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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 13 FEBRUARI 2006
I. AGENDA
1. BBB
1.1. stand van zaken;
1.2.
Mededeling m.b.t. BBB-opstart herplaatsingsorgaan;
1.3.
Mededeling m.b.t. inhuren nieuw gebouw in de Noordwijk
(Ellipse-gebouw);
2.0ntwerp normalisatiedecreet (protocol nr. 230.735);
3. Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. invoering
leidinggevende functies van hoofdschipper, hoofdmotorist en
hoofdscheepstechnicus (antwoord op brief d.d. ACOD 7/12/2005);
4 . Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken;

5. Varia :
11.

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

Vaste deleqatie
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 heer Tom Somers, behoorlijk gemachtigde
afgevaardigde;
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, Onder-

nemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
2. De heer Frank ~anldenbroucke,Vlaams minister van Werk, Onderwijs en
Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk
gemachtigde afgevaardigde;

van Welzijn, Volksgezondheid
Mark Kerckhofs, behoorlijk

4. De heer Kris Peet rs, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Nat ur vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, behoorlijk gemachti de afgevaardigde.

DEIA NWEZIGE

III. BENAMING VAN
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
, Ekic De Stercke
Mevrouw Lilihne Jans

e

Diensten en de ACV - Transcom:

Mevrouw Ann Vermor en
de heren
Chris Herreman
Chris oph Vandenbulcke
Jan Faançois
3.
Het Vrij syndicaat
van het Openbaar Ambt
.------....-.--------.------...-..........................................................
de heren Jos Mermanp
Cédric Eerebout
Franc's van Lindt
Geert Verhavert

1

NAAM VAN DE TECHNICI

Vakbonden
ACOD
De heren Ronny Vande kinkel
Jan Van Wesennael
FCSOD
de heren Willy Dubois
André T' Seyen

VS OA
De heer Yvo Peeters
DAB Vloot
de heer Dirk Mechelaere
Administratie Ambtenarenzaken (ASA)
de heer Dirk Laerte, adjunct van de directeur
V. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
V1

PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDLING IS BEEINDIGD

De onderhandeling is beëindigd over punt 2 van de agenda (Ontwerp
normalisatiedecreet)
V11

AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN

1. BBB
1.1.: stand van zaken
- nota m.b.t. de syndicale overlegstructuren: de
ACOD en de FCSOD hebben hun opmerkingen via mailbericht overgemaakt aan het secretariaat van het Sectorcomité. Een afgevaardigde van het VSOA deelt ter
plaatse mee dat het VSOA geen opmerkingen heeft over
deze nota. De nota zal onder handtekening van de
Vlaamse minister van Bestuurszaken gestuurd worden
naar de hoofden/ transitieverantwoordelijken van de
departementen met de vraag om voor hun beleidsdomein
de substructuren in het overzicht aan te vullen. Op
vraag van de vakbonden zal in deze nota ook gevraagd
worden om tijdens de overgangsperiode niet te wachten op het formele overleg met de vakbonden maar ook
informeel het personeel en de vakbonden te informeren over personeelsaangelegenheden.

task force: problematiek van de maaltijdcheques.
De nota van ASA wordt op de vergadering van het sectorcomité XVIII van 6 maart e. k. geagendeerd.
-

1.2.Mededeling m.b.t. inhuren nieuw gebouw in de Noordwijk (Ellipse-gebouw) (zie doc. als bi jlage)
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken
deelt mee dat het de bedoeling is om de uitnodiging
voor een vergadering van de stuurgroep Anders Werken
in opvolging van het bezoek aan s' Hertogenbosch,
waarin de vakbonden vertegenwoordigd zijn, in de komende 14 dagen zal verstuurd worden.

2. Brief ACOD d.d. 7/12/2005 m.b.t. statuutwijzigingen in functie invoering leidinqgevende functies van hoofdschipper,
hoofdmotorist en hoofdscheepstechnicus: nota DAB VLOOT

Er wordt afgesproken dat de DAB Vloot de nota aanpast na intern overleg met de technici en opmerkingen van de vakbonden.
De vakbonden bezorgen daartoe zo snel mogelijk hun opmerkingen aan de leden van het sectorcomité, de DAB Vloot en ASA.
De aangepaste n~otawordt op de eerst volgende vergadering van
het sectorcomité X V I I I geagendeerd, tenzij de technische besprekingen nog niet afgerond zijn.
3. Uitvoering afspriiken Sectorcomité XVIII: stand van zaken

3.1.Vraag van de FCSOD m.b.t. de temperatuur in de gebouwen
Aan de afdeling Gebouwen zal qevraagd worden of er
algemeqe richtlijnen zijn
over de verlaging
van de temperatuur in de gebouwen in het kader van
energi$besparende maatregelen.
3.2.De Grwbbe
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken
heeft nog eerstdaags een onderhoud met de militanten
van de betrokken vakbonden.
3.3.~ u c h t b a ~ e00s
n tende
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken
deelt mee dat het verslag eerstdaags zal worden
doorgestaurd.

4. Varia
Toekomst ~ l a a m spersoneel van ' de Brakke Grond'
Een afgevaardigde van de FCSOD dringt er op aan dat de vertegenwoordiger van het bevoegde kabinet hierover zo vlug mogelijk contact zolu opnemen met de vakbonden.

Lutgart De Buel
Secretaris

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

Project Noordwijk
Ellipse-gebouwd
1. Beslissing Vlaamse Regering 27 januari 2006 (VR/2006/2701/DOC.0079), die ook
aangeeft hoeveel m* mag ingehuurd worden, uitgaande van de bezettingsnormen in
Anders Werken. Dit veronderstelt een verhoogde inspanning om in de loop van dit jaar
het daarmee samenhangend proces met betrokkenheid van elkeen te doorlopen. Voor
de begeleidende maatregelen werd bij de berekening van het budget rekening gehouden.
Er verhuizen 1500 ambtenaren naar het nieuwe gebouw. Ook deze maal is geopteerd
voor een gebouw dat dicht bij een station ligt, in casu kortbij de zijingang van het
Noordstation. Het is ook vlot toegankelijk voor bezoekers en mensen met de wagen
en voor de facilitaire dienstverlening.
Naast de gebouwgebonden kwaliteiten zijn de voorzieningen ook belangrijk :
J Er wordt een restaurant voorzien;
J Er wordt ruimte voorzien voor kinderopvang;
J Er komt een centraal onthaal met een eenvoudige doorverwijzing van bezoekers
J Er zijn 150 parkeerplaatsen ingehuurd -daardoor is er een teveel aan parkeerplaatsen in de Noordwijk, en zal nagegaan worden welke parkeerplaatsen in andere gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap kunnen afgestoten worden.
2. Vier beleidsdomeinen betrokken :
J
J
J
J

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Beleidsdomein Werk en sociale economie
Beleidsdomein Landbouw en Visserij

3. Stuurgroep met alle betrokken entiteiten erin.
Vergadering gehad op 2 februari 2006.Volgende vergadering gaat door op 22 februari
2006
Er werden een aantal werkgroepen opgericht, om op die manier een maximale betrokkenheid van de verschillende diensten te bewerkstelligen :
J

J
J
J
J
J

Werkgroep gebouw
Werkgroep communicatie
Werkgroep archivering en informatiebeheer
Werkgroep ICT
Werkgroep werkprocessen en telewerk : per beleidsdomein of entiteit
Werkgroep logistiek, facilitair management en verhuis

4. Planning van de verhuis : moet klaar zijn tegen 30 april 2006.Voorrang gaat naar de
verhuis van de personeelsleden gehuisvest in het Markiesgebouw, dat moet vrijgemaakt worden tegen einde januari 2007
5. Extra plaatsbezoek aan 's Hertegenbosch enlof voorbeelden in Brussel worden momenteel ingepland voor mensen die nog niet naar 's Hertegenbosch gingen. Werkbezoek aan 's Hertegenbosch is gepland op 24 maart 2006 (een 10 per beleidsdomein
met daarnaast nog een aantal militanten van de vakbonden).

