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 13 JANUARI 2003.

I.

AGENDA

1. Uitvoering intersectoraal akkoord 2001-2002: baremaherziening 1%
(voortzetting onderhandeling d.d. 19/12/2002;
2. Reis- en maaltijdvergoeding (voortzetting onderhandeling d.d.
9/12/2002);
3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende instellingsspecifieke
regeling van de rechtspositie van het personeel van de NV Zeekanaal en
watergebonden grondbeheer Vlaanderen (protocol nr. 190.572);

4. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Dienst voor
de Scheepvaart (protocol nr. 190.573);
5. Kenniscel Vernieuwd beloningsbeleid en selectiereglementen;
6. Ontwerp omzendbrief standaardwerktijdregeling;
7. Bijkomend punt: begeleidingsplan van de administratie Werkgelegenheid
van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en landbouw (protocol nr. 190.575);
8. Varia: nota aan het sectorcomité XVIII m.b.t. de moeilijk bereikbare
plaatsen (uitvoering afspraak d.d. 19/12/2002)( doc. ter plaatse rondgedeeld)

Vaste delegatie

1. De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering,
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Marc Heymans, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2. De heer Paul Van Grernbergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-

genheden, 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;
Bijkomende leden

1. De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, be-

hoorlijk gemachtigde afgevaardigde;

2. De heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Robert Bellemans, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
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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
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(CCOD - ACV Transcom):
......................................................
de heren Stefaan Van de Kerckhove
Christoph Vandenbulcke
Chris Herreman
mevrouw Ann Vermorgen

Mevr. Michele Claeys
de heren Jos Mermans
Céderic Erebout
Yvo Peeters
IV

NAAM VAN DE TECHNICI
Kabinet Arnbtenarenzaken
mevr. Carla Brion, raadgeefster
ACOD
de heren Jan Van Wesemael
Jos Jordens (NVZ)
LUC Verkoyen (DS)
FCSOD
de heren
André TrSeyen
Willy Du Bois
Chris Rosiers
Leopold Fransens
N.V. Zeekanaal
mevrouw Heidi Van Praet
Dienst voor de Scheepvaart
De heer Erik Portugaels, adjunct-administrateur-generaal
AZF:
administratie Ambtenarenzaken
de heren Jef Mannaerts, directeur;
Marcel Dierick, directeur
Koen de Lange, adjunct van de directeur
administratie Personeelsontwikkeling
de heer Freddy Verbeke, adviseur

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de agenda werden behandeld.

VI

I

PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de punten 3 (ISB NV Zeekanaal)
4 (ISB DS), 5 (Kenniscel Vernieuwd beloningsbeleid) en 7 (begeleidingsplan
van de administratie Werkgelegenheid) van de agenda.
-

V1 I AFSPRAKEN
1. Uitbetaling 1% salarisverhoging bij het salaris van december
2002 (beslissing van de Vlaamse regering van 18/12/2002)

De voorzitter zal de vraag tot de 1% loonsverhoging voor de personeelsleden van de niveaus A en B opnieuw aankaarten bij de leden van de Vlaamse regering, rekening houdende met de problematiek van de personeelsleden van niveau B t.o.z. van de personeelsleden van de rangen C1 en C2 en de personeelsleden die in
het kader van de Lambermontakkoorden zijn overgedragen en die
wel van de federale overheid de 1% loonsverhoging gekregen hebben.
2. Reis - en maaltijdvergoeding: de teksten zullen opnieuw geagendeerd worden na aanpassinq aan de technische opmerkingen van de
vakbonden en na nie;w voo;stel tabel buitenlandse reiSen en aanpassing van de nota aan het sectorcomité XVIII.
Ontwerp omzendbrief standaardwerktijdregeling
zal de volgende vragen onderzoeken: bijkomend opnemen bij de
dienstvrijstellingen: diensten gepresteerd in het reservekader
van de strijdkrachten; zelfde aantal dagen dienstvrijstelling
voor alle niveaus voor onderzoek naar beroepsgeschiktheid (1 of
2 dagen); toepassing door sommige diensten (DAB Catering) van
pro rata toekenning van dienstvrijstelling bij deeltijdse tewerkstelling.
4. Resternde begeleidingsplannen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap: agendering op het sectorcomité XVIII van 28 januari
om 151.1

Lutgart De Buel
secretaris

Patrick Dewael
Minister-president van de Vlaamse
regering
i.o. Marc Heymans
raadgever

