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

NOTULEN VAN DE WERKGROEP VAN 4 JUNI 2002.

I AGENDA
Ontwerp van omzendbrief ter uitvoering van het
11.

e

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, met kennisgeving afwezig;
2. De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, vertegenwoordigd door
mevrouw Sophie Janssens, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. (voorzitter van de werkgroep);
TTT.

RRNAMTNG VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING

1.

.......................................................................................

De Algemene Centrale der Openbare Diensten:

de heer Hilaire Berckmans
2.

De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten
ACV
............(CCOD
.................
........Transcom):
.................

......................................................................................................................................

de heren Stefaan van de Kerckhove
Guido Ceulemans
3.

Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
.................................................................................
mevrouw Michèle Claeys
de heer Jos Mermans

IV

TECHNICI
ACOD
de heren Jan Van Wesemael
Ronny Vande Winkel

FCSOD
de heer André T1Seyen

VSOA
de heer S. Maes
de heer H. Speelmeijer

Kortverslag van de afspraken van de besprekingen
Voorafgaand aan de besprekingen van het ontwerp van omzendbrief betreffende de uitvoering van het GVPS, worden door de technici van
de administratie Ambtenarenzaken de aanpassingen aan het ontwerp
van GVPS overlopen (doc. ASA en brief ACV Transport en Communicatie
d.d. 3/6/2002 ter plaatse rondgedeeld).
De leden van de werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde aanpassingen.
Het ontwerp van omzendbrief betreffende de uitvoering van het GVPS
wordt overlopen. De technici van de administratie Ambtenarenzaken
stellen nog enkele technische aanpassingen voor aan dit ontwerp
De leden van de werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde technische aanpassingen. (aangepaste omzendbrief als bijlage)
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de stand van zaken betreffende de aparte omzendbrief vormingsverlof. Hierbij verwijst
hij naar het protocol nr. 167.491 over het GVPS. Volgens dit protocol kan het GVPS slechts in werking treden op voorwaarde dat het
volledige gamma van omzendbrieven, dienstmededelingen, e.d. dat nodig is voor de implementatie ervan, ter beschikking is. Het GVPS en
de omzendbrieven, dienstmededelingen e.d. treden dan gelijktijdig
in werking.
De voorzitter vraagt aan de secretaris van het sectorcomité XVIII
om bij de administratie Personeelsontwikkeling te informeren naar
de stand van zaken en om er op aan te dringen het ontwerp van omzendbrief 'vormingsverlof' voor te leggen op de eerst volgende vergadering van het sectorcomité XVIII.
Volgens een afgevaardigde van het VSOA zou het huidig systeem van
de ziektecontrole in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in
tegenstrijd zijn met de deontologische code van de Orde der geneesheren. Deze afvaardiging zal in het protocol hierover een opmerking
ma ken.
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de stand van zaken
m.b.t. de procedure voor aanstelling van opdrachthouders van artikel V111 47 van het GVPS.
Een techinicus van de administratie Ambtenarenzaken zal tegen de
vergadering van het volgend sectorcomité XVIII de stand van zaken
meedelen.
Een afgevaardigde van het VSOA vraagt naar de stand van zaken van
het protocol Zeewezen en vraagt of de voorliggende omzendbrief niet
dienovereenkomstig moet aangepast worden.
Volgens de voorzitter dienen de afspraken van het protocol Zeewezen
nog opgenomen te worden in de voorliggende omzendbrief.
De voorzitter deelt mee dat over het ontwerp van huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap niet wordt onderhandeld. Dit ontwerp zal aan de leden
van de raad van beroep worden voorgelegd conform de procedure vastgesteld in het GVPS.

Een afgevaardigde van het VSOA vraagt dat er een beperkte technische werkgroep zou bijeengeroepen worden om de problematiek van de
evaluatie van personen met een handicap en personeelsleden met bepaalde ziektebeelden te bespreken en een zekere verfijning aan te
brengen in het evaluatiesysteem. Deze beperkte werkgroep zou kunnen
bestaan uit een afgevaardigde van de personeelsdiensten, emancipatiezaken, HRM, de arbeidsgeneesheer, een arts en de vakbonden.
(brief VSOA d.d. 17/5/2002)
De voorzitter stelt voor om deze aangelegenheid te laten behandelen
door de Administratie Personeelsontwikkeling.
De leden van de werkgroep gaan hiermee akkoord.
Afspraak :

1" de voorliggende omzendbrief wordt aangepast aan de bovenvermelde
afspraken;
2" de administratie Ambtenarenzaken doet het nodige m.b.t. omzendbrief 'vormingsverlof' en de 'procedure voor de opdrachthouders',
conform hogervermelde afspraken;
3" agendering van de aangepaste omzendbrief op de vergadering van
het sectorcomité XVIII van 18 juni e.k. om 9 . 3 0 ~ .

Lutgart De Buel
secretaris

Sophie Janssens
raadgeefster

