
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

SECTORCOMITE XVI I I 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02) 553.50.20 - Fax (02) 553.51.06 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2005 

I. DAGORDE 

1. Opvolging van de gemeenschappelijke verklaring Vlaamse regering - 
ACOD/CCOD/VSOA d.d. 22 april 2005; 

1. BBB stand van zaken; 

2. Voorontwerp van decreet betreffende de eed van de personeelsleden 
van de Vlaamse overheid; 

3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 

4. Werkbonus: stand van zaken: 

5. Varia: 
5.1 Vragen van de ACOD m.b.t. de herplaatsing wegens lichamelijke 
ongeschiktheid voor personen die zwaar ziek zijn, problematiek van 
de arbeidsorganisatie en overuren, problematiek van de loopbaanon- 
derbreking voor bijstand aan zwaar zieke personeelsleden, recente 
wijzigingen betreffende ouderschapsverlof, De Brakke Grond, uitbe- 
taling maaltijdvergoeding binnen AROHM; 

5.2. Vragen van de FCSOD: brief d.d. 12/9/2005. 

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, Buiten- 
lands beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordigd 
vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, gevolmachtigd Onderhan- 
delaar Personeelszaken; 

3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving 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. De heer Bert Anciaux Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Carla Brion, behoorlijk gemach- 
tigde afgevaardigde; 

3. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, be- 
hoorlijk 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 Hilaire Berckmans; 
Jan Van Wesemael; 

2 . ge..Federatie~van..de.~hristeli~.ke..Syndi~.aten~an.d.e---o~enbare--~-ien: 
sten (CCOD - CVCC) : ...................................... 

mevrouw Ann Vermorgen; 
de heren Jan François 

Christoph Vandenbulcke 
Chris Herreman; 

3. .............................................................................. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren Francis Van Lindt; 

Jos Mermans; 
Yvo Peeters 

NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet Bestuurszaken 
De heer Tom Somers, raadgever; 

Vakbonden 

ACOD 
de heer Ronny Vande Winkel 

FCSOD 
de heren Willy Du Bois; 

André T'Seyen; 
Mevr. Sofie Moerman 

VSOA 
De heer Geert Verhavert 

Cel Beloninqsbeleid 
De heer Freddy Verbeke, adviseur; 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

De onderhandelingen zijn beëindigd voor punt 2 van de agenda. 



V1 I AFSPRAKEN 

1. Gemeenschappelijke verklaring 

De gevolmachtigd onderhandelaar deelt mee dat de gegevens m.b.t. de per- 
soneelsplannen van de meeste entiteiten binnengekomen zijn en dat deze 
momenteel door APO worden verwerkt en tegen de volgende vergadering van 
het Sectorcomité XVIII van 26 september zullen meegedeeld worden. 

Volgens de afgevaardigden van de vakbonden voert de overheid de punten 
van de gemeenschappelijke verklaring niet correct uit. Zij vrezen dat 
m.b.t. de uitvoering van de PEP'S er zodanig lang getalmd wordt tot 2006, 
zodat opnieuw externe bureaus zullen worden ingeschakeld die moeten pei- 
len naar de personeelsbehoeftes. Op die manier komt de geloofwaardigheid 
van gans het systeem in het gedrang. 

Wat de punten uit de gemeenschappelijke verklaring betreft m.b.t. de 1 % 
besparing voor de VOIrs, het uitstapbudget en de structurele besparingen, 
deelt de gevolmachtigd onderhandelaar mee dat hij op 26 september e.k. in 
het sectorcomité XVIII een globaal antwoord zal geven in functie van de 
opmaak van de begroting 2006. 

2. Stand van zaken BBB 

2.1. Weqingscomité (tussentijdsverslag wegingscomité) 
Op vraag van het VSOA zal de voorzitter van het wegingscomité samen met 
de Cel beloningsbeleid een toelichting geven aan de leden van het sector- 
comité XVIII nadat de weging van de N-functies is vastgelegd. 

2 . 2 .  Ontwerp-raamstatuut en ontwerp-migratiebesluit strategische advies- 
raden 
Deze ontwerpen worden op de agenda van de vergadering van het sectorcomi- 
té XVIII van 26/9/2005 geagendeerd. 

2.3. Syndicale overlegstructuren, sociale dienst, IDPB, en MOD's, 
De vakbonden vragen naar een duidelijk tijdspad voor deze resterende 
knelpunten. 

3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken 

3.1. Gewestelijke ontvangers 
De werkgroep zal samenkomen op het kabinet Binnenlands Bestuur op 
15/9/2005 om 15 u. 

3.2. Normalisatie contractuelen 
Het kabinet Bestuurszaken zal samen met ASA zo snel mogelijk werk maken 
van de motivering met het oog op de voorlegging van de nodige teksten aan 
de Raad van State. 

4. Varia 
4.1. Uitbetaling maaltijdverg- in AROHM 
Het kabinet Bestuurszaken zal terzake een nota versturen naar AROHM. 

4.1. Vlaams Cultuurhuis ' de Brakke Grond" 
De vertegenwoordiger van het Kabinet Cultuur engageert zich om zo snel 
mogelijk rond de tafel te zitten met de vakbonden zodra er een beslissing 
genomen is over de toekomst van de ' de Brakke Grond'. 

4.2. Vlaams Fonds voor de Letteren 
De verteqenwoordiqer van het Kabinet Cultuur zal samen met ASA onderzoe- 
ken welke rechtspositieregeling van toepassing is op de personeelsleden 
van dit fonds en hierover zo snel mogelijk uitsluitsel geven. 



4.3. Tijdelijke verwijdering van de werkplaats tijdens de zwangerschap: 
toestand contractuelen 
Het kabinet Bestuurszaken zal samen met ASA onderzoeken hoe de reglemen- 
terinqen concreet worden toegepast in de OPZ's Geel en Rekem, de gemeen- - 
schapsinstellingen, UZ Gent. 

De gevolmachtigd onderhandelaar vraagt aan de vakbonden om in de toe- 
komst, in de mate van het mogelijke, hun vragen voldoende te concretise- 
ren met het oog op het verlenen van een duidelijk antwoord op hun vragen 
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Secretaris 

Yves Leterme 
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Regering 
i.o.   art in Ruebens 
adjunct-kabinetschef 


