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Betreft:

vergadering van 16 juli 2002

Geachte,

Hierbij zend ik u een afschrift van de notulen overeenkomstig artikel 29
van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de
wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Met de meeste hoogachting,

de voorzitter,
Patrick DEWAEL
Minister-president van de Vlaamse regering,
i.o. Dirk Vanderpoorten
onderhandelaar

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 JULI 2002.

I.

DAGORDE

1. UZ Gent: wijziging rechtspositieregeling personeel UZ Gent (protocol
nr. 181.541)
2. Terugkoppeling stand van zaken intern overleg OPZfs Geel en Rekem:
sectoraal akkoord 2001-2002 en ISB (afspraak werkgroep Sectorcomité XVIII
van 12/6/2002) (protocollen nrs. 181.547, 181.548);
3. VDAB sectoraal akkoord 2001-2002 instructiepersoneel (protocol nr.
181.542);
4. Drie ontwerpen van besluit tot uitvoering sectoraal akkoord 2001-2002
wat betreft de personeelsleden van het ministerie (GVPS), de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (PSWI) en de Vlaamse openbare instellingen
(stambesluit VOI) (protocollen nrs. 181.550, 181.551 en 181.543);
5. Begeleidingsplan Infrastructuurwerken (protocol nr. 181.544)) ;
6. Begeleidingsplan departement Coördinatie (protocol nr. 181.5415).
7. Vragen van de FCSOD:
7.1. Stand van zaken nog niet uitgevoerde punten CAO 1997 - 1998, 1999 2000, 2001 -2002;
7. 2. toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van
sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare
sector op de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap;
7.3. mogelijkheid van de syndicale organisaties om dossiers in te leiden
bij de "Interne Audit".
8. Toegevoeqde punten:

8.3. Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot aanstelling van
veranderingsmanagers voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
(protocol nr. 181.551)
8.4. nota aan het Sectorcomité XVIII m.b.t. outplacementcontract- toepassingsgebied-uitbreiding doelgroep (protocol nr. 181.552)
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, vertegenwoordigd door Dirk Vanderpoorten, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ;

2.De heer Paul Van Grernbergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Janssens, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting,
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, afwezig.
4.De heer Eric Engelbrecht, afgevaardigde-bestuurder van het Universitair Ziekenhuis Gent.
Bi jkomend leden
1. De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk qemachtiqde
afgevaardigde;
2 . De heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse aangele-

genheden, vertegenwoordigd door de heer Willy Dierickx, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
111.

1.

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 Algemene Centrale der Openbare Diensten:

. _ _ _ .___________________-.---.......---.----.
._____
_.___._____._____._--....-.--..-

de heren

2.

Hilaire Berckmans
Guido Rasschaert
Richard de Winter

Syndicaten
Dien.De
. . . Federatie
. . . . . . . . . . . . .van
. . . . .de
. . .Christelijke
. . . . . . . . . . . ._
. ._
. ._
. ...________.___..-__._~~.----...----._
..
_
._
. ._
. _ van de Openbare
.._____----_.____..-----..
...
:

sten !E..r..Acv--Tra*.~~~-om)-

de heren Stefaan Van de Kerckhove
Christoph Vandenbulcke
Chris Herreman
Jan François
3.

IV

Het Vrij- - - -Syndicaat
- -------------------....-....----..van het Openbaar
--.-----.......------.------------...Ambt (VSOA)
mevr. Michele Claeys
de heer Yvo Peeters

NAAM VAN DE TECHNICI
ACOD
mevr. Agnes Cannaerts
de heren Dominique Berriez
Karel Kerremans
Yves Derycke

FCSOD
de heren

Willy Du Bois
~ n d r eT' Seyen
Eddy Steijnen
Rudy Dhoore
mevr. Marijke Vindevoghel
mevr. Mia Wyns
VSOA
Mevr. Denise Geysen

UZ Gent
De heer Chris Ongenaet

OPZ Geel
de heer Jan Van Rensbergen, administrateur-generaal;
OPZ Rekem
de heer René Kusters, administrateur-generaal;
de heer Thierry Houben
VDAB
De heer Eric Bouckaert

MVG
Administratie Ambtenarenzaken
mevr. Frieda Van Roost, adjunct van de directeur
de heer Jef Mannaerts, directeur
Administratie Personeelsontwikkeling
de heer Frans Cornelis, directeur-generaal
Departement Coördinatie
de heer Martin Ruebens, afdelingshoofd van de AAD;
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
mevr. Sonja Vanblaere, afdelingshoofd van de AAD
BEHANDELDE PUNTEN

V.

De punten van de dagorde werden behandeld.
VI

PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1 t.e.m. 6 en 8 van
de agenda.

V1 I

AFSPRAKEN

1. VDAB sectoraal akkoord 2001-2002 instructiepersoneel
De voorzitter deelt het standpunt mee van de Vlaamse minister bevoegd
inzake de begroting. De 3 % verhoging wordt budgettair gehonoreerd op
de begroting als nieuw initiatief, de financiering van de andere maatregelen van het sectoraal akkoord moeten door heroriëntatie binnen de
begroting werkgelegenheid gevonden worden.
2. Drie ontwerpen van besluit tot uitvoering sectoraal akkoord 2001-2002
wat betreft de personeelsleden van het ministerie (GVPS), de Vlaamse
wetenschappelijke instellingen (PSWI) en de Vlaamse openbare instellingen (stambesluit VOI)

- Ontwerp van besluit tot uitvoering van het sectoraal akkoord 20012002 wat betreft het personeel van de Vlaamse openbare instellingen:
9 ASA zal onderzoeken wie het personeelsstatuut bepaalt van het
Vlaams Zorgfonds.

-

Ontwerp van besluit tot uitvoering van het sectoraal akkoord 20012002 wat betreft het personeel van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap:

9 Volgens de voorzitter zal de strategische nota m.b.t. ICT problematiek in een volgend sectorcomité XVIII worden toegelicht

9 AWPB dient een nota te richten aan de personeelsdiensten om hen
te wijzen op de toepassing van art. V111 23,§3 van het GVPS

4
m.b.t. de voorwaarden tot het organiseren van een bijkomende selectietest voor de geslaagden voor een vergelijkend loopbaanexamen of bekwaamheidsproef.
3. Begeleidingsplan departement Coördinatie
De AAD van het departement Coördinatie zal in de loop van de maand
september 2002 een geactualiseerd overzicht van potentiële uitstappers
bezorgen aan de vakbonden en aan de secretaris van het sectorcomité.
4. Vragen van de FCSOD:
4.1: toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector
op de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap: ASA zal nazien welke
punten op de drie entiteiten van toepassing zijn en wat de uitzonderingen
zijn. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd in september 2002;
4.2. mogelijkheid van de syndicale organisaties om dossiers in te leiden
bij de "Interne Audit": de drie vakbonden zullen worden uitgenodigd om de
modaliteiten af te spreken.

----

5. Varia
5.1. De vraag van de ACOD om ook voor de Vlaamse ambtenaren het bedrag
van de kilometer vergoeding aan te passen zoals vermeld wordt in de
federale omzendbrief, zal door ASA geformaliseerd worden in een
dienstorder die eerstdaags aan de personeelsleden zal bezorgd worden.
5.2.

De vraag van het VSOA m.b.t. de pensioenproblematiek Export Vlaanderen wordt volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister
van Ambtenarenzaken momenteel onderzocht en zal nadien ter info aan
de vakbonden worden voorgelegd.

5.3.

ASA bezorgt een kopie van de door de Vlaamse regering goedgekeurde
nota m.b.t. belastende beroepen aan de vakbonden.

6. Vergaderkalender sectorcomité X V I I I najaar 2002

9
9
9
9
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maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

Lutgart De Buel
secretaris

16 september om 13.3011
7 oktober
28 oktober
18 november
9 december

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

