
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 3 NOVEMBER 2003. 

I . AGENDA 
1. Oprichting van een Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Waterketen. 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van 
de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks be- 
stuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur 
en de zetel van de reguleringsinstantie zoals bedoeld in het decreet 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (voortzetting on- 
derhandelingen d.d. 13/10/2003)(protocol nr. 203.633); 

2. Uitvoering Lambernontakkoord en andere wijzigingen: besluit VR tot 
wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002 en besluit 
VR tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschap- 
pelijke instellingen van 28 januari 1997 (protocollen nrs 204.636, 
204.637) ; 

3. Brief ACOD d.d. 17/6/2003 m.b.t. validatie van vorige beroepsbedrij- 
vigheden in de private sector voor de geldelijke anciënniteit (af- 
spraak sectorcomité XVIII d.d. 13/10/2003)); 

4. Raamstatuut en topkader: afspraken timing; 

5. Brief van het VSOA d.d. 1/1/102003 m.b.t. het overgangsexamen naar ni- 
veau A en budgetten vorming (afspraken sectorcomité XVIII van 
13/10/2003) ; 

6. Kwaliteit eten markiesrestaurant (afspraak sectorcomité XVIII van 
13/10/2003). 

7. Bi j komend punten : 
7.1.Selectiereglementen scheepstechnicus en hoofdscheepstechnicus. 
7.2. Verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van een 
federaal ministerie, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der 
Luchtwegen 

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 Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, Voor- 

zitter, vertegenwoordigd door de heer Marc Heymans, behoorlijk gemach- 
tigde afgevaardigde; 

2. De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter, verte- 
genwoordigd door de heer Pieter Jans, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 



di gde ; 

3. De Heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, afwe- 
zig. 

Biikomlende leden 

1. De heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare wer- 
ken en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, be- 
hoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

2. De heer Ludo Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ont- 
wikkelingssamenwerking, vertegenwoordigd door de heer Kestens Stefan, 
behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. 

1II.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 Hilaire Berckmans 

Richard De Winter 
Ivan Vandecasteele 

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

sten ... !ccoD..:..Ac"..Trans.c.e.ml- : 
mevr. Ann Vermorgen 
de heren Stefaan Van de Kerckhove 

Jan François 
Chris Herreman 

Het .. vrij ... s~ndica-at. ..van.. hettt~.~e~baar..t9mbtttt~.~~OF!~. 
mevr. Michèle Claeys 
de heren Cédric Eerebout 

Jos Mermans 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken 
mevrouw Carla Brion, raadgeefster 

FCSOD 
de heren André TrSeyen 

Willy DU ~ o i s  
Paul Van Huffel 
John De koninck 

ACOD 
de heer Rony Vandewinkel 

VSOA 
De heer Ward Van de Veire 

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 
de heer Didier Drhont, AMINAL, afdeling Water 

administratie Ambtenarenzaken 
de heer Jef Mannaerts, directeur bij ASA 
de heer Peter De Clercq, adjunct van de directeur bij ASA; 



De heer Koen de Lange, adjunct van de directeur bij ASA 
De heer Bart Govaert, selectiemedewerker bij AWPB 

Administratie personeelsontwikkeling 
mevrouw Gerda Van der Plas, afdelingshoofd van de afdeling Vorming 

BEHANDELDE PUNTEN 

De punten 1, 2, 4, 5 en 7 van de agenda werden behandeld. 

PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS 

De onderhandeling is beëindigd over de punten 1, 2 en 7 van de 
agenda. 

V1 I AFSPRAKEN 

1. Uitvoering Lambermontakkoord en andere wijzigingen: besluit VR tot 
wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002 en besluit VR 
tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen van 28 januari 1997 

- De vakbonden bezorgen zo snel mogelijk hun voorstellen voor eventuele 
aanpassing van het VPS aan het kabinet Arnbtenarenzaken. 

- De vertegenwoordigster van de minister van Ambtenarenzaken deelt mee 
dat de vergoedingen en toelagen aan de overgehevelde personeelsleden niet 
met terugwerkende kracht kunnen toegekend worden. Het ontwerpbesluit zal 
in die zin aangepast. 

- De vakbonden vragen dat de toelage gezagsvoerder eveneens zou toegekend 
worden aan de hoofdschipper die vaart als kapitein. Volgens de vertegen- 
woordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken zal deze vraag on- 
derzocht worden in samenspraak met het kabinet Mobiliteit. 

- De jaarlijkse lijsten van risicofuncties, waarvoor een verplicht aan- 
wervingsonderzoek door de arbeidsarts moet gebeuren, worden door de per- 
soneelsdiensten van het MVG aan de vakbonden bezorgd worden. 

2. Brief ACOD d.d. 17/6/2003 m.b.t. validatie van vorige beroepsbedrij- 
vigheden in de private sector voor de geldelijke anciënniteit 

Dit punt zal opnieuw geagendeerd worden op de volgende vergadering van 
het sectorcomité XVIII d.d. 24/11/2003. 

3. Raamstatuut: werkafspraken 

De vertegenwoordiger van de Vlaams minister van Ambtenarenzaken deelt mee 
dat het ontwerp-raamstatuut officieel geagendeerd wordt op het sectorco- 
mité XVIII van 3/11/2003 en dat dit ontwerp wordt doorverwezen naar de 
werkgroep die zal vergaderen op het kabinet Ambtenarenzaken op 13 novem- 
ber om 13.30~ en op 21 november om 14.30~. 

Wat het sectoraal akkoord 2003-2004 betreft zal de werkgroep nog bijeen- 
komen op een nog af te spreken datum en zal er op het sectorcomité XVIII 
van 24 november e.k. afspraken gemaakt worden over de verdere timing. 

4. Kwaliteit eten Markiesrestaurant 

Dit punt wordt opnieuw op de agenda van 24/11/2003 geplaatst. 



5. Selectiereglementen scheepstechnicus en hoofdscheepstechnicus 
Het reglement voor de scheepstechnicus wordt aangepast door opname van 
privé-ervaring cfr selectiereglement hoofdscheepstechnicus. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

Bart Somers 
Minister-preside van de Vlaamse 
regering 
i.o. Marc Heyma 

d 
raadgever 


