans
Ronny Vande Winkel
2.

...................................................................................................................................
De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien-

sten
(CCOD - CVCC).:
....................................
de heren

Jean-Pierre Van der Vurst
Stefaan Van de Kerckhove
Chris Herreman
Mevrouw Ann Vermorgen
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
---

ACOD
de heren: Rudi Mortier
Michel Vercammen

FCSOD
Mevr. Hilde Cobbaut
De heren: Rudi Depraet:.ere
Chris Rosiers
André T' Seyen

VRT
-

De heer P. François
Mevr. V. Deroey

Administratie
mevrouw Gerd Vanermen, directeur bij de afdeling Statutaire Aangelegenheden (dep. AZF)
- de heer Peter De Clercq, adjunct van de directeur bij de afdeling Statutaire Aangelegenheden (dep. AZF)
- de heer Erwin Das, adjunct van de directeur bij de afdeling
Statutaire Aangelegenheden (dep. AZF)
- - de heer Mario Naye, adjunct van de directeur bij de afdeling
Wervingen en Personeelsbewegingen, (dep. AZF)
V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELINGEN BEEINDIGD ZIJN

VI.

De onderhandelingen zijn beeindigd over de punten 1, 2, 3.1. en 4
van de dagorde.
De protocollen nr. 141.392 tot 141.394 ( VRT) en protocol nr.
140.385 (punt 2.2. van de dagorde) werden ter plaatse ondertekend
door de afvaardigingen van de vakbonden.

VII.

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
Het knelpunt over de compensatieregeling voor de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar ten voordele van de ambtenaren met verlof voor verminderde prestaties zal hernomen worden naar aanleiding van de besprekingen van de CAO 1999-2000.
b) de toelage voor gevaarl.ijk,-ongezond en hinderlijk werk
De vraag van de afvaardigingen van de twee vakbonden om de helibeloodsing op te nemen in de lijst voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk zal besproken worden naar aanleiding van de onderhandelingen
over de CAO 1999-2000.
2. Omzendbrief betreffende arbeidsplaatsen die moeilijk o f n i e t met het
qerrieenschappelijk openbaar-!-voer
te bereiken zijn
b
-

In het protocol nr. 140.387 werd overeengekomen dat er een algemene
regeling zal uitgewerkt worden over de principes zonder opsomming van
de arbeidsplaatsen die moeilijk of niet met het gemeenschappelijk vervoer te bereiken zijn. Deze regeling zal uitgewerkt worden na de evaluatie van het gratis gebruik van het openbaar vervoer voor woonwerkverkeer.

3. Aanwervingsexamen voor technici ( rang C 1) voor de diensten van de
Vlaamse reqering ( ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
wetenschappelijke iristellingen) en somrniqe Vlaamse openbare instellin-

gen
Dit punt wordt uitgesteld tot een volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII. De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen onderzoekt
het aantal vacatures voor technici.
4. ontwerp van omzendbrief betreffende uitvoering van enkele maatregelen
opgenomen in het ontwerp van stambesluit Vlaamse openbare instellingen
Naar aanleiding van deze bespreking vragen de afvaardigingen van de
twee vakbonden dat de rechtsonzekerheid van de administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs zou geregeld worden.

5. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het vergelijkend examen
voor overganq naar niveau A betreft
Dit punt wordt verwezen naar de werkgroep van het Sectorcomité XVIII
van 12 januari 2000 om 14 u.
6. Varia: omzendbrief betreffende toekenning van een halve dag dienstvrijstelling op vrijdag 24 december 1999

Er wordt het volgende overeengekomen: de bijzondere regeling voor de
continudiensten, semi-continudiensten en diensten met beurtrol waarvan
de personeelsleden op 24 december 1999 na 13 u arbeidsprestaties dienen te leveren, zal door de administratie Ambtenarenzaken aan de betrokken secretarissen-generaal worden meegedeeld. Deze personeelsleden
zullen in evenredige mate extra uren aangerekend worden met een max
van 4 uur op hun lopende uurrekening. Deze maatregel geldt niet voor
de loodsen.

Datum volqende vergadering van het Sectorcomité XVIII: 15 februari 2000
om 13.301-1
De agenda zal later meegedeeld worden.

-

Lutgart De Ruel
secretaris

Patrick Dewael
Minister-president van de Vlaamse
regering
i.o. Dirk Vanderpoorten

