
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 15 DECEMBER 2003. 

I. AGENDA 

1. Ontwerpdienstorder aanstelling in een staffunctie: herneming (pro- 
tocol nr. 205.641); 

2. VRT 

2.1. Aanpassing Selectieprocedure. 
2.2. Interimaten: Aanpassing Artikel 15bis SAC 2003 - 2006 en Artikels 
20, 21,21bis, 2lter, 2lquater, 2lquinquies en 2lsexies uit het Admini- 
stratief Personeelsstatuut. 
2.3. Loopbaanonderbreking: Aanpassing Artikel 36 SAC 2003 - 2006 en Ar- 
tikels 131/20, 131/21, 131/22, 131/23, 131/24, 131/26 uit het Administra- 
tief Personeelsstatuut. 
2.4. Verlenging geldigheidsduur Bijlage 5 SAC 2003 - 2006.De documenten 
volgen. 

3. Brief ACOD d.d. 17/6/2003 m.b.t. validatie van vorige beroepsbe- 
drijvigheden in de private sector voor de geldelijke anciënniteit (af- 
spraak sectorcomité XVIII d.d. 3/11/2003)); 

4. Nota's Gemengde Werkgroep Loodsen: van de agenda afgevoerd; 

5. Brief VSOA d.d. 13/11/2003: herplaatsingsbureau. 

6. Sectoraal akkoord 2003-2004: timing; 

7. Bijkomende punten: 

7.1. Begeleidingsplannen van het departement EWBL (CLO, CLE, ALB, AKL, 
ALP) i.v.m. de uitstap Lambermont (protocol nr. 205.643); 

7.2. 3 ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
RAG0 ; 

7.3. Brief ACOD d.d. 10/12/2003 m.b.t. info over contractuele tewerk- 
stelling op basis van tijdelijke projecten in de afdeling Natuur (AMINAL) 
en verloop van het vergelijkend wervingsexamen van medewerker (ANV03034); 

7.4. Brief FCSOD d.d. 12/12/2003 m.b.t. info over uitbetaling van einde- 
jaarstoelage en resterend vakantiegeld aan de gewestelijke ontvangers; 
procedure voor het aanwerven van investeringsprospectoren en adviseurs 
bij de Dienst Investeren Vlaanderen (DIV). 



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 mevrouw Carla Brion, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde ; 

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

4. De heer Tony Mary, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Te- 
levisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Vreese, behoor- 
lijk gemachtigde afgevaardigde. 

Bi j komlende leden 

De heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken 
en Energie, met kennisgeving afwezig; 

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 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien- - - - - . - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ------.-- - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
sten (CCOD - ACV Transcom): ...................................................... 
de heren Jean-Paul Van der Vurst 

Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

mevr. Annelies Schepers 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA) -..-..-- .--.---......-..--....------.------- -------.----.-----......---..--.--...- 
de heren Cédric Eerebout 

Jos Mermans 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

FCSOD 
mevr. Ann Vermorgen 
de heren Chris Herreman 

André T' Seyen 
Willy Du Bois 
Herman De Backer (VRT) 

ACOD 
de heren Rony Vandewinkel 

Rudy Mortier (VRT) 
Willy Dessers (G.O. ) 



VSOA 
De heer Rudy Costers 
mevr. Brigitta Parisis 

Administratie Ambtenarenzaken 
De heer Koen de Lange, adjunct van de directeur bij de afdeling 
Statutaire Aangelegenheden 

Administratie Personeelsontwikkeling 
De heer Frans Cornelis, directeur-generaal van de administratie 
Personeelsontwikkemling 

Departement EWBL 
mevr. Nicole de Boeck, directeur 

SELOR 
de heer Marc Van Hemelrijck, afgevaardigde bestuurder 
mevr. Roebben Bénédicte 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de agenda werden behandeld met uitzondering van de 
punten 4 en 7.2. 

V I PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS 

De onderhandeling is beëindigd over de punten 1, 2.1., 2.3., 2.4. 
en 7.1 van de agenda. 

V11 AFSPRAKEN 

1. VRT: Interimaten: Aanpassing Artikel 15bis SAC 2003 - 2006 en Ar- 
tikels 20, 21,21bis, 2lter, 2lquater, 2lquinquies en 2lsexies uit het 
Administratief Personeelsstatuut. 
Dit punt zal opnieuw geagendeerd worden op een volgende vergadering van 
het sectorcomité XVIII. 

2. Brief ACOD d.d. 17/6/2003 m.b.t. validatie van vorige beroepsbe- 
drijvigheden in de private sector voor de geldelijke anciënniteit 
ASA zal nagaan waar en voor welke functies en hoeveel anciënniteit is 
toegekend in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

In het ontwerp van omzendbrief dient ook verwezen te worden naar de re- 
geling loodsen m.n. dat deze niet van toepassing is op de loodsen. 

3. Sectoraal akkoord 2003-2004: timing 
De formele onderhandelinqen zullen in de loop van de eerste helft van de 
maand januari 2004 startgn. 
Vergadering werkgroep Sectorcomité XVIII op maandag 12 januari 2004 van- 
af 10u. 

4. 3 ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
RAG0 - 
Onderhandeling op dinsdag 23 december 2003 om 9 . 3 0 ~  

5. Brief FCSOD d.d. 12/12/2003 m.b.t info over uitbetaling van einde- 
jaarstoelage en resterend vakantiegeld aan de gewestelijke ontvangers; 
procedure voor het aanwerven van investeringsprospectoren en adviseurs 
bij de Dienst Investeren Vlaanderen (DIV). 
De eindejaarspremie zal aan de gewestelijk ontvangers door de Vlaamse 
overheid, maar overeenkomstig de federale regeling, uitbetaald worden in 
december. Het supplement van de eindejaarstoelage en vakantiegeld 2003, 
berekend conform de Vlaamse regeling, zal samen met het salaris van ja- 
nuari 2004 worden uitbetaald. 



De aanwervingsprocedure in de DIV wordt verder afgehandeld zoals voor- 
zien in de oproep. 

6. VARIA 

ASA zal richtlijnen opmaken voor de VOI's m.b.t. de problematiek van de 
afschaffing van de aannemingsonderzoeken van de AGD ingevolge de wet van 
28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader 
van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd. 

DATA voor het Sectorcomite XVIII in 2004 
maandag 19 januari om 9 . 3 0 ~  

9 februari om 14 u 
8 maart om 14u 
29 maart om 9.30~ 
26 april om 14 u 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


