
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 26 SEPTEMBER 2005 

I. DAGORDE 

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

2. BBB stand van zaken; 

3. Toelichting ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de dien- 
sten van de Vlaamse overheid en maken van werkafspraken; 

4. Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende toewijzing 
van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechts- 
personen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het 
Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden (onder voorbehoud 
van princ. besl. Vlaamse regering); 

5. Nieuwe verloning VTSA - Chefloods coördinator VTS; - Prestaties 
Deurganckdok en Kluizendok, toelage arbeidsongevallen loodsen; 

6. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 

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, 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 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 Vervatte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerckhofs , behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde; 

4. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, be- 
hoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

5. De heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Ste- 
denbeleid, Wonen en Inburgering, vertegenwoordigd door mevrouw Myriam 
Van Parys, 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 

2 . %..Feberatie..~an..be..~hristel~~.ke..SYndicaten..~~~..de..~~endare..l)i~% 
sten (CCOD - CVCC) : ..................................... 

mevrouw Ann Vermorgen 
de heren Christoph Vandenbulcke 

Chris Herreman; 

3 . ............... Het vrii..S~ndicaat..~an.. hettttc!~eni3aar..r!*.~. 
de heren Cédric Eerebout 

Jos Mermans 
Yvo Peeters 

NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet Bestuurszaken 
De heer Tom Somers, raadgever; 
De heer Wim Van Beeck, raadgever 

Vakbonden 

ACOD 
de heren Ronny Vande Winkel 

Eric De Stercke 

FCSOD 
de heren Willy Du Bois; 

André T'Seyen; 

C A  
De heer Geert Verhavert 

MOVI 
De heer Noel Ghesquire, Vlaamse Milieumaatschappij 
Mevrouw Inge Kinnaer, Dienst voor de Scheepvaart 

Administratie Ambtenarenzaken 
Mevrouw Martine Van Sande, afdelingshoofd van de afdeling Statutaire Aan- 
gelegenheden 

Administratie Waterweqen en Zeewezen 



de heer Willem Van Poucke, Operations manager bij de DAB Loodswezen; 
de heer Rik van der Plas, HR-Manager AWZ 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld met uitzondering van de punten 
4 en 5. 

1. Nieuwe verloning VTSA - Chefloods coördinator VTS; - Prestaties 
Deurganckdok en Kluizendok, toelage arbeidsongevallen loodsen 
Dit punt wordt verschoven naar een extra vergadering van het sectorcomité 
XVIII op 3/10/2005 om 10 u. 

2. Gemeenschappelijke verklaring 

De gevolmachtigd onderhandelaar deelt mee dat de gegevens m.b.t. de per- 
soneelsplannen tegen de volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII 
van 17 oktober e.k. zullen meegedeeld worden. 

De voorzitter deelt mee dat er een schema zal opgemaakt worden met bud- 
getinhoudingen 2005, budgettoevoegingen 2005 met de impacten op de vol- 
gende jaren (overzicht meerjarenbegroting) en met toevoeging van de indi- 
viduele beslissingen van de Vlaamse regering m.b.t. het MVG en de VOI's, 
die dan zullen besproken worden op 17/10/2005. 

De CCOD, daarin bijgetreden door de andere vakbonden, uiten hun ongenoe- 
gen m.b.t. de snelheid waarmee en de wijze waarop uitvoering wordt aan de 
gemeenschappelijke verklaring. 

3. Stand van zaken BBB 
Syndicale overlegstructuren, sociale dienst, IDPB, en MOD's, 
De vakbonden herhalen hun vraag naar een duidelijk tijdspad voor deze 
resterende knelpunten. 

4. Raams ta tuut 
Het sectorcomité XVIII zal hierover onderhandelen op volgende data: 
- 17/10: 9u-18u op het kabinet van Bestuurszaken; 
- 21/10: 9u-18u op het kabinet van de minister-president van de Vlaamse 
regering; 
- 24/10: 14 u-18u op het kabinet van de minister-president van de Vlaamse 
regering. 

De gevolmachtigd onderhandelaar vraagt aan de vakbonden om hun opmerkin- 
gen in de mate van het mogelijke vooraf naar hem en het secretariaat van 
het Sectorcomité door te sturen. 

5. Strategische adviesraden 
Dit dossier wordt uitgesteld tot de vergadering van 17/10/2005. 

6. Uitvoerinq afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken 

6.1. Normalisatie contractuelen 
Het kabinet Bestuurszaken zal samen met ASA zo snel mogelijk werk maken 
van de motivering met het oog op de opmaak van de nodige teksten. 

6.2. Stakingsuren AWZ en bijhorende problematiek vakbondsverlof, vak- 
bondsafgevaardiqden 
Deze problematieken worden ten gronde onderzocht door ASA/AWZ en zullen 
in een globale nota zo snel mogelijk worden voorgelegd aan de bevoegde 
kabinetten en nadien aan het sectorcomité XVIII. 



6.3. Vlaams Cultuurhuis ' de Brakke Grond" 
Afspraak d.d. 12/9/2005:" De vertegenwoordiger van het Kabinet Cultuur 
engageert zich om zo snel mogelijk rond de tafel te zitten met de vakbon- 
den zodra er een beslissing genomen is over de toekomst van de ' de Brak- 
ke Grond' . " Stand van zaken: nog in onderzoek. 

6.4. Vlaams Fonds voor de Letteren 
Afspraak d.d. 12/9/2005: "De vertegenwoordiger van het Kabinet Cultuur 
zal samen met ASA onderzoeken welke rechtspositieregeling van toepassing 
is op de personeelsleden van dit fonds en hierover zo snel mogelijk uit- 
sluitsel geven." Stand van zaken: nog in onderzoek. 

6.5. Tijdelijke verwijdering van de werkplaats tijdens de zwangerschap: 
toestand contractuelen 
Afspraak d.d. 12/9/2005: " Het kabinet Bestuurszaken onderzoekt samen met 
ASA hoe de reglementeringen concreet worden toegepast in de OPZ'S Geel en 
Rekem, de gemeenschapsinstellingen, UZ Gent en Kind en Gezin". Stand van 
zaken: nog in onderzoek. 

6.6. Privéanciënniteiten 
Zoals overeengekomen tijdens de werkgroepvergadering van 19 september jl. 
zal de aangepaste tekst zo snel mogelijk naar de leden daarvan doorge- 
stuurd worden. Indien er fundamentele bemerkingen zijn, komt de werkgroep 
opnieuw bijeen. In het andere geval zal de tekst geagendeerd worden op 
een volgende vergadering van het sectorcomité na 17/10/2005. 

7 .  Varia 

7.1. Zorgakkoord 
Er wordt een werkqroep van het sectorcomité XVIII samenqeroepen op 10 ok- 
tober e. k. van 14-u- 18u onder voorzitterschap van de ge;olma&tigd onder- 
handelaar Personeelszaken. 

7.2. Hospitalisatieverzekering 
Op vraag van de vakbonden zal de polis van de hospitalisatieverzekerina 
op de wëbsite personeel gezet worden. Van zodra dit gebeurd is, zal dea 
URL aan de vakbonden gemaild worden. 

Lutgart De Buel 
Secretaris 

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


