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 OKTOBER 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 bestuur, 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 onderhandelingen d.d. 22/9/2003);

2. Brief ACOD d.d. 17/6/2003 m.b.t. validatie van vorige beroepsbedriJvigheden in de private sector voor de geldelijke anciënniteit (afspraak sectorcomité XVIII d.d. 22/9/2003));
3. De Brakke Grond: toelichting stand van zaken;

4. Raamstatuut en topkader: afspraken timing.
5. Brieven van het VSOA d.d. 1/1/102003m.b.t. het overgangsexamen naar
niveau A en budgetten vorming;
6. VARIA
Vragen FCSOD m.b.t. VAC Hasselt, Terugstorten van te veel ontvangen
gelden (VMIMPERSproblematiek), Kwaliteit eten Markiesrestaurant.

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, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Marc Heymans, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde, met kennisgeving afwezig;

2. De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ;
3. De Heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting,

Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, afwezig.
Bijkomlende leden
De heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken
en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, 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 - ACV Transcom):
......................................................
mevr. Ann Vermorgen
de heren Stefaan Van de Kerckhove
Jan François
3.

IV

Het.........................................................................................
Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA)
mevr. Michèle Claeys
de heren
Cédric Eerebout
Jos Mermans
NAAM VAN DE TECHNICI
Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
mevrouw Carla Brion, raadgeefster
FCSOD
de heren André T1Seyen
Willy Du Bois
Paul Van Huffel
mevr. Ottoy Noëlla
VSOA

De heren Ward Van de Veire
Yvo Peeters
Administratie Cultuur
de heer Gilbert Van Houtven, afdelingshoofd van de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
de heer Paul Thomas, afdelingshoofd van de afdeling Water
administratie Ambtenarenzaken
mevrouw Gerd Vanermen, directeur bij ASA
mevrouw Myriam Dierickx, adjunct van de directeur AWPB
V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de agenda werden behandeld.

V1

AFSPRAKEN

1. Punt 1 van de aqenda: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Waterketen.
De vakbonden vragen of de leden van het dagelijks bestuur personeelsleden
zijn van de Vlaamse reguleringsinstantie en zo niet waarom hierover dan
onderhandeld moet worden.
Wegens afwezigheid van een vertegenwoordiger van de minister bevoegd in-

zake Leefmilieu, wordt dit punt opnieuw op de agenda van de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII d.d. 3/11/2003 geplaatst.
De vakbonden vragen uitdrukkelijk dat de vertegenwoordiger van de minister bevoegd inzake Leefmilieu op de vergadering van het sectorcomité
XVIII van 3/11/2003 zou aanwezig zijn om te antwoorden op hun vragen
m.b.t. dit dossier.
2. Brief ACOD d.d. 17/6/2003 m.b.t. validatie van vorige beroepsbedrijvigheden in de private sector voor de geldelijke anciënniteit
Dit punt zal opnieuw geagendeerd worden op de volgende vergadering van
het sectorcomité XVIII d.d. 3/11/2003.
3. Raamstatuut: werkafspraken

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken is van
plan om het raamstatuut en het besluit topkader formeel te agenderen op
de vergadering van het Sectorcomité XVIII van 3/11/2003.
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken deelt
mee dat de vakbonden zullen uitgenodigd worden op een communicatie m.b.t.
de stand van zaken BBB met de minister-president en de Vlaamse minister
van Ambtenarenzaken. De datum zal eerstdaags aan de vakbonden worden meegedeeld.
4. Brieven van het VSOA d.d. 1/1/102003m.b.t. het overgangsexamen naar
niveau A en budgetten vorming
4.1.

het overgangsexamen naar niveau A

Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken
wordt er aan de lopende procedures niets gewijzigd. Dit betekent dat voor
het ministerie het examen nieuwe stijl, conform het VPS van 15/7/2002
wordt georganiseerd en voor de VOI1s conform de huidige bepalingen van
het Stambesluit, met vrijstellingen naar de toekomst.
De vakbonden beweren echter dat sommige VOI's vrijstellingen verlenen op
basis van het verleden. Zij stellen ook vast dat er bij het ministerie 3 .
dagen dienstvrijstelling wordt gegeven en bij sommige VOI1s 5 dagen. Zij
vragen wat er gebeurt met de wervingsreserves van de examens van adjunct
van de directeur.
De vertegenwoordiger van de minister van Ambtenarenzaken laat prioritair
onderzoeken of er vrijstellingen uit het verleden worden meegerekend bij
sommige VOI's. Hij laat ook de problematiek van de dienstvrijstelling
voorbereiding examens onderzoeken.
Volgens deze vertegenwoordiger wordt in de bestaande wervingsreserves
prioritair rekening gehouden met diegenen die reeds met een arbeidsovereenkomst bij de Vlaamse Gemeenschap tewerkgesteld zijn.
4.2.

Budgetten vorming

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken laat onderzoeken wat het effect is van de blokkering van de budgetten vorming op
de verplichte vormingsactiviteiten tijdens de stage.
Het antwoord zal op het sectorcomité XVIII van 3/11/2003 gegeven worden.

5. VARIA

5.1.

Restaurant VAC Hasselt

Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken
is het nog te vroeg voor bespreking. Deze aangelegenheid zal nog voorgelegd worden eens men een prijsvergelijking kan maken tussen de prijsofferte en de kost voor eigen beheer.
5.2.

Kwaliteit eten Markiesrestaurant

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken zal de
problematiek met mevr. Marleen Vanwingh, afdelingshoofd van de afdeling
Logistieke Dienstverlening bespreken.
Dit punt wordt opnieuw op de agenda van 3/11/2003 geplaatst.
5.3. Voorontwerp van decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden,
de sociale economische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités (onderhandelingen van 22/9/2003)
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de stand van zaken.
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid zal opnieuw herinnerd worden aan de afspraken d.d. 22/9/2003 om de aangepaste
teksten te bezorgen aan het secretariaat van het Sectorcomité XVIII met
het oog op de schriftelijke procedure van overleg met de vakbonden.
5.4.

Uitbetaling maandsalaris december en eindejaarstoelage

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken deelt
mee dat zoals elk jaar het maandsalaris december en de eindejaarstoelage
tijdig zullen uitbetaald worden.

Lutgart De Buel
secretaris

Bart Somers
Minister-president van de Vlaamse
regering
i.o. Marc Heymans
raadgever

