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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 12 JUNI 2006 

I. AGENDA 

1. BBB: stand van zaken; 

2. Twee ontwerpomzendbrieven m.b.t. het integiiteitsbeleid ; 

2.1. Deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse administratie; 

2.2. Het vermijden van draaideurconstructies en het beschermen van kwetsbare func- 
ties in de Vlaamse administratie; 

3. Protocol Zeewezen (protocol nr. 235.744); 

4. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel 
van de diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft de selectieprocedure voor het 
middenkader (protocol nr 235.745); 

5. Ontwerp van aangevuld model van arbeidsreglement ; 

6. Ontwerpomzendbrief m.b.t. aanwerving jobstudenten ( protocol nr. 235.749); 

7. Ontwerpomzendbrief betreffende de bevoegde overheden in de loopbaan- en de belo- 
ningsbepalingen (protocol nr.235.750); 

8. Mededeling: invoering van een innovatieprijs binnen de Vlaamse overheid 

9. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 



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

Vaste dele~atie 

1. De heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, vertegen- 
woordgd door de heer Martin Ruebens, voorzitter; 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media 
en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordgd door de heer Frans Cornelis, gevolmach- 
tgd Onderhandelaar Personeelszaken, de heren Frank Franceus, Tom Somers en Wim Van 
Beeck, behoorlijk gemachtgde afgevaardgden; 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 
Ordening, met kennisgeving afwezig; 

Bijkomende leden 

1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Weten- 
schap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie 
Verbist, behoorlijk gemach%de afgevaardigde; 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, met kennisgeving afwezig;; 

3. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en 
Natuur vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, behoorlijk gemachtgde afge- 
vaardgde; 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KEN- 
NISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN. ALSMEDE DE NAAM VAN DE 
AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN 
VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

1. P>eAgemeenee Centr.de -der- Op.?en.b.bae. Diens ten: 

de heren Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 
Eric De Stercke 

Mevrouw Liliane Jans 



2. De Federa-tie. xan de- CM~teiijke- Syndicaten -der- C)p~nbm.e. Diensten; -de ACV: 
OpPen.b.ae. Dlemtea ende ACY. Tramcom: 

mvrouwen Ann Vermorgen 
Sofie Moerman 

de heer Chris Herreman 

3. Het .Vrij -Syndicaat-van.het- QpPenbbaar Ambt 
de heren Jos Mermans 

Cédric Eerebout 
Francis Van Lindt 
Geert Verhavert 

NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

FCSOD 
de heren Willy Dubois 

André T7Seyen 

Kabinet Bestuurszaken 
De heer Bert Maertens 

De~artement Bestuurszaken: dienst Personeelsregelgeving 
Mevrouw Helena De Clercq, coördinator integnteitszorg 
de heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur 
Mevrouw Sophie Steyaert, adjunct van de directeur 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

V1 PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD 

De onderhandeling is beëindigd voor de punten 3 ,4 ,6  en 7. 

V1 AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN 

1. T i  
De voorgelegde teksten zullen aangepast worden o.m. wat de inleiding betreft en in: 
- ontwerp-omzendbrief m.b.t. deontologische code: 

- punt 4 "Objectiviteit" schrapping van de zinsnede " - en hiertoe een toelating tot cu- 
mulatie na de diensturen hebben verkregen- " ( zie ook punt 3.2. van de nota aan het Sec- 



torcomité XVIII. 
- het zelfde punt m.b.t giften en geschenken: 2' alinea tweede zin: . . .' schrapping van 

het woord ' telkens' ( zie ook punt 3.3. van de nota aan het Sectorcomité XVIII.) 

De aangepaste ontwerpomzendbrieven zullen doorgemaild worden naar de vakbonden . 
Op de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 3 juli e.k. zullen de vakbon- 
den hun standpunten bepalen met het oog op de halisering van de 2 protocollen. 

2. Protocol Zeewezen 
De afvaardiging van de FCSOD dringt er op aan dat er zo spoedig mogelijk werk gemaakt 
wordt van het dossier actieve diensten (punt 2.6. leidinggevende functies bij DAB Vloot). 
De door te voeren statuutswijzgmgen zullen opgenomen worden in de wijzigingen Raam- 
statuut 2' fase waarvan de timing van de onderhandelingen zal vastgesteld worden in de 
eerst volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII van 3 juli e.k. 

3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Re- 
cerine van 13 ianuari 2006 houdende vaststehe van de rechts~ositie van het ~ersoneel 
van de diensten van de Vlaamse overheid. wat betreft de selectie~rocedure voor het mid- 
denkader 

In artikel 2'2' alinea wordt aangevuld als volgt : "Deze aanwijzing kan éénmaal worden 
verlengd voor een duur van maximaal één jaar". 

4. Ontwerp van aan~evuld model van arbeidsreglement 
Op vraag van de voorzitter dient bij het aangevuld model van arbeidsreglement een lei- 
draad meegestuurd te worden voor het lijnmanagement als ondersteuning bij de opmaak 
van het arbeidsreglement. Het Kabinet Bestuutszaken/de Dienst Personeelsregelgeving 
zal tegen de eerst volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII van 3 juli e.k. duide- 
lijk aangeven welke bepalingen van het model arbeidsreglement er niet mogen gewijzigd 
worden en welke bepalingen wel, waarbij dient aangegeven te worden over welke bepalin- 
gen er overlegd moet worden in het betrokken overlegcomité en welke bepalingen onder- 
handelingsmaterie zijn waarover moet onderhandeld worden in het Sectorcomité XVIII. 

Op vraag van de afgevaardigden van de ACOD wordt op pg. 14 van het model van ar- 
beidsreglement ook opgenomen dat de vakbonden een klacht kunnen indienen bij de 
rechtbank conform de wet van 11 juni 2002 en het KB van 11 /7/2002. 

5. Ontwerpomzendbrief betreffende de bevoeede overheden in de loo~baan- en de belo- 
ninmbepalingen 
Op vraag van een afgevaardigde van de FCSOD zal het kabinet Bestuurszaken/de Dienst 
Personeelsregelgeving onderzoeken of in de bijlage 2 (Gelijkstelling benamuigen entitei- 
ten) de oude benaming " Dienst met afzonderlijk Beheer Vloot of Loodswezen" wel cor- 
rect is vervangen door " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust > 



6. Planninz vermderinzen Sectorcomité XVIII 2' semester. 
De planning zal doorgemaild worden naar de leden van het sectorcomité XVIII. 

Lutgart De Buel 
Secretaris 

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


