Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Statutaire Aangelegenheden
SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 2 9 OKTOBER 2 0 0 4 .

I. DAGORDE
1.VRT (protocol nr. 212.682)
l.l.supplementair verlof jubilarissen
1.2.Adoptieverlof
1.3.Moederschapverlof.
2.Zeewezen: Evaluatie van de regeling tender/kotter en problematiek van
kapitein / stuurman loodsboot
3.Varia :
3.1.Gemeenschappelijke brief van de ACOD en CCOD van 19/10/2004;

3.2.Vastlegging vergaderkalender sectorcomité XVIII/Hoog Overlegcomité

11.

NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID

Vaste delegatie

1 . D e 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 Wim Vanbeeck, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3 . D e heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting
en Ruimteli jke Ordening, afwezig.
4 . D e heer Tony Mary, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Vreeze, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

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.

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
Mevrouw Laurette Muylaert

2.

......................................................................................................................................
De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien-

sten
(CCOD - CVCC) :
.....................................
mevrouw
de heer
de heer
de heer
3.

Ann Vermorgen
Chris Herreman
Christoph Vandenbulcke
Jean-Paul Van der Vurst

Het..vr11. c~ndi~af...van
..Iiet..O.~.eribaar..Ambf
..

de heren

Jos Mermans
Cédric Eerebout
Ward Van de Veire

NAAM VAN DE TECHNICI
Kabinet Bestuurszaken
De heer Tom Somers, raadgever

Vakbonden
ACOD
de heren Ronny Vande Winkel
Marc Defoor
FCSOD
de heren Willy Du Bois
André T' Seyen
Jan François
Edgard Naeyaert
VSOA
De heer Francis Van Lindt
VRT
Mevrouw Hilde Cobbaut, manager Sociaal beleid
Administratie Waterweqen en Zeewezen
De heer Rik Van der Plas, adjunct van de directeur;

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

VI

PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over punt 1 van de dagorde en werd
ter plaatse ondertekend (zie protocol nr. 212.682).

V1 I

AFSPRAKEN

1. Zeewezen: Evaluatie van de regeling tender/kotter en problematiek van
kapitein / stuurman loodsboot
Opstarten technische werkgroep Sectorcomité XVIII op 3/11/2004 om 10
u. AWZ doet hiervoor het nodige.
Over de resultaten van deze werkgroep wordt in het e.v. sectorcomité
XVIZI gerapporteerd.
2. Gemeenschappelijke brief van de ACOD en CCOD van 19/10/2004

1. Bestuurlijk Beleid
De stand van zaken BBB wordt als vast punt op de dagorde geplaatst van
het Sectorcomité XVIII.
2. Nieuw Beloningsbeleid
Het kabinet Bestuurszaken zal hierover een qesprek
hebben met de voorzitter van de Kenniscel Beloningsbeleid en de administratie
&

3. Wervingsstop
De bekommernissen van de vakbonden m.b.t. de gevolgen van de wervingsstop op het personeel zullen meegenomen worden bij de besprekingen
over de concretisering van de maatregelen van de wervingsstop: vervangingscontracten, lopende procedures Pep's en bevorderingen, uitbestedingen van taken....
4. Personeelsplannen (PEPrs)
Het overzicht van de stand van zaken zal teqen 13/12/2004 beschikbaar
zijn en zal op de we.bsite van de administratie Personeelsontwikkeling
(APO) geplaatst worden.

5. Gebouwenbeleid
De vraag van de vakbonden m.b.t. de toekomstige oprichting van de
VAC's Oost- en West Vlaanderen en Vlaams Brabant en de huisvesting van
de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap in Leuven (Kessel-Lo) wordt
tegen de volgende vergadering beantwoordt door het kabinet Bestuurszaken.
6. Uitvoering SA 2003-2004
Normalisatiedecreet:
Het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat de afspraken zullen worden
uitgevoerd rekening houdend met het organisatiebesluit en de wervingsstop.
Geïntegreerd gezondheidsbeleid: medische check-up
Volgens de voorzitter is dit een departementale aangelegenheid voor
het MVG en maakt deel uit van het geïntegreerd gezondheidsbeleid. Wat
de VOIrs betreft is elke V01 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
<

L
Er wordt een werkgroep opgericht in de schoot van het sectorcomité
XVIII onder voorzitterschap van het kabinet Bestuurszaken. Deze werkgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het kabinet en van

de representatieve vakbonden, de directeur-generaal van APO, de leidinggevende van de AAD1s van een van de 7 departementen van het MVG,
een vertegenwoordiger van MOVI voor de Vlaamse openbare instellingen
en een medewerker van AAZ. Het secretariaat van de werkgroep wordt
waargenomen door de secretaris van het sectorcomité XVIII.
De vergaderingen van de werkgroep worden voorbereid door een technische werkgroep, voorgezeten door de directeur-generaal van APO. Deze
subwerkgroep is samengesteld uit P&O verantwoordelijken van het MVG en
van de VOI's en een medewerker van AAZ. Het secretariaat wordt waargenomen door een medewerker van de afdeling Vorming van APO. Zo nodig
zullen de vakbonden ook uitgenodigd worden op de vergaderingen van de
subwerkgroep.
De finale bespreking van de voorstellen, de eventuele knelpunten en de
conclusies zelf zullen gebeuren in het Sectorcomité XVIII.
APO zal vóór eind november 2004 een datum vaststellen om in december
2004 te starten met de werkgroep van het sectorcomité XVIII.
Intranet
Het kabinet Bestuurszaken is in principe akkoord maar dit akkoord is
gekoppeld aan randvoorwaarden inzake beveiliging. Om die reden zal het
kabinet Bestuurszaken contact opnemen met de ICT manager van Sturing
en Controle die op zijn beurt met de vakbonden concrete afspraken
dient te maken voor de uitwerking ervan.
Het kabinet Bestuurszaken zal onderzoeken onder welke voorwaarden de
vakbonden de syndicale berichten op intranet kunnen plaatsen.
De sociale dienst
De verantwoordelijke van de Sociale Dienst zal tegen midden november
2004 een uitgebreid dossier m.b.t. de structuur en inplanting van de
sociale dienst voorleggen aan het kabinet Bestuurszaken.
Vrij gestelden
De vraaq aan de federale overheid om het aantal vrijgestelden te verhogen vin 3 naar 5 vanaf 1/1/2005, werd voorgelegd aan de federale
overheid. Er is een ontwerp KB opgesteld door de federale overheid dat
eerstdaags aan de federale ministerraad zal worden voorgelegd.
3. Vastlegging vergaderkalender sectorcomité XVIII/Hoog Overlegcomité

maandag 22 november 2004 om 9 . 3 0 ~
maandag 13 december 2004 om 14 u
4. Variapunten aangebracht door de vakbonden tijdens de vergadering
1. Verhoging KM vergoedingen
De administratie Ambtenarenzaken (ASA) zal onderzoeken of de verhoginq
.
van de Km vergoedingen die afgesproken werd in comité B ook voor de
Vlaamse ambtenaren van toepassing is.

2. Probleem van de gevarentoelagen voor de loodsen
Volqens de ACOD werd in het protocol nr. 210.678 m.b.t. de uitvoering
van-het sectoraal akkoord 2003-2004 afgesproken dat de problematiek
van de gevarentoelage niveau A voor wat de loodsen betreft doorverwezen wordt naar een werkgroep van het sectorcomité XVIII.
Het kabinet Bestuurszaken zal dit laten onderzoeken.

Lutgart De Buel
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Minister-president van de Vlaamse
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adjunct-kabinetschef

