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 .SI.06

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 JULI 2005
I. DAGORDE
1. Opvolging van de gemeenschappelijke verklaring Vlaamse regering ACOD/CCOD/VSOA dd 22 april 2005;

2. BBB stand van zaken;
3. Examenprogrammars BEK 2005 38, 39, 40, 41 en 42;

4. Brief van de ACOD m.b.t. rechtsbijstand (uitvoering SA 2003-2004);
5. Departement LIN: toepassing van de reglementering m.b.t. reis- en
maaltijdvergoedingen, bulkbiljetten;
6. Normalisatie van het contractuele personeel - uitwerking nieuw tra-

ject;
7 . ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geldelijke

arbeidsvoorwaarden van de management- en projectleidersfuncties en van de
functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid
(van de agenda afgevoerd);
8. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII d.d. 13/6/2005: Stand van za-

ken.
9. Varia
Op vraag van ACOD, FCSOD en VSOA;
10.Bijkomend punten:

10.1. Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht
van sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen
aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal en De
Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelsleden verbonden zijn;
10.2. Mededelingen:
10.2.1.
Mededelinq aan de Vlaamse Reqerinq m.b.t.
- Omzendbrief inzake een uur dienstvrijstelling op vrijdag 8 juli 2005;
- Omzendbrief inzake dienstvrijstelling voor Boterhammen in het Park;
- Omzendbrief inzake de 16de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 22 september 2005;
10.2.2.
Dienstmededeling betreffende aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1/7/2005.

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, vertegenwoordigd door de heer Frans
Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken;
3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving afwezig.
Bijkomende leden:
1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, We-

tenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, met kennisgeving afwezig;
2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en

Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk
gemachtigde afgevaardigde;
3. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Gezin, vertegenwoordigd door de heer Mark Kerckhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
4. 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

de heren

2.

Hilaire Berckmans
Eric de Starcke

De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten (CCOD - CVCC) :
.....................................

....................................................................................................................................

mevrouw Ann Vermorgen
de heren
Chris Hereman
Christoph Vandenbulcke
Mevrouw Annelies Schepers
3.

Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren
Jos Mermans
Cédric Eerebout
Francis Van Lindt

................................................................................

NAAM VAN DE TECHNICI

Kabinet Bestuurszaken
De heren Tom Somers, raadgever
Wim Van Beeck, raadgever
Vakbonden
ACOD
De heer Ronny Vande Winckel
FCSOD
de heren Willv Du Bois
~ n d r éT' Seyen
Chris Rosiers
VSOA
De heren Yvo Peeters
G. Verhavert
Administratie Ambtenarenzaken: afdeling Sta,tutaireAangelegenheden
de heer Jef Mannaerts, directeur;
de heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur
de heer David Fels, adjunct van de directeur
Administratie Waterweqen en Zeewezen
de heer Dirk Mechelaere
V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld met uitzondering van punt
7.

V1

PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de punten 3 en 10.1. van de
dagorde.

V11

AFSPRAKEN
1. Opvolqinq van de gemeenschappelijke verklaring Vlaamse reqering
ACOD/CCOD/VSOA d.d. 22 april 2005

-

- punt 3: evolutie personeelsbestand en budget: geen groei/snoei
De gevolmachtigd onderhandelaar deelt een voorstel rond m.b.t. de
opvolging van punt 3 van de gemeenschappelijke verklaring en vraagt
aan de afgevaardigden van de 3 vakbonden om tegen 25 juli 2005 hun
standpunt mee te delen, zodat dit punt kan gefinaliseerd worden.
Bedoeling is dat dit punt verduidelijkt moet worden vooraleer er
gemeten kan worden. Discussiepunten voor de vakbonden zijn de referentiedata voor de vergelijking van het aantal VTE en het personeelsbudget, de inhoud van de vertreksituatie, evolutie bekeken op
macro-niveau en wat er niet meegeteld wordt voor de berekening van
het principe 'geen snoei-geen groei'. Standpuntbepaling van de vakbonden op 25 juli e.k.
- punt 4: 1% besparing in 2005
De gevolmachtigde onderhandelaar deelt mee dat er nog geen duidelijkheid bestaat betreffende de 1% besparing in 2005 voor de VOI's.
Er is ook nog geen volledig overzicht waar de 1% al gerealiseerd
is. Het beschikbare cijfermateriaal dient nog aan de vakbonden ter
beschikking gesteld te worden.

2.
De vakbonden vragen dat over de huisvestingsnota vooraf wordt overlegd met de vakbonden.
De voorzitter van het sectorcomité XVIII vraagt dat er vanuit het
kabinet Bestuurszaken een dialoog opgestart wordt met de vakbonden
over de huisvestingsnota van zodra er politieke consensus bestaat
over de strategienota en meer duidelijkheid bestaat over het migratiescenario voor het personeel.
Op vraag van de afvaardiging van de FCSOD zal er een stand van zaken gegeven worden op de vergadering van het sectorcomité XVIII van
25 juli e.k. m.b.t. de overdracht van het personeel van de GOM's
naar de POM's en VLAO.
3. Departement LIN: toepassing van de reglementering m.b.t bulkbiljet-

ten
De vertegenwoordiger van het kabinet Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur deelt mee dat er nu enkel bulkbiljetten l0
klasse beschikbaar zijn binnen het resterende budget van het departement LIN.
4. Normalisatie van het contractuele personeel - uitwerkinq nieuw tra-

ject
De leden van het sectorcomité XVIII gaan akkoord met de principes
van de voorgelegde nota. ASA neemt het initiatief om een technische
werkgroep bijeen te roepen met de vertegenwoordigers (juristen) van
de vakbonden om een oplossing uit te werken m.b.t. de juridische
problemen n.a.v. het arrest Arbitragehof 96/2005 van 1/6/2005.
ASA maakt een ontwerpdecreet op basis van deze voorgelegde nota met
grondige motivatie, rekening houdende met de resultaten van deze
technische werkgroep.
5. Biikomend Dunt: Ontwer~van Besluit van de Vlaamse Reserins houdenwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen met alle
aan die personeelsleden verbonden zijn.
Op vraag van de afvaardiging van de FCSOD zal de nominatieve lijst
van de overdracht van het personeel aan de vakbonden worden bezorgd.
Op vraag van de afvaardiging van de ACOD wordt een technische werkgroep bijeengeroepen (NV Zeekanaal) met de vakbonden. Deze technische werkgroep wordt belast met de voorbereiding van de harmonisering van toelagen en vergoedingen.
6. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken
1. Berekeninq Stakingsuren
Op initiatief van AWZ onderzoeken AWZ en ASA de vraag van de vakbonden m.b.t. het oneigenlijke gebruik van de dienst- en beurtregeling loodsen bij de werkonderbrekingen van oktober 2004 en maart
2005. De resultaten van het gezamenlijk onderzoek worden op de
agenda van het sectorcomité XVIII van 12 september 2005 geplaatst.

2. Privé ancienniteiten
De werkgroep van het sectorcomité XVIII zal opnieuw vergaderen op
21 september e.k. om 9.30 u op het kabinet van de Vlaamse minister
van Bestuurszaken.
3. Gevarentoelage

De technische werkgroep zal opnieuw vergaderen op 16 september e.k.
om 10 u.
4. Gewestelijke ontvangers

In overleq met het kabinet Binnenlands Bestuur zal er een vergadering belegd worden voor een werkgroep van het Hoog Overlegcomité.
5. Geslaaqden overgangsexamens
Op vraag van de ACOD bezorgt AWPB tegen 25/7/2005 cijfermateriaal
over de resultaten van de recente overgangsexamens naar het hogere
niveau.
7. VARIA
1. Startbanen bij de Vlaamse overheid
De gevolmachtigd onderhandelaar geeft een toelichting bij het ter
plaatste rondgedeelde document. (antwoord op de vragen van de FCSOD
d.d. 27/6/2005)
2. Stage- en werkervaringsplaatsen en beroepsinleveringsovereenkomsten
Deze aangelegenheid wordt op de agenda van het sectorcomité XVIII
van 25 juli 2005 geplaatst.
3. Gemeenschappelijke eisenbundel ACOD-FCSOD en eisenbundel VSOA
Deze eisenbundels worden op de agenda van het sectorcomité XVIII
van 25 juli e.k. geplaatst.

4. Vraag van het VSOA m.b.t. de loopbaanexamens bij OVAM
Deze aangelegenheid wordt op de agenda van het sectorcomité XVIII
van 25 juli 2005 geplaatst.
4. Nieuwe data voor de vergaderingen van het Sectorcomité XVIII
voor het tweede semester 2005

Lutgart De Buel
Secretaris

~ v d terme
~ e
Minister-president van de Vlaamse
Regering
i.o. Martin Ruebens
adjunct-kabinetschef

