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 19 DECEMBER 2005

I. DAGORDE
1. BBB stand van zaken;
2. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken;

3. Brief ACOD d.d. 7/12/2005 m.b.t. statuutwijzigingen in functie
invoering leidinggevende functies van hoofdschipper, hoofdmotorist en hoofdscheepstechnicus;
4. Varia: o.m. vastlegging data vergaderingen van het Sectorcomité

XVIII/Hoog Overlegcomité 1" semester 2006
11.

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

Vaste deleqatie

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;
Bijkomende leden:

1. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vertegenwoordigd door de heer Mark Kerckhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;

2. 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
Eric De Stercke
Ronny Vande Winkel

. De...Fe_l^atie ...van- -de..Ci?ri.stel.irike..S.~nd.
i-.cat.en..der...O~e.nbare
Diensten: de ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
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...............................................................................................................................

Mevrouw Ann Vermorgen
de heren
Chris Herreman
Christoph Vandenbulcke
mevrouw Sofie Moerman
3.Het
van
Openbaar
Ambt
..........Vrij
............Syndicaat
........................
.........het
..........
.....................
......
de heren
Jos Mermans
Cédric Eerebout
Francis van Lindt
Yvo Peeters
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
FCSOD
Willy Dubois
de heren
André T' Seyen
VS OA
De heer Geert Verhavert
Administratie Ambtenarenzaken (ASA)
De heer Jef Mannaerts, directeur
V. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
V1

AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN
1. BBB : stand van zaken

- documenten m.b.t. personeelsmigratie BBB werden ter plaatse
rondgedeeld en kort toegelicht door een vertegenwoordiger van
ASA;
- Op vraag van de vakbonden zal de voorzitter van het sectorcomité XVIII aan de titularissen van de N-functies/transitieverantwoordelijken de prioritair opdracht meegeven dat zij
met de vakbonden en de personeelsleden openlijk moeten commu-

niceren over de omschakeling naar BBB.
- syndicale overlegstructuren: op de informele vergadering
van 7/12/2005 met de vakbonden werd afgesproken dat de overheid een aangepaste tekst opmaakt. Indien nodig zal er nog
een aanvullend informeel overleg georganiseerd worden, zoniet
wordt na aftoetsing binnen de overheidsdelegatie het voorstel
voorgelegd aan het SEC/HOC.
- Wat de opvolging van de beslissing van de Vlaamse regering
d.d. 2/9/2005 betreft m.b.t. de verhuis van de verschillende
betrokken diensten zal het kabinet Bestuurszaken op basis van
de insteek van de transitieverantwoordelijken in de loop van
de maand januari 2006 een concrete planning voorleggen aan de
Vlaamse regering.
- Art V 38: aanwijzing middenkader zal in raamstatuut fase 2
geregeld worden.

- raamstatuut 2" fase: februari 2006 princ. beslissing Vlaamse regering, nadien onderhandeling in het sectorcomité XVIII;
- IDPB/GDPB: nota aan de Vlaamse regering voor principiële
goedkeuring in de loop van de maand januari 2006 daarna overleg in het Hoog Overlegcomité.
- Sociale Dienst: teksten dienen nog door de Vlaamse regering
principieel goedgekeurd te worden, nadien onderhandeling in
het sectorcomité XVIII;

2. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) .
Het ontwerp van wijz. decreet zal zo snel mogelijk aan het
Sectorcomité XVIII worden voorgelegd. Het VFL valt momenteel
buiten de BBB structuur.
Foutief toegekende loopbaanonderbrekingen (Kind en Gezin) :
Volgens de vertegenwoordiger van het kabinet Welzijn is er
een gesprek geweest met de leidend ambtenaar van Kind en gezin, waaruit bleek dat dit probleem is opgelost binnen de instelling.
De Grubbe"
Personeelsproblematiek
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat
het overleg lopende is met de betrokken leidinggevende, de
vakbonden en het kabinet Welzijn m.b.t. de door de vakbonden
gesignaleerde problemen op het vlak van de sociale relaties.
"

BBB : toekomst leertijd en leertijdpersoneel bij het VIZO
Er is een gesprek geweest met de vakbonden, maar er werd nog
geen beslissing ter zake genomen.

- Stakingsuren en bijhorende problematiek vakbondsverlof,
vakbondsafgevaa rdigden
Het standpunt van het kabinet Openbare Werken over de voorgelegde nota van ASA/AWZ wordt momenteel door de afvaardiging
van de overheid onderzocht. Nadien zal het gezamenlijke voor-

%

stel van de afvaardiging van de overheid op een volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII worden geagendeerd.
De bijkomende vraag van de afvaardiging van de ACOD m.b.t. de
omzetting van een verlofdag in een stakingsdag op verzoek van
een personeelslid zal onderzocht worden en het antwoord zal
ook meegedeeld worden op een volgende vergadering van het
sectorcomité XVIII.
- Werksfeer in de Luchthaven Oostende
De gevolmachtigde onderhandelaar Personeelszaken deelt mee
dat de gesprekken hierover nog lopen.
3. Brief ACOD d.d. 7/12/2005 m.b.t. statuutwijzigingen in functie invoering leidinggevende functies van hoofdschipper,
hoofdmotorist en hoofdscheepstechnicus

De gevolmachtigd Onderhandelaar personeelszaken deelt mee dat
uit het overleg binnen de overheid, AWZ en ASA bleek dat dit
dossier verder moet onderzocht worden door AWZ en ASA.
Op 23/1/2006 zal er duidelijkheid moeten zijn of dit dossier
op het Sectorcomité XVIII kan worden gebracht of dat er vooraf informeel overleg nodig is met de vakbonden indien er fundamentele problemen zouden zijn.
4. VARIA
- Data 1" semester 2006 vergaderingen Sectorcomité XVIII/Hoog
Overleucomité : telkens OD maandaq om 14u op het kabinet van
de minister-president van de Vlaamse regering
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16/1: VRT

23/1
13/2
6/3
27/3
24/4
15/5
12/6
3/7
24/7
-

Scheepvaartbegeleidingsdecreet

De voorzitter deelt mee dat dit ontwerp van decreet voor
nieuwe principiële goedkeuring aan de Vlaamse regering zal
worden voorgelegd en dat daarna de artikelen die betrekking
hebben op personeelsaangelegenheden zullen voorgelegd worden
aan het sectorcomité XVIII.
- Personeelsplannen ( PEP' s)
Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken dienen de start PEP'S op een eenvormige manier in kaart gebracht
te worden zodat de evoluties kunnen gevolgd worden. Er zal
onderzocht worden op welke geautomatiseerde wijze dit kan ge-

beuren.
- Normalisatie contractuelen
Volqens een verteqenwoordiqer van het Kabinet Bestuurszaken
zal-het ontwerpdecreet in de loop van de maand januari 2006,
na het begrotingsakkoord, voor principiële goedkeuring worden
voorgelegd aan de Vlaamse regering en nadien aan het sectorcomité XVIII.
- OVAM : onderzoek naar endogene groei (vraag VSOA )
Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken is de
problematiek van de aanpassing aan de anciënniteiten (en wellicht onderbegrepen de functionele loopbaan), de zogenaamde
"endogene groei", een op zich gekend probleem waarover binnen
de regering de afspraak gemaakt werd dat in het voorjaar 2006
door 2 inspecteurs van financiën voor alle entiteiten zal nagegaan worden wat het effect van de endogene groei is en dat
n.a.v. de begrotingscontrole 2006 het resultaat in plus of in
min zal doorgevoerd worden. De leiding van de instellingen
weet dit. Dit werd ook al gezegd in het sectorcomité XVIII
aan de vakbonden.
Dit moet aangekaart worden op het basisoverlegcomité van OVAM
en kan niet verder besproken worden in het Sectorcomité
XVIII.

- Verkeersvoordelen voor de voormalige personeelsleden van
RMT, Verkeerswezen...( vraag van de gevolmachtigd onderhandelaar
personeelszaken om deze af te schaffen)
De vakbonden wensen dat deze verkeersvoordelen behouden zouden blijven.

Budget SA 2005-2009, inzonderheid m.b.t. het jaar 2005
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat
het bedrag van 18 miljoen EUR op kruissnelheid ook kan aangewend worden voor initiatieven die aanvangen in 2005.
-

De afvaardigingen van de vakbonden antwoorden dat zij hun
achterban hierover zullen raadplegen.
De geplande vergadering van de werkgroep SA van 22/12/2005
wordt om die reden afgelast.

Lutgart De Buel
Secretaris

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

