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SECTORCOMITE XVIII
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 6 NOVEMBER 2006
I AGENDA
1. BBB: stand van zaken;
2. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken;
o.m. : Toelage voor lesgevers
3. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007:
punt 6.4. . Gelijkwaardigheid niveau B en C: Opstarten werkgroep Sectorcomité XVIII
: toelichting nota en timing

4. Varia.
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; behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
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, Wim Van Beeck en Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden; ·

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening; met kennisgeving afwezig.
·
Bijkomende leden
Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, 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 heer Hilaire Berckmans
Mevrouw Liliane Jans
l
2.
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
mevrouwen

Ann Vermorgen
Sofie Moerman
de heer Jan François
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren Jos Mermans
Cédric Eerebout
Francis Van Lindt
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
ACOD
De heer Ronny Vande Winkel
l
FCSOD
de heren Willy Dubois
André T’Seyen
VSOA
De heer Geert Verhavert

Departement Bestuurszaken: Dienst Personeelsregelgeving
De heer Koen de Lange, adjunct van de directeur
Mevrouw Frieda Van Roost, adjunct van de directeur
SYNTRA-Vlaanderen
Mevrouw Jessy Van Dousselaere, celhoofd Personeel
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
VI

AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN

1.

BBB: stand van zaken
- dienstwagens
De FCSOD vraagt wat het beleid is t.a.v. de dienstwagens: worden deze al dan
niet mee overgedragen?
Het kabinet Bestuurszaken zal deze vraag onderzoeken en de vakbonden bezorgen hiervoor meer gedetailleerde informatie.
- sociaal overleg
De FCSOD vraagt naar de stand van zaken m.b.t. opstart van de nieuwe syndicale overlegorganen.
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat er op
17/10/2006 aan de voorzitters van de managementscomités van de 13 beleidsdomeinen een nota werd gestuurd met een modelbrief Inspectie van Financiën. Bij nota van 24/10/2006 m.b.t. de oprichting van de gemeenschappelijke werkgroepen van het Hoog Overlegcomité werd er ook aan herinnerd om
in afwachting van de formele oprichting van de overlegcomités deze informeel
bijeen te roepen.
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt ook mee dat er een
opleiding zal georganiseerd worden voor de voorzitters van de nieuwe overlegcomités en een meer gedetailleerde opleiding voor de secretarissen van deze
comités. In deze opleidingen zullen o.m. ook elementen meegenomen worden
m.b.t. rechtspositieregeling en arbeidsreglement.

2.

Vraag van de FCSOD m.b.t. toelagen voor lesgevers
De Dienst Personeelsregelgeving deelt ter plaatse een nota uit aan de leden
van het sectorcomité XVIII.
Op vraag van de FCSOD zal deze nota in die zin verduidelijkt worden dat de
toelage enkel kan verleend worden aan overgehevelde personeelsleden die
occasioneel lesgeven. Indien het lesgeven op regelmatige basis gebeurt
(waardoor het lesgeven een vast gedeelte van de normale tijdsbesteding in
beslag neemt) behoort het lesgeven tot het permanente takenpakket van het
overgehevelde personeelslid, moet het lesgeven ook als dusdanig opgenomen
worden in de functiebeschrijving en kan hiervoor geen toelage toegekend wor-

den
3. Rechtspositieregeling van het personeel van het Vlaams Fonds van de Letteren: stand van zaken
De voorzitter deelt mee dat het Kabinet Cultuur hierover overleg pleegt met het
Fonds en met de Dienst Personeelsregelgeving. Er werd aan de Dienst Personeelsregelgeving nog bijkomend advies gevraagd. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal de stand van zaken tegen een volgende vergadering van het
sectorcomité XVIII meegedeeld worden.
4. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007:
- tabel uitvoering stand van zaken
De Voorzitter deelt mee dat de tabel stand van zaken uitvoering SA op de vakbondssite staat en als vast punt op de agenda van het sectorcomité XVIII zal geplaatst worden. Deze tabel wordt een week vóór de vergadering van het sectorcomité aangepast.

- punt 6.4. . Gelijkwaardigheid niveau B en C: Opstarten werkgroep Sectorcomité

XVIII: de timing werd meegedeeld bij mailbericht d.d. 27/10/2006.
Op vraag van de ACOD zal de Dienst Personeelsregelgeving onderzoeken of de zin in
punt 2.5. op pg 6 van de nota “ Tevens kan de evaluator een lagere rang hebben “ niet
in tegenstrijd is met de toelichting van het Vlaams Personeelsstatuut, los van B/C discussie.

- punt 6.5. Overgang van contractueel naar statutaire tewerkstelling
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt de stand van zaken mee,
volgens de inlichtingen gegeven door het departement Bestuurszaken (DRS) en Jobpunt:
Opstellen van projectplan voor uitwerking van generiek profiel en generieke testen
voor niveau A, B, C, D op 3/10/2006. Opmaak eerste voorstel van generiek profiel op
13/10/2006. Eerste samenkomst projectgroep op 23/10/2006. Verkennend gesprek
met SELOR op 6/11/2006. Tweede samenkomst projectgroep op 14/11/2006.

Volgens de Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken is het aangewezen om de vormingsinspanningen te concentreren op de groep die niet geslaagd is in het eerste examen. Er dient een voldoende tijd te liggen tussen de
twee overeengekomen examens.
5.

Stuurgroep Elipsgebouw
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de terugkoppeling
van de resultaten van de stuurgroep Elipsgebouw zal plaatsvinden op 15/12 op het
kabinet van de Minister-president.

6. Varia
De vraag van het VSOA m.b.t. de nieuwe toegangsbadges voor de vakbondsafgevaardigden van de 3 vakbonden zal doorgegeven worden aan het Agentschap voor Facilitair management. De vakbonden geven zelf, voor zover dit
nog niet gebeurd is, de namen van hun afgevaardigden en nummer van hun
huidige toegangskaart door aan mevrouw Kristel Gevaert, administrateurgeneraal van dit agentschap.
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