Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Statutaire Aangelegenheden
SECTORCOMITE XVI II

VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST
Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25 NOVEMBER 2005

I.DAGORDE
1. BBB stand van zaken:

2. Toepassing Akkoord Zorgsector (OPZ's)(protocol nr. 227.728);
3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie
van het commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie en
de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het
personeel (protocol nr. 227.729);
4. Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoe-

ring van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002
houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel:
valorisatie privé-ervaring (protocol nr. 227.730);
5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken;

6. Bijkomend punt: voorstel tot wijziging van bijlage 2 in de
dienstorder voor de aanstelling van opdrachthouders ( protocol
nr. 227.731)
7. Varia.

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;
Bijkomende leden:
1. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onder-

wijs 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 Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport
en Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Carla Brion, 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 Hilaire Berckmans
Eric De Stercke
Ronny Vande Winkel
2.
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare
..............................................................................................................................
Diensten:
de ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
.............................................................................................................................

Mevrouw Ann Vermorgen
de heren
Chris Herreman
Christoph Vandenbulcke
mevrouw Sofie Moerman
3.Het
Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
.......................................................................................
de heren Jos Mermans
Cédric Eerebout

NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
ACV - Transcom
de heer André T'Seyen

VSOA
De heer Geert Verhavert

BLOSO
De heer Eddy De Waele, afdelingshoofd Personeel
Administratie Ambtenarenzaken (ASA)
De heer Koen De Lange, adjunct van de directeur
V. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

De onderhandelingen zijn beëindigd voor de punten 2, 3 en 4 van de
agenda.

1. BBB : stand van zaken
- Mededeling aan de Vlaamse regering van 25/11/2005 m.b.t. de
inwerkingtreding nieuwe structuur Vlaamse administratie: werd
ter plaatse rondgedeeld.
- De voorzitter vraagt dat de vakbonden hun vragen, bedenkingen en voorstellen zouden signaleren aan het het centraal
meldpunt m.b.t. de BBB-migratie, via het speciaal mailadres
info.bbb@vlaanderen.be waarvan de mail toekomt bij de gevolmachtigd onderhandelaar. Bij het beantwoorden van de vragen
worden de inhoudelijke diensten betrokken.
- syndicale overlegstructuren: informele vergadering met de
vakbonden op 7/12/2005 om 16 u in het Boudewijngebouw;
-

Raamstatuut l0 fase: voor advies bij de Raad van State;

- Art V 38: aanwijzing middenkader: zal op een volgende vergadering van het sectorcomité XVIII geagendeerd worden;
- raamstatuut 2O fase: begin januari 2006 princ. beslissing
Vlaamse regering, nadien onderhandeling in het sectorcomité
XVIII;

- IDPB/GDPB/statuut preventieadviseur: wordt in raamstatuut
2O fase geregeld;
- Sociale Dienst: teksten dienen nog door de Vlaamse regering
principieel goedgekeurd te worden, nadien onderhandeling in
het sectorcomité XVIII;

2. Voorstel tot wijziging van bijlage 2 in de dienstorder voor
de aanstelling van opdrachthouders
- De afvaardigingen van het VSOA zal uiterlijk tegen
5/12/2005 haar standpunt bepalen.
- de gevolmachtigd onderhandelaar personeelszaken zal contact

opnemen met het departement WIM m.b.t. de problematiek van de
" functiefamilies".
3 . Uitvoering afspraken Sectorcomité X V I I I : stand van zaken
V l a a m s C u l t u u r h u i s " d e B r a k k e Grond

De verteqenwoordiqer van de Vlaamse minister van Cultuur
deelt mee dat dit-dossier nog in onderzoek is en dat er bijgevolg nog geen beslissing is genomen over de toekomst van de
"Brakke Grond".
V l a a m s F o n d s voor d e L e t t e r e n (VFL)
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Cultuur
deelt mee dat er een decretale bepaling zal opgemaakt worden
ten einde juridische duidelijkheid te scheppen m.b.t. de bevoegdheid om de rechtspositie van het personeel vast te stellen. Er wordt een overlegvergadering gepland op 3 0 / 1 1 / 2 0 0 5 op
het kabinet Cultuur m.b.t. de rechtspositieregeling van het
VFL .

Ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum
Uit de resultaten van de werkgroep d.d. 2 8 / 1 1 / 2 0 0 5 zal blijken of bepaalde artikelen van dit ontwerpdecreet m.b.t. personeelsaangelegenheden moeten voorgelegd worden, voor onderhandeling, aan het Sectorcomité XVIII.
Vraag van de ACOD m.b.t. de actieve diensten voor upgrading
in rang: verandering van de graadbenaming in leidinggevend
hoofdassistent voor de functies van hoofdmotorist en hoofdschipper en leidinggevend hoofdmedewerker voor de functie van
hoofdscheepstechnicus.
Brief kabinet Openbare Werken werd op 2 1 september 2 0 0 5 gestuurd aan de minister van Pensioenen.
De aanvullende vragen m.b.t. de toekenning van het zeegeld en
de problematiek van de voorwaarden tot toegang tot de derde
rang (leidinggevende functie) zullen het voorwerp uitmaken
van een apart overleg tussen de DAB-Vloot, AAD van het departement LIN en ASA.
Foutief toegekende loopbaanonderbrekingen (Kind en Gezin):
zal opgelost worden in overleg tussen kabinet Welzijn en de
leidend ambtenaar van Kind en Gezin.
- Bescherming van de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst tijdens de periode voorafgaand aan de migratie ( overdracht 2 contractuelen van VFSIPH naar VDAB)
Volgens de vertegenwoordiger van het Kabinet Welzijn is dit
probleem opgelost.

Personeelsproblematiek ' De Grubbe"
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
De vertegenwoordiger van het kabinet Onderwijs en Werk zal

aan de betrokken transitiecoördinator vragen dat hij binnen
de 14 dagen de vakbonden uitnodigt m.b.t. de toekomst leertijd en leertijdpersoneel bij het VIZO.

- Gebouw Werkhuisstraat Brugge
Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken is
dit ten gronde opgelost (zie ook notulen d.d. 17/10/2005) en
werden, om veiligheidsredenen, de nooduitgangen vrij gemaakt.
- Arenbergproblematiek
Het brandweerverslag is via mailbericht op 24/11/2005 doorgestuurd naar de vakbonden . De verslagen van de rondgang werden opgevraagd.

- S t a k i n g s u r e n en b i jhorende problematiek v a k b o n d s v e r l o f ,
vakbondsa fgevaardi gden
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 gezamenlijk voorstel 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.
- T i j d e l i j k e v e r w i j d e r i n g van de werkplaats t i j d e n s de zwangerschap: t o e s t a n d c o n t r a c t u e l e n
De vertegenwoordiger van het kabinet Welzijn antwoordt dat in
de mate van het mogelijke in de OPZ's Geel en Rekem vervangende tewerkstelling wordt aangeboden. Deze vertegenwoordiger
zal de nota m.b.t. OPZ Rekem aan de vakbonden bezorgen.
- Uitvoering SA 2003-2004: punt 6.1. geïntegreerd gezondheidsbeleid
Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken werd
er begin 2005 al een bévraging van de VOI's georganiseerd via
het secretariaat van het Sectorcomité XVIII. De overzichten
werden bezorgd aan de leden van het sectorcomité XVIII met de
afspraak dat de opvolging van de uitvoering overlegmaterie is
en dat deze in het betrokken basisoverlegcomité van de instelling wordt besproken.

Indien er nog problemen zouden zijn bij de uitvoering van de
medische check-up in bepaalde VOI's, dienen de vakbonden deze
bij naam te signaleren aan het bevoegde kabinet.
4. VARIA
vragen van de ACOD d.d. 23/11/2005
- W e r k s f e e r i n de Luchthaven Oostende
De vertegenwoordiger van het kabinet Openbare werken antwoordt dat deze aangelegenheid nog in onderzoek is.
- Toekomst Loodsgebouw Tavernierkaai Antwerpen
Een vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken antwoordt
dat er op dit ogenblik nog geen beslissing genomen is maar

dat er gezocht wordt naar alternatieven. Het kabinet Bestuurszaken zal contact opnemen met de afdeling Gebouwen opdat deze afdeling samen met de vakbonden en het betrokken
personeel alternatieve locaties zouden bezoeken.
Data l 0 semester 2006 vergaderingen Sectorcomité XVIII/Hooq
Overlegcomité zullen op 19/12/2005 vastgesteld worden.

Lutgart De Buel
Secretaris

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

