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vergadering van 16 september 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
VL74AMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST
Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16 SEPTEMBER 2002.

I.

DAGORDE

1. Krachtlijnen beloningsbeleid, raamstatuut: afspraak werkzaamheden
werkgroep;
2. Varia :
2.1. uitvoering afspraken van het Sectorcomité XVIII: stand van zaken;
2.2. Verslag van de vergaderingen van de werkgroep zeewezen (zeegeld en
voedingsgeld);
2.3. Bijkomende punten:
2.3.1.Voorstellen m.b.t. aanpassing van coëfficiënt ankerwachten, omrekening vergoeding lesgeven en toekenning verlof loodsen (prt nr. 182.553)
2.3.2.0~vraag van de ACOD:
toepassing moeilijk bereikbare plaatsen door uurregeling openbare vervoer op sommige dagen of tijdstippen;
- ouderschapsverlof en borstvoedingsverlof;
- vervroegde uistapregeling - gecontingenteerd verlof;
- examenoproepingen;

-

2.3.3.0~vraag van de FCSOD:
-Invoering van een vaderschapsverlof en het recht op borstvoedingspauzes
voor de statutaire en contractuele personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap;.
-Standpunt van de politieke overheid i.v.m. het voortdurend aanwerven van
contractuelen met een contract van onbepaalde duur;
- Toepassing van de wet van 14 december 2000 tot organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector;
-Stand van zaken definitieve goedkeuring omzendbrieven: - Uitvoering van
het besluit VPS, het dragen van een uniform;
-Inrichten van een overgangsexamen naar de graad van adjunct van de directeur;
2.3.4.0~vraag van het VSOA: lesgeven loodsen;
2.3.5. afspraken OKA m.b.t. potentieel inschatting niv. A en bijkomende
selectietest bij aanwerving
11.

NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID

Vaste deleqatie

1.De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering,
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderpoorten, met kennisgeving afwezig;

2.De heer Paul Van Grembergen, 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.
Bijkomend leden

1. De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2. De heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse aangelegenheden, vertegenwoordigd door de heer Willy Dierickx, 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
Ronny Vande Winkel
mevr. Agnes Cannaerts
2.

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

sten...!cE..r..ptC~..Tran.~.~.~mI:

de heren Stefaan Van de Kerckhove
Chris Herreman
Jan François
mevrouw Ann Vermorgen
3.

IV

Het Vrij-..-Syndicaat
van het Openbaar
(VSOA)
-----............-..--..--------..-. . . . . ~ ~Ambt
~~~~
......~~---------.~~.-----mevr. Michele Claeys
de heren Yvo Peeters
Jacob Wouter
Jos Mermans
NAAM VAN DE TECHNICI

FCSOD
de heren

W i l l y Du B o i s

Christoph Vandenbulcke
André T' Seyen
J. Depypere
Chris Rosiers
Administratie Ambtenarenzaken

de heer Roger Van den Troost, directeur-generaal;
Afdeling Statutaire Aangelegenheden (ASA)
de heer Jef Mannaerts, directeur
de heer Koen de Lange, adjunct van de directeur;
Afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen (AWPB)
de heer LUC Segers, adjunct van de directeur;
mevr. Kato simons, adjunct van de directeur

Administratie Personeelsontwikkelinq
de heer Frans Cornelis, directeur-generaal
Administratie Logistiek Managment
mevr. Marleen Vanwingh, afdelingshoofd van de afdeling Logistieke Dienstverlening
Administratie Waterwegen en Zeewezen
kapt. Ronald Delaporte, DAB Loodswezen

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

V1

PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de voorstellen m.b.t. aanpassing van coëfficiënt ankerwachten, omrekening vergoeding lesgeven
en toekenning verlof loodsen (protocol nr. 182.553).

V1 I

AFSPRAKEN

1. Krachtlijnen beloningsbeleid, raamstatuut: afspraak werkzaamheden
werkgroep: vergaderkalender
1/10/2002 om 14
2/10
8/10
10/10
15/10
16/10
22/10
24/10

U

kabinet AZ: nieuw beloningsbeleid (NBB)
: raamstatuut
: raamstatuut
: NBB
: raamstatuut
: NBB
: raamstatuut
: NBB

2. Verslag van de vergaderingen van de werkgroep zeewezen (zeegeld en
voedingsgeld
De FCSOD gaat akkoord met het voorgelegde verslag.
De ACOD zal haar bijkomende vragen m.b.t. het zeegeld schriftelijk
richten aan het kabinet van de Vlaamse minister bevoegd inzake de Mobiliteit.
3. Toepassing moeilijk bereikbare plaatsen door uurregeling openbare vervoer op sommige dagen of tijdstippen
Individuele toepassingsproblemen worden eerst intern aangekaart en/of
opgelost, vooraleer zij formeel aan het functionele kabinet worden
voorgelegd.
4. ouderschapsverlof en borstvoedingsverlof
Borstvoedingsverlof: regeling zal opgenomen worden in het Vlaams personeelsstatuut;
Ouderschapsverlof: simulaties en kostenberekening worden momenteel
uitgevoerd door ASA.
5. Standpunt van de politieke overheid i.v.m. het voortdurend aanwerven
van contractuelen met een contract van onbepaalde duur: algemene aanbeveling vanuit kabinet Ambtenarenzaken in beraad.
6. Vlaamse Zorgkas
ASA zal onderzoeken wie het personeelsstatuut bepaalt van de Vlaamse
Zorgkas.

7. Inrichten van een overgangsexamen naar de graad van adjunct van de directeur
Er zal een technische werkgroep (APO en vakbonden) samengeroepen worden op 20/9/2002 om 15u m.b.t. wijze van organiseren van de potentieelinschatting.
8. Kabinet Ambtenarenzaken zal de vraag van de FCSOD onderzoeken m.b.t.
de loskoppeling PEP'S to be aan de nieuwe structuren tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe beleidsdomeinen.

9. Oproepingsbrieven examens
De vakbonden bezorgen aan AWPB de mailadressen voor de oproepingsbrieven examens.
10.Bijkomende selectietest bij aanwerving
AWPB zal het voorstel, via het secretariaat van het sectorcomité
XVIII, aan de vakbonden doormailen en de vakbonden dienen binnen de
vijf werkdagen hun standpunt mee te delen.
11.Vervroegde uistapregeling - gecontingenteerd verlof
Volgens ASA "blijft het principe dat hoewel het gecontingenteerd verlof niet vroegtijdig kan worden opgezegd (zie punt 1.7.2. van omzendbrief PEBE/DVR/2002/5), de ambtenaar het gecontingenteerd verlof van 5
jaar voortijdig kan opzeggen indien het de bedoeling is om gebruik te
maken van de vervroegde uitstapregeling. Het invoeren van de regel dat
het gecontingenteerd verlof van 5 jaar niet vroegtijdig kan worden opgezegd heeft als doel dat het personeelslid niet onbezonnen zou tewerk
gaan en de werkorganisatie van de afdeling niet onnodig zou verstoren.
Indien dit verlof echter gevolgd wordt door een definitieve volledige
afwezigheid van het personeelslid, is er geen bezwaar om dit gecontingenteerd verlof toch voortijdig stop te zetten."
12.Toepassing van de wet van 14 december 2000 tot organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector
Dit punt wordt op de vergadering van het sectorcomité XVIII van 7 oktober e.k. geagendeerd.
13.Stand van zaken Larnbermont
De documenten zullen door het secretariaat van het sectorcomité XVIII
aan de vakbonden worden doorgemaild.

Lutgart De Buel
secretaris

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

