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 27 MEI 2004.

I. DAGORDE
1. Ontwerp van Sectoraal Akkoord 2003-2004;
2. Ontwerp van Raamstatuut;
3. Ontwerpbesluit Leidend ambtenaren;
4. Ontwerp Migratiebesluit (voortzetting onderhandeling d.d. 26/4/2004);

5. Wijzigingen VPS, PSWI en stambesluit (onder voorbehoud van princ. beslissing VR) ;
6. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers (voortzetting onderhandeling d.d.
26/4/2004);
7.

Brief ACOD d.d. 15/4/2004 m.b.t. UZ Gent;

8. Ontwerp van sectoraal akkoord voor het instructiepersoneel van de VDAB
2003-2004;

9. W: Sociaal akkoord 2003-2006 2" fase;

10.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het
VIZO en de instellingsspecifieke regeling van het personeel;
1l.Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en het
statuut van de leersecretaris;
12.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin;
13.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het IWT;
14.ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar
Psychiatrisch Ziekenhuis Geel;
15.Besluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem:
16.Ontwerpbegeleidingsplan voor het overgedragen personeel van het kanaal
Leuven-Dijle en het kanaal naar Charleroi;

17.IVA Toerisme Vlaanderen: Ontwerp van rechtsopvolgingsbesluit betreffende de overgang van het personeel, goederen... (onder voorbehoud van
princ. beslissing VR);

18.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet
van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat
betreft het Vlaams overheidspersoneel en houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kansen -en diversiteitbeleid in
sommige diensten van de Vlaamse overheid (onder voorbehoud van princ. beslissing VR) ;
19.Bijkomende punten:
19.1 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de
Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;
19.2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het
permanent secretariaat van de Vlaamse onderwijsraad en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;
19.3. Mededeling ivm het loodsenoverleg.
Varia: Brief s.d. ACOD-FCSOD m.b.t. de personeelsbegroting 2004 RAGO.
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VAN 6% OVERHEID

Vaste delegatie

1.De heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Marc Heymans, voorzitter;
2.De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, 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.
Bijkomende leden:
1. De heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en toerisme, vertegenwoordigd door de heer Simon Bekaert, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2. Mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigd doormevrouw Ann Beckers, behoorlijk gemachtigde
afgevaardigde;

3 . De heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

De Algemene Centrale der Openbare Diensten

:
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de heren Hilaire Berckmans
Richard De Winter
Ivan Vandecasteele

2.

De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien-
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mevrouw Ann Vermorgen
de heer Chris Herreman
3.

Het Vrij- - - -Syndicaat
van het Openbaar
.....----.-....
- ......~.-~~~~.~.-...------..-.-----..
- - - - - - - - - - -Ambt
------------.
de heren

Jos Mermans
Cédric Eerebout

NAAM VAN DE TECHNICI
Kabinet Ambtenarenzaken
De heer Johan de Graeve, adjunct kabinetschef
mevrouw Carla Brion, raadgeefster
Kabinet Binnenlandse Aangelegenheden
de heer Piet Van Schylenbergh
Vakbonden
ACOD
de heren Michel Defer
Tony Cools

FCSOD
de heren Willy Du Bois
~ n d r éT' Seyen
Edgard Naeyaert
Jan Galle
Guido Lauwerys
Laurent Weerts
VSOA
De heren Ivo Peeters'
Freddy Baecke
OPZ Geel
De heer Tom De Munter
OPZ Rekem
De heer Thierry Houben
IWT
~ e e e Michel
r
Vandermeulen
v1 zo
Mevrouw An Van de Ven
Mevrouw Jessy Van Dousselaere
Kind en Gezin
De heer Koen Vanheule
Toerisme Vlaanderen
De heer Claude Roelandt
Administratie Ambtenarenzaken
A=
Mevrouw Martine Van Sande, afdelingshoofd;
De heer Jef Mannaerts, directeur;
De heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur;
De heer Tom Somers, adjunct van de directeur;
Mevrouw Ellen Van Hamme, adjunct van de directeur

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde 1 t.e.m. 17 en 19.3. werden behandeld.

V1

PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1 t.e.m. 17 van de
dagorde.
De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten van
de Openbare Diensten beschouwt de onderhandelingen over de punten 2
t.e.m. 4 als nog niet beëindigd, onder meer omdat de normale onderhandelingstermijn van 30 dagen niet ten volle kon worden benut en
partijen niet overeengekomen zijn de onderhandelingstermijn vervroegd af te sluiten.

V1 I

AFSPRAKEN

1. Ontwerp van Sectoraal Akkoord 2003-2004
ASA onderzoekt de situatie van de GESCO'S tewerkgesteld in het departement Onderwijs.
ASA bezorgt aan de vakbonden de financiële implicaties van dit SA.
De laatste zin van punt 6.3. zal positief geherformuleerd worden.
OPZrs Geel en Rekem: normalisatietraject
ASA onderzoekt welke de situatie en de mogelijkheden zijn voor de personeelsleden binnen de OPZ's die aangeworven zijn via het IBF.
2. Brief ACOD d.d. 15/4/2004 m.b.t. UZ Gent
De vertegenwoordiger van het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming deelt mee dat er een brief zal verstuurd worden naar UZ
Gent waarin gevraagd wordt om het nodige te doen om in het personeelsstatuut van de personeelsleden van het UZ Gent alle opgenomen bedragen (salarissen, toelagen, vergoedingen) om te zetten in euro.
De voorzitter deelt mee dat een brief zal verstuurd worden naar alle betrokken partijen (overheden, vakbonden) met de vraag om tijdens de eerste
helft van juni 2004 de werkgroep op te starten in verband met het vakantiegeld voor het Universitair Ziekenhuis Gent.
3. Mededeling i.v.m. het loodsenoverleg
De
- verteaenwoordiuer van het kabinet Mobiliteit deelt mee dat het loodsenoverleg wordt doorverwezen naar het basisoverlegcomité 6.2. Administratie Waterwegen en Zeewezen.
.d

4. Volgende punten worden behandeld op het sectorcomité XVIII van 7 juni
e. k.
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet
van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat
betreft het Vlaams overheidspersoneel en houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kansen -en diversiteitbeleid in
sommige diensten van de Vlaamse overheid;
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de
Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het
permanent secretariaat van de Vlaamse onderwijsraad en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

- Brief s.d. ACOD-FCSOD m.b.t. de personeelsbegroting 2004 RAG0
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Bart Somers b''
Minister-president van de Vlaamse
regering
i.o. Marc Heymans

