
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 16 APRIL 2002. 

I. DAGORDE 

1. VRT: paritaire beroepscomrnissie evaluatie (protocol nr. 176.532); 

2. Brief ACOD-CCOD-VSOA d.d. 6/2/2002 m.b.t. Sectoraal akkoord 2001-2002 
toepassinqsqebied UZ Gent; 

3. Brief d.d. 8/3/2002 van de ACOD m.b.t. het opvangcentrum Everberq; 

4. Brief d.d. 11/3/2002 van de ACOD m.b.t. de uitbetaling reis- en maal- 
tijdvergoedingen binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

5. Brief d.d. 6/3/2002 van de CCOD m.b.t. de gewestelijke ontvangers; 

6. Beter bestuurlijk beleid - reorganisatie van het Vlaamse overheidsap- 
paraat: artikelen 5; 6,§4; 7,3"; 21,§1,3",4"; 31, 36 en 37 van het voor- 
ontwerp van kaderdecreet bestuurlijk beleid; 

7. Voorontwerp van decreet tot regeling van strategische adviesraden: ar- 
tikelen 7, 11 en 12. 

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, 

Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderpoorten, verte- 
genwoordigd door Dirk Vanderpoorten, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde ; 

2.De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, ondervoorzitter, ver- 
tegenwoordigd door mevrouw Sophie Janssens, behoorlijk gemachtigde af- 
gevaardigde; 

3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door me- 
vrouw Hilde De Coen, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

4.De heer Eric Engelbrecht, afgevaardigde bestuurder van het Universi- 
tair Ziekenhuis Gent, vertegenwoordigd door de Heer L. De Geyter, be- 
hoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

5.De heer Bert De Graeve, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Ra- 
dio- en Televisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Vreese, 
behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. 



Bijkomend leden 

De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken 
en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, 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 

1. ..................................................................................... De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 

de heren Richard De Winter 
Hilaire Berckmans 
Guido Rasschaert 

mevr. Laurette Muylaert 

2 .  .................................................................................................................................... Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien- De 
sten (CCOD - ACV Transcom): ...................................................... 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jean-Paul Van der Vurst 
Christoph Vandenbulcke 

mevr. Ann Vermorgen 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA) ........................................................................................ 
Mevr. Michele Claeys 
de heren Jos Mermans 

Wouter Jacob 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 
Kabinet van de Vlaamse minister bevoegd inzake Binnenlandse Aange- 
legenheden 
de heer Didier Detollenaere 

ACOD 
de heren Ronny Vande Winkel 

Yves Derycke (UZ Gent) 
Julien De Volder (UZ Gent) 

FCSOD 
de heren Willy Du Bois 

Jan François 
André T' Seyen 
Chris Herreman 

mevr. Marijke Vindevoghel 

VSOA - 
de heren Jacques Vanheule 

Eric Temmerman 

VRT - 
Mevr. Hilde Cobbaut, hoofd sociaal overleg en pensioenfonds 

UZ Gent 
De heer Chris Ongenaet 

MVG 
de heer Roger Van den Troost, directeur-generaal van de administratie 
Ambtenarenzaken; 
de heer LUC Lathouwers, directeur-generaal van de administratie Algemene 
Administratieve Diensten van het departement LIN; 



de heer Karel Henderickx, afdelingshoofd van de afdeling Gemeenschapsin- 
stellingen; 
de heer Ivo Van den Bossche, opdrachthouder Staf Centrale Coördinatie; 
de heer Werner Hens, opdrachthouder 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

V I PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS 

De onderhandeling is beëindigd over punt 1 van de agenda. 

V1 I AFSPRAKEN 

1. Sectoraal akkoord 2001-2002 toepassingsgebied UZ Gent 
Dit punt wordt verwezen naar een werkgroep van het sectorcomité XVIII. 
Vergaderingen op: 29 april om 9 . 3 0 ~  en op 8 mei 2002 om 14.30~. 

2. Opvangcentrum Everberq 
Het syndicaal overleg dient plaats te grijpen in een gemeenschappelij- 
ke vergadering van de twee basisoverlegcomités van de gemeenschap sin^ 
stellingen. 

Het personeelskader dient op een eerst volgende vergadering van het 
Hoog Overlegcomité voorgelegd te worden op initiatief van de afdeling 
Gemeenschapsinstellingen van het departement WVC. 

3. Gewestelijke ontvangers 
Het syndicaal overleg dient plaats te grijpen in het tussenoverlegco- 
mité van het departement EWBL. 
Het kabinet van de Vlaamse minister bevoegd inzake Binnenlandse Aange- 
legenheden zal het samenwerkingsakkoord aan de vakbonden bezorgen. 

4. Reis- en maaltijdvergoedingen 
In uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 dient de administra- 
tie Ambtenarenzaken (ASA) te starten met de evaluatie van de uitvoe- 
ring van de nieuwe regeling inzake reis- en maaltijdvergoedingen. 
(punt 4.4. van het SA 2001-2002) 

5. Voorontwerp van kaderdecreet bestuurlijk beleid 

In de toelichting bij artikel 7 wordt onderaan op pg. 32 en boven- 
aan op pg 33 de voorbeelden tussen haakjes volledig geschrapt. 

P Artikel 21, 4": CO0 en de administratie Ambtenarenzaken dienen te 
onderzoeken of het mandaat van bestuurder van een publiekrechtelijk 
EVA wel of niet kan samenvallen met het mandaat van leidend ambte- 
naar van diezelfde EVA. 

P In artikel 22 dient de terminologie in overeenstemming gebracht te 
worden met de terminologie m.b.t. de publiekrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigde agentschap van de andere artikelen. 

CO0 en de administratie Ambtenarenzaken dienen te onderzoeken of er 
geen ander woord voor 'managerr kan gebruikt worden (bv leidend 
ambtenaar ...) 

9 Art. 37: Op vraag van de vakbonden zal de administratie Ambtenaren- 
zaken onderzoeken of er geen generieke juridische overdrachtsrege- 
ling moet uitgewerkt worden voor de personeelsleden van de VOIrs 
die overgaan naar de IVA's (EVA's) 



9 De vraag van de vakbonden om ook betrokken te worden bij de tot- 
standkoming en evaluatie van de beheerscontracten zal onderzocht 
worden. 

9 De vakbonden bezorgen hun opmerkingen voor het protocol en bepalen 
hun definitief standpunt op de vergadering van het sectorcomité 
XVIII van 23 april e.k. 

6. Voorontwerp van decreet tot regelinq van strateqische adviesraden 

Artikel 7: het lidmaatschap van een adviesraad is o.a. onvere- 
nigbaar met het ambt van personeelslid van de Vlaamse overheids- 
administratie. De vraag van de vakbonden of een personeelslid 
van een federaal ministerie of instelling met vakbondsverlof, 
lid kan worden van een adviesraad, zal onderzocht worden. 

9 Art. 11: de vraag van de vakbonden of er personeelsleden van de 
Vlaamse administratie terbeschikking gesteld kunnen worden van 
een secretariaat van een adviesraad zal onderzocht worden. 

> De vakbonden bezorgen hun opmerkingen voor het protocol en bepa- 
len hun definitief standpunt op de vergadering van het sectorco- 
mité XVIII van 23 april e.k. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

l_C"I.,_.._".^ 

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


