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 22 NOVEMBER 2004.

I. DAGORDE

-

1. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII d.d. 29/10/2004: stand van zaken
l.l.zeewezen: Evaluatie van de regeling tender/kotter en problematiek van
kapitein / stuurman loodsboot: resultaten werkgroep Sectorcomité
XVIII;
1.2.BBB: stand van zaken;
1.3.Gemeenschappelijke brief van de ACOD en CCOD van 19/10/2004 (NBB,
wervingsstop, gebouwenbeleid, uitvoering SA 2003-2004...) : stand van zaken;
1.4.Verhoging Km-vergoedingen;
1.5.Probleem van de gevarentoelagen voor de loodsen;
2. Brieven VSOA;
3. Brieven ACOD d.d. 15/11/2004 en 18/11/2004;
4. Brief FCSOD d.d. 16/11/2004.

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 Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering,
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter;
2.De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordigd
door de heer Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening, afwezig.

Bijkomende leden:

1. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en
Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk
gemachtigde afgevaardigde;
2. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc De Dobbeleer, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

111.

1.

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 :
_.______________.__-..-...-.--.-.-------..
_______._._._._._._~~.....~-----

..____...__

de heren Richard De Winter
Ronny Vande Winkel
2.

De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien-

..................................
__....___
. . . . . ____________.____._..-.-....-------..............
__________._____.....----.

s t e n . . . ! ~ ~ . . ~ - - c:~ c c '

mevrouw
de heer
de heer
de heer
3.

Ann Vermorgen
Chris Herreman
Christoph Vandenbulcke
Jan François

Het..~r~i..~~~~~~~~.at..~an..het..O.~enbaar..~Ambt.
de heren

Jos Mermans
Cédric Eerebout
Ward Van de Veire
Yvo Peeters

NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
ACOD
de heren Etienne Antierens
Marc Defloor

FCSOD
de heren Willy Du Bois
André T' Seyen
Edgard Naeyaert
VSOA
De heer Francis Van Lindt
Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)
De heer Yves Goossens, algemeeen directeur van de DAB Vloot
De heer William Van ~oucke,operations manager bij de DAB Loodswezen
De heer Rik Van der Plas, adjunct van de directeur;
Administratie Ambtenarenzaken
de heer Jef Mannaerts, directeur bij de Afdeling Statutaire Aangelegenheden (ASA)

Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur
de heer Patrick Bieghs, ingenieur bij de Afdeling Gebouwen

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

V11

AFSPRAKEN

Notulen van de vergadering van het Sectorcomité XVIII van
1.
29/10/2004

De leden van het Sectorcomité XVIII hebben geen opmerkingen over de notulen.
Op vraag van de ACOD zal de administratie Ambtenarenzaken (ASA) een ontwerp van brief opstellen om bij de Vlaamse openbare instellingen een
stand van zaken op te vragen over de uitvoering van het sectoraal akkoord
2003-2004 o.m. wat de medische check-up betreft.
2.
Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII d.d. 29/10/2004: stand van
zaken

2.1. Zeewezen: Evaluatie van de regeling tender/kotter en problematiek
van kapitein / stuurman loodsboot
De voorgelegde
wat de totalen
standpunt VSOA
door het woord

nota aan het Sectorcomité XVIII dient aangepast te worden
van de tabel onder aan pg 2 betreft. Op pg 3 bij het
dienen de woorden 'de historische' vervangen te worden
'dringend'.

De technische werkgroep Sectorcomité XVIII wordt opnieuw opgestart met
ruimer mandaat. De problematiek van het Loodswezen en de Vloot moet in
een ruimer kader bekeken worden. AWZ zal tegen 24/11/2004 de aangepaste
nota bezorgen en het nodige doen om deze verruimde werkgroep samen te
roepen.
Over de resultaten van deze werkgroep wordt in het e.v. Sectorcomité
XVIII opnieuw gerapporteerd.
2.2. Gemeenschappelijke brief van de ACOD en CCOD van 19/10/2004 : stand
van zaken en brieven ACOD d.d. 15/11 en 18/11/2004, FCSOD d.d. 16/11/2004
en VSOA m.b.t. de volgende punten
2.2.1.
Nieuw Beloningsbeleid
Het kabinet Bestuurszaken zal een gesprek hebben met de administratie medio december 2004 m.b.t. de bijsturing en het tijdspad van het beloningsbeleid in uitvoering van de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Bestuurszaken.
2.2.2.
Wervingsstop
De voorzitter deelt mee dat er vanuit de minister van Bestuurszaken een
brief zal gestuurd worden naar de leidend ambtenaren van de diensten van
de Vlaamse Regering en naar de Vlaamse openbare instellingen met de vraag
om een concreet besparingsplan op te stellen rekening houdende met de
continufuncties en functies met rechtstreekse dienstverlening aan de burger. Op basis van de analyse van deze besparingsplannen zal de Vlaamse
Regering vóór het Kerstreces verder de wervingsstop aansturen.
2.2.3.
Gebouwenbeleid
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat er nog

een huisvestingsprobleem is voor een 20-tal ambtenaren van de Vlaamse
Gemeenschap met vestigingsplaats Leuven. Deze worden voorlopig gehuisvest
in een containercomplex. De bedoeling is evenwel dat deze personeelsleden
later in het provinciehuis zullen gehuisvest worden. De afdeling Gebouwen
is een dossier aan het voorbereiden m.b.t. deze problematiek.
Intranet
2.2.4.
De vertegenwoordiger van het kabinet van de Vlaamse minister van bestuurszaken deelt mee dat de ICT -manager voorgesteld heeft om een 2stappenplan uit te voeren m.b.t. de toegang van de vakbonden tot het intranet. De ICT-manager zal eerstdaags contact opnemen met de vertegenwoordigers van de drie vakbonden om tot concrete afspraken te komen.
2.2.5.
De sociale dienst
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken bevestigt dat de verantwoordelijke van de Sociale Dienst tegen midden november 2004 een uitgebreid dossier m.b.t. de structuur en inplanting van de sociale dienst
zal voorleggen aan het kabinet Bestuurszaken.
De FCSOD betreurt dat de raad van bestuur van de Sociale Dienst tot op
heden niet betrokken werd bij dit dossier.
2.2.6.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
De afs~raakwordt herhaald dat APO vóór eind november 2004 een datum zal
vaststellen om in december 2004 te starten met de werkgroep van het Sectorcomité XVIII.
-

-

2.2.7.
Normalisatiedecreet
De verteaenwoordiser van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat hij aan
de administratie kbtenarenzaken (ASA) opdracht zal geven te onderzóeken
hoe de doelstelling van het sectoraal akkoord, met name het statutair maken van contractuelen die reeds 10 jaar in dienst zijn en geen negatieve
beoordeling hebben gekregen, kan gerealiseerd worden zonder schending van
het gelijkheidsbeginsel. Dit vereist dat er afgestapt wordt van de werkwijze die is opgenomen in het sectoraal akkoord.
Op vraag van de vakbonden zal de administratie Ambtenarenzaken (ASA) de
ontwerptekst van het normalisatiedecreet ter info doormailen aan de vakbonden.
2.2.8.
Raamstatuut, besluit LA
De verteuenwoordiuer van het kabinet bestuurszaken deelt mee dat hij deze
dossiers2zal bespieken met de administratie Ambtenarenzaken (ASA). 2.3. Verhoging KM vergoedingen
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat de
dienstorder eerstdaags zal ondertekend worden door de Vlaamse minister
van Bestuurszaken. Bedoeling is dat de verhoging van de km-vergoedingeen
zal ingaan op 1/7/2004.
2.4. Probleem van de gevarentoelagen voor de loodsen
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat in uitvoering Van het protocol nr. 210.678 de problematiek van de gevarentoelage niveau A voor de loodsen doorverwezen wordt naar een werkgroep van het
Sectorcomité XVIII. De administratie Ambtenarenzaken (ASA) zal hiervoor
het nodige doen om deze werkgroep samen te roepen.
3.
Brief van het VSOA m.b.t. het syndicaal overleg van de werkgroep
Loodswezen

Het kabinet van de Vlaamse minister bevoegd inzake Openbare Werken zal de
problematiek rond de werking van de Gemengde werkgroep Loodsen en de werking van de werkgroep Loodswezen van het Hoog Overlegcomité onderzoeken
en over de resultaten van dit onderzoek op 13 december 2004 in het Sectorcomité XVIII rapporteren.

-

4.

Brief van de FCSOD d.d. 16/11/2004 m.b.t. de qewestelijke ontvan-

gers
De vertegenwoordiger van het Kabinet Bestuurszaken deelt mee dat hij de
vraag tot aanpassing van het statuut van de gewestelijke ontvangers conform het sectoraal akkoord 2003-2004, reeds heeft doorgegeven aan het kabinet van de Vlaamse minister bevoegd inzake Binnenlandse Aangelegenheden.
5.

Varia

5.1. Problematiek van de privé-anciënniteiten
Op vraag van de FCSOD dient de Administratie Ambtenarenzaken (ASA) deze
problematiek te onderzoeken vóór 13/12/2004.

Lutgart De Buel
secretaris

Yves Leterme
Minister-president van de Vlaamse
Regering
i.o. Martin Ruebens
adjunct-kabinetschef

