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 23 MEI 2002.

I AGENDA
Bespreking SA UZ Gent 2001-2002.
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 en
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Dirk
Vanderpoorten, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2. De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, afwezig;
3. De heer Eric Engelbrecht, afgevaardigde-bestuurder van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Bijkomende leden
Mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, met kennisgeving afwezig.
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 Algemene
Centrale der Openbare
Diensten:
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de heren

Guido Rasschaert
Yves Derycke
Julien De Volder

De Federatie van de Christelijke
Syndicaten
van de Openbare
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Christoph Vandenbulcke
Marc Flamand
mevr. Marijke Vindevoghel
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de heer Jacques Vanheule

IV

TECHNICI

UZ Gent
De heer Chris Ongenaet
De heer W. Leys
Kortverslag van de besprekingen
De voorzitter overloopt de afspraken van de vergadering van de
werkgroep van 8/5/2002 m.b.t. de eisenbundel van de drie representatieve vakbonden.
De afgevaardigde bestuurder van UZ Gent wenst evenwel naast de eisenbundel van de vakbonden ook een aantal eisen vanuit de Raad van
bestuur van het UZ Gent neer te leggen die bij brief van 22/3/2002
aan de Vlaamse minister van Onderwijs werden overgemaakt.
De voorzitter stelt voor om deze eisen naar het intern overleg UZ
Gent-vakbonden te verwijzen samen met de reeds afgesproken punten
van de eisenbundel van de vakbonden.
De afvaardigingen van de vakbonden vragen uitdrukkelijk dat de upgrading van de personeelsleden van niveau E naar niveau D zou gebeuren conform het mechanisme van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De voorzitter deelt mee dat hij met het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs en het kabinet van de Vlaamse minister van
Ambtenarenzaken een aantal afspraken gemaakt heeft m.b.t. de uitvoering van het intersectoraal akkoord 2001-2002 (1 % loonsverhoging en vakantiegeld) en het sectoraal akkoord 2001-2002 (eindejaarstoelage) .
Het principe blijft dat het intersectoraal akkoord 2001-2002 dat in
comité A werd afgesloten en dat mee ondertekend werd door de Vlaamse overheid, moet uitgevoerd worden. Wat het sectoraal akkoord
2001-2002 betreft dat in het sectorcomité XVIII is afgesloten, is
het UZ Gent niet verplicht dit sectoraal akkoord te volgen. Dit betekent dat alleen elementen die voortvloeien uit het intersectoraal
akkoord als verplichtend sectorale elementen kunnen worden beschouwd en dit dan nog volgens het federaal ritme.
Wat het vakantiegeld en de 1% loonsverhoging betreft zal er vanuit
het kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering een
dwingende vraag gesteld worden in naam van de Vlaamse regering aan
de minister van Sociale Zaken en aan de Eerste minister m.b.t. de
financiering van de ziekenhuizen die in het toepassingsgebied van
comité A vallen. Ook zal contact worden opgenomen met de Franse
collega's om deze vraag kracht bij te zetten.
De kopie van de brief aan de federale overheid zal op het eerstvolgend sectorcomité besproken worden.
De Vlaamse overheid is niet bereid om dit reeds te prefinancieren
Wat de eindejaarstoelage betreft kan deze toelage volgens het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs dit jaar niet meer toegekend worden. Het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs is
wel bereid om tijdens de besprekingen van de begroting 2003 in het
najaar 2002 het door UZ Gent in te dienen dossier te verdedigen.
De vakbonden zullen hun standpunt kenbaar maken op het sectorcomité
XVIII van 18/6/2002.

Afspraken:

1. Volgende punten worden verwezen naar het intern overleg UZ Gentvakbonden op 7 en 13 juni om 9 . 3 0 ~ :

9 Neergelegde eisenbundel vakbonden: punten 1, 3 t.e.m. 6: mobiliteit, verhouding statutaire/contractuele personeelsleden, loopbaanonderbreking, contractueel personeel, moederschapsverzekering, upgrading van niv. E naar niv. D.

9 Neergelegde punten UZ Gent: flexibiliteit/mobiliteit, welzijn op
het werk, beloningsbeleid, verhouding statutaire/contractuele
personeelsleden, gecontingenteerd verlof.
Tegen de vergadering van het sectorcomité XVIII van 18 juni e.k. wordt
het resultaat van de interne besprekingen voorgelegd aan het sectorcomité
XVIII.

2. 1% loonsverhoging, vakantiegeld en eindejaarstoelage
De vakbonden zullen hun standpunt kenbaar maken tegen de vergadering van
het sectorcomité XVIII van 18 juni 2002.
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