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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 JULI 2006
I. AGENDA
1.VRT (protocol nr. 236.755)
- EHBO-premie
- Wijzigingen reglement op de duur der prestaties ivm telethuiswerk;
2.UZ Gent (protocol nr. 236.753);
3.Vraag van de ACOD m.b.t. ontwerp-selectiereglement van de vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar de graad van loods met
de functie van rivierloods. (protocol nr. 236.751);
4. BBB: stand van zaken;
5. Twee ontwerpomzendbrieven m.b.t. het integriteitsbeleid: finalisering van
de protocollen:
- Deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse administratie; (protocol nr. 235.746);
- Het vermijden van draaideurconstructies en het beschermen van kwetsbare functies in de Vlaamse administratie ( protocol nr. 235.747);
6. Ontwerp van aangevuld model van arbeidsreglement: finalisering (protocol nr. 235.748);
7. Instellingsspecifiek besluit VHM (protocol nr. 236.752);
8. Nota m.b.t. belastende beroepen;

9. Omzendbrief uitvoering Sectoraal Akkoord;
10. Vraag van de FCSOD m.b.t. toelagen voor lesgevers;
11. Vastlegging timing onderhandelingen m.b.t. Raamstatuut 2° fase;
12. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken;
13. Bijkomend punt: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de tijdelijke waarneming van de managementfunctie van N-niveau in de
diensten van de Vlaamse overheid (protocol nr. 236.756);
14. Varia: Vraag van de ACOD m.b.t. het optrekken van de kmvergoeding.
II. 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; met kennisgeving
afwezig;
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 Tom Somers en Wim Van Beeck, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden;
3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving afwezig;
4. De heer Tony Mary, gelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Cobbaut, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
5. De heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Valerie Vinck en de heer Mario Naye, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden.
Bijkomende leden
1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door
mevrouw Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en
Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, met kennisgeving afwezig;
3. mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, 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;
III. 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
Mevrouw Liliane Jans
2.
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
mevrouwen Ann Vermorgen
Sofie Moerman
de heren
Jean-Paul Van der Vurst ( ACV-Transcom) (VRT)
Edgard Naeyaert
Christoph Vandenbulcke
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren Jos Mermans
Cédric Eerebout
Francis Van Lindt
Geert Verhavert
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
ACOD
De heren Marc Kerki (VRT)

Ronny Vande Winkel
Michel Defer
FCSOD
de heren Chris Herreman
Willy Dubois
Herman De Backer
Peter Goossens
VSOA
Mevrouw Brigitte Parisis (VRT)
Kabinet Bestuurszaken
De heer Bert Maertens
AWZ
De heer Rik Van der Plas, HR-Manager
Departement Bestuurszaken: dienst Personeelsregelgeving
de heer Jef Mannaerts, directeur
de heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur
V. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
VI PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD
De onderhandeling is beëindigd voor de punten 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 13 van de agenda.
VI

AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN

1. Ontwerp-selectiereglement van de vergelijkende bekwaamheidsproef voor
functiewijziging naar de graad van loods met de functie van rivierloods.
De leden van het Sectorcomité XVIII gaan akkoord om in punt 3 bij de Randvoorwaarden van het voorgelegde ontwerpselectiereglement de zin “ De laureaten worden toegewezen aan een korps op basis van de vacatures.” te schrappen .In het bevoegde overlegcomité zal er hierover overlegd worden.
2. BBB
De Dienst Personeelsregelgeving zal op vraag van de vakbonden bij de beleidsdomeinen er op aandringen (via de Permanente Interdepartementale
Werkgroep Personeel) dat de aanrekening van de kosten voor de vervanging
van de moederkaart voor de abonnementen woon-werkverkeer (NMBS, De

LIJN…) ingevolge BBB, op dezelfde wijze zal gebeuren d.w.z. door de werkgever ten laste zal genomen worden.
3. Nota m.b.t. belastende beroepen
Op een volgende vergadering zal de problematiek van de belastende beroepen
in zijn globaliteit onderzocht worden in samenhang met onderzoek naar onveilige en belastende situaties en zal er ook onderzocht worden of er zo nodig oplossingen hiervoor kunnen voorgesteld worden.
4. Omzendbrief uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007
De overheidsafvaardiging en de afvaardigingen van de representatieve vakbonden engageren zich om de onderhandelingen m.b.t. de uitvoering van het
federale zorgakkoord voor de Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen van Geel
en Rekem in de loop van de maand september te hervatten. Alle partijen beklemtonen het belang van een adequate omzetting van het federale zorgakkoord naar de specifieke situatie van de OPZ's.
De Vlaamse regering bevestigt haar engagement zoals omschreven binnen het
protocol nr 148/2 van Comité A dd 29 juni en 5 juli 2005 betreffende het akkoord m.b.t. de "Federale gezondheidssectoren - publieke sector" onder de
opmerking van de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Franse Gemeenschapschapsregering : "De overheden engageren zich ertoe initiatieven
te nemen in overleg met de vakbonden en werkgevers om de maatregelen van
dit akkoord toe te passen, maar in coherentie met de bestaande statuten en
met in aanmerkingneming van bestaande en eventueel toekomstige bestanddelen van het personeelsstatuut van alle betrokken werknemers uit de publieke
sector."
M.b.t. deze omzetting roept de Vlaamse Regering de onderhandelingspartners
op om, inzonderheid wat de discussie m.b.t. de attractiviteitspremie betreft, rekening te houden met enerzijds de genese van deze maatregel binnen het federale zorgakkoord en anderzijds met de inspanningen die de Vlaamse regering reeds meerdere jaren levert om de tewerkstelling bij de OPZ's attractiever
te maken via een verhoging van de koopkracht van de daar tewerkgestelde
personeelsleden. In dit kader is de Vlaamse Regering van oordeel dat het eerste deel van de attractiviteitspremie deel uitmaakt van het tot 92 % verhoogde
vakantiegeld en dat het tweede deel van de attractiviteitspremie deel uitmaakt
van de verhoging van de eindejaarstoelage tijdens de voorbije jaren en de bijkomende verhoging van de eindejaarstoelage opgenomen in het sectoraal akkoord 2005-2007.
5. Vraag van de FCSOD m.b.t. toelagen voor lesgevers
Deze aangelegenheid zal behandeld worden op een volgende vergadering van
het Sectorcomité XVIII.

6. Vastlegging timing onderhandelingen m.b.t. Raamstatuut 2° fase
- 22/9 van 14 u-18u
- 28/9 van 14 u-18u
- 5/10 van 14 u-18u
- 12/10 van 9.30-13u
7. Varia:
- vraag van de ACOD m.b.t. het optrekken van de kmvergoeding van 0,2841
euro/km naar 0,2903 euro/km vanaf 1/7/2006
Hierover zal eerstdaags een dienstorder door de Dienst Personeelsregelgeving
verspreid worden.
- Snelinfo’s
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken zal op vraag van de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden contact opnemen met afdeling Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
om in de toekomst te vermijden dat er bij de verspreiding van de Snelinfo, indien er nog onderhandeld moet worden met de vakbonden, de achterliggende
documenten (omzendbrief… ) nog niet kunnen geraadpleegd via doorkliksysteem.
8. Planning vergaderingen Sectorcomité XVIII 2° semester 2006 .
maandag 18 september om 14u
maandag 9 oktober
maandag 6 november
maandag 27 november
maandag 18 december
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