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 7 NOVEMBER 2005

I. DAGORDE
1. E:
1.Tijdelijke loontoeslag;
2.1-Leren (protocol nr. 226.724);
3.Werving, mutatie en promotie;
2. BBB stand van zaken: mededeling m.b.t. de concrete uitrol BBB
en organisatie personeelsmigratie;
3. ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van
de Vlaamse overheid (Raamstatuut): standpuntbepaling vakbonden,
opmaak en ondertekening protocol nr. 226.719;
4. Besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het
Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de klokkenluiders, de landbouwattachés, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd, de coördinator integriteitszorg en andere bepalingen (protocol nr. 226.720);
5. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van
28 januari 1997 wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen (protocol nr.
226.721) ;
6. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit V01 van 30 juni 2000 wat betreft de klokkenluiders, het
bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen
(protocol nr. 226.722) ;
7. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 september
2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering
d.d. 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van
het personeel (protocol nr. 226.723) ;
8. Uitvoering afspraken Sectorcomité ~ ~ 1 1 1 / H o ooverlegcomité:
g
Stand van zaken;
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9.Varia: brief VSOA m.b.t. Ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en
de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coordinatiecentrum ;
10.Bijkomend punt: besluit van de Vlaamse regering tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 tot
vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers.

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 Frans Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken, de heren Frank Franceus, Tom Somers en Wim
Van Beeck;
3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving afwezig;
4.De heer Tony Mary, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse radioen Televisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Vreese, 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, Volksge-

zondheid en Gezin, vertegenwoordigd door de heer Mark Kerckhofs, 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;
4. de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuut,

Stedenbeleid, Wonen en ïnburgering, vertegenwoordigd door de
heer David Beirens, 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 :

mevrouw Laurette Muylaert
de heren Hilaire Berckmans
Eric De Stercke
Ronny Vande Winkel
2.
De
..............................................................................................................................
Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare
Diensten (CCOD - Transcom):
.......................................................................

de heren

.
p

Jean-Paul Van der Vurst
Chris Herreman
Christoph Vandenbulcke
mevrouw Sofie Moerman
3 . Het..G~~..S~~icaat...~an...het...O~.e.*a.ar.~Ambt.

de heren Yvo Peeters
Cédric Eerebout
Francis Van Lindt

NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden

ACOD
de heer Marc Kerki (VRT)
de heer Rudi Mortier (VRTI
FCSOD
de heer André T' Seyen
de heer Willy Du Bois
VSOA
De heer Geert Verhavert
Mevrouw Brigitte Parisis (VRT)
VRT
Mevrouw Hilde Cobbaut, Manager Sociaal Beleid
Mevrouw Tina van Craenenbroeck
Administratie Ambtenarenzaken
Mevrouw Martine Van Sande, afdelingshoofd van de afdeling Statutaire Aangelegenheden
Mevrouw Ellen van Hamme, adjunct van de directeur

BEHANDELDE PUNTEN

V.

De punten van de dagorde werden behandeld met uitzondering van de
punten 8 en 9.

De onderhandelingen zijn beëindigd voor de punten 1.2., 3 t.e.m.
van de agenda.
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AFSPRAKEN

1. E:"Tijdelijke loontoeslag" en "Werving, mutatie en promotie": de onderhandelingen worden voortgezet op maandag 5 december e.k. om 17.30 u op het kabinet van de ministerpresident van de Vlaamse regering.
2 . BBB

- Er zal nog een oplijsting gemaakt worden van problemen bij
de toepassing van de verschillende personeelsstatuten als gevolg van de migraties van het personeel tijdens de overgangsfase (o.a. hiërarchische lijn, raden van beroep, delegaties
van bevoegdheden, financiële verbintenissen...). Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken vraagt aan de vakbonden om mogelijke problemen te signaleren.
- Tegen 10/11/2005 zal aan de vakbonden een antwoord gegeven
worden op hun vraag m.b.t. een meldpunt voor problemen n.a.v.
de implementatie van BBB.

3 . Ontwerp raamstatuut

ASA zal bijlage 2 technisch nazien vóór de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering.
4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII/HOO~ Overlegcomité:

stand van zaken
Zal verder besproken worden op de eerst volgende vergadering
van het sectorcomité XVIII van vrijdag 25 november e.k. om 14
u op het kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering.

5. VARIA
- Brief VSOA m.b.t. Ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en
de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coordinatiecentrum: de afdeling Scheepvaartbegeleiding zal de vakbonden informeren over het ontwerp van scheepvaartbegeleidingsdecreet
op 28 november 2005, in een aparte bijeenkomst.
- de overige punten van de varia zullen besproken worden op
de eerst volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van
vrijdag 25 november e.k. om 14 u op het kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering

- vraag van de ACOD m.b.t. de actieve diensten voor leidinggevend assistent, hoofdscheepstechnicus.... bij AWZ: stand van

zaken zal door het kabinet Openbare Werken op het sectorcomité XVIII van 2 5 / 1 1 / 2 0 0 5 gegeven worden.

- Foutief toegekende loopbaanonderbrekingen (Kind en Gezin):
zal opgelost worden in overleg tussen kabinet Welzijn en de
leidend ambtenaar van Kind en Gezin.
6. Akkoord Zorgsector (OPZrs)

Wordt aeaaendeerd op
- de eerst volgende vergadering van het
sectorcomité XVIII van vrijdag 2 5 november e.k. om 1 4 u op
het kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering.
a
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7. Gewestelijke ontvangers

De oprichting van een basisoverlegcomité voor de gewestelijke
ontvangers wordt geagendeerd op de vergadering van het sectorcomité XVIII van 25 november e.k.

Lutgart De Buel
Secretaris

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

