Agentschap voor Overheidspersoneel
SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS
GEWEST
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Tel.: 02-553 50 30
Fax: 02-553 50 28

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2006
I AGENDA
1. Vlaamse Radio- en Televisieomroep: SAC 2007 (protocol nr. 241.779);
2. Sectoraal Akkoord 2005-2007:
2.1. gelijkwaardigheid niveau B/C: afronding;
2.2. uitvoering stand van zaken;
3. Omzendbrieven herschreven i.f.v. BBB: verder zetting onderhandelingen
d.d. 27/11/20036:
3.1. omzendbrief stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen;
3.2. omzendbrief reis- en maaltijdvergoeding binnenlandse reizen (protocol nr.
241.772);
3.3. omzendbrief reis-en dagvergoeding buitenlandse reizen (protocol nr.
241.778);
3.4. omzendbrief betreffende de toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk
werk;
4. Raamstatuut 2° fase: afronding
5. Arbeidsreglement van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening:
proces-verbaal d.d. 21/11/2006 van niet-verzoening m.b.t. ontbreken van een
car-policy in het arbeidsreglement dat het gebruik van de dienstvoertuigen regelt;
6. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken;
7. Bijkomend punt: ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, wat
betreft het optrekken van de salarisschalen voor de niveaus A en B vanaf 1
december 2004 (protocol nr. 241.780);
8. 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 en de heren 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;
4. De heer Piet Van Roe, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Cobbaut, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
·
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, 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

2.
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
mevrouwen

Ann Vermorgen
Nathalie Hiel
de heren Christoph Vandenbulcke
Jean-Paul Van der Vurst

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren Jos Mermans
Cédric Eerebout
Francis Van Lindt
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
ACOD
De heren Ronny Vande Winkel
Marc Kerki
Dirk Baeck
l
FCSOD
de heren Willy Dubois
André T’Seyen
Chris Herreman
VSOA
mevrouw Brigitta Parisis
de heren Geert Verhavert
Harry Speelmeyer
Departement Bestuurszaken
de heer Peter Declercq, adjunct van de directeur bij de Dienst Personeelsregelgeving
de heer Marcel Dierick, directeur
mevrouw Gerd Vanermen, directeur
MOVI
Mevrouw Inge Kinnaer
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

VI PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd voor de punten 1,3.2., 3.3., 4 en 7.
VII

AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN
1. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007:
Gelijkwaardigheid niveau B/C
Deze aangelegenheid wordt geformaliseerd op de eerst volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII van 15/1/2007.
Vervoerkosten vakbondsafgevaardigden
De vakbonden bezorgen de namen van hun afgevaardigden in de overlegcomités aan de betrokken entiteiten, conform de onderrichtingen van de
omzendbrief vakbondsstatuut die in de loop van de maand januari 2007 zal
verspreid worden.
Proeftuinen m.b.t. evaluatiesysteem
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken vraagt aan de vakbonden om hem via mailbericht de volledige de achtergrondinformatie te
bezorgen met het oog op nader onderzoek.
2. Omzendbrieven herschreven i.f.v. BBB
a. Omzendbrief inzake stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen: discussiepunt toepassingsgebied: zal verder besproken worden op de vergadering van het Sectorcomité XVIII van
15/1/2OO7:
b. Omzendbrieven inzake reizen dagvergoeding voor binnenlandse en
buitenlandse reizen: tekst voorheffing m.b.t. de expatriatievergoeding
wordt, in afwachting van verder onderzoek door de Dienst Personeelsregelgeving in samenhang met de regeling buitenlands personeel, voorlopig uit de omzendbrieven geschrapt.
c. Omzendbrief inzake gevaartoelage en bijlage 7 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS):
De NV Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal worden uit het
toepassingsgebied van deze regeling uitgesloten omdat deze aangelegenheid in hun instellingsspecifiek besluit/agentschapspecifiekbesluit wordt of zal worden geregeld.
Over volgende werken uit de lijst van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken (nummering zie voorgelegde nota) werd een akkoord

bereikt:
- werk 13 Het zandstralen: wordt geschrapt;
- werk 21 Werk met caporal of carbolineum wordt geschrapt;
- werk 1 de activiteit ‘het uitblazen van electromotoren en dynanmo’s: wordt geschrapt
- werk 62 werk in lawaai van minstens 160 decibel” wordt vervangen door “werk in een omgevingslawaai van minstens 85 dB(A) en
137dB(C)”.
- de voorstellen tot aanvullingen aan de lijst worden aanvaard: inspecties van woningen en/of constructies die als woning gebruikt
worden in onhygiënische en /of potentieel gevaarlijke omstandigheden, inspecties aan boord van vissersvaartuigen, het betreden van
visafslagen en pakhuizen waar vis en visproducten worden gestockeerd, de controle van vistransporten, alle activiteiten aan boord van
vissersvaartuigen en onderzoeksvaartuigen op zee, evenals het lossen en laden van deze vaartuigen en het optuigen van het net.
Volgende werken uit de lijst van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken (nummering zie voorgelegde nota) worden naar
een technische werkgroep verwezen :
- werk 26 de behandeling van springstoffen en munitie;
- werk 27 werk op ladders, masten of stellingen of met de heflift
vanaf 2 meter hoogte en werk 28 wordt vervangen door “werken in
de hoogte hoger dan 2 meter – deze werken kunnen maar uitgevoerd worden na een risico analyse en mits voldoende collectieve en
individuele beschermingsmiddelen worden gehanteerd;
- werk 39 “onderhoud en herstelling van elektrische installaties die
onder spanning staan” wordt vervangen door “onderhoud en herstelling van elektrische installaties die onder spanning staan – deze
werken kunnen maar uitgevoerd worden na een risico analyse en
mits voldoende collectieve en individuele beschermingsmiddelen
worden gehanteerd;
- werk 40 werk aan in dienst zijnde verwarmings- of stookinstallaties” wordt vervangen door “werk aan in dienst zijnde verwarmingsof stookinstallaties - deze werken kunnen maar uitgevoerd worden
na een risico analyse en mits voldoende collectieve en individuele
beschermingsmiddelen worden gehanteerd”;
- werk 49 Werk op platformen zonder leuningen;
- in welke mate verhouden de werken 31 en 53 zich tot elkaar?
In deze technische werkgroep wordt onderzocht of deze werken wel
effectief mogen uitgevoerd worden ingevolge de Welzijnsreglementering, of deze werken wel nog effectief worden uitgevoerd en of er
geen overgangsperiode moet voorzien worden in afwachting van de
resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse.
Deze technische werkgroep wordt als volgt samengesteld onder leiding van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Be-

scherming op het Werk: vakbondsafgevaardigden, vertegenwoordigers van het intern verzelfstandigde agentschap Maritieme Dienstverlening Kust, het intern verzelfstandigde agentschap Infrastructuur
en het departement Mobiliteit en Openbare Werken en een vertegenwoordiger van de Dienst Personeelsregelgeving.
De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk en de Dienst Personeelsregelgeving onderzoeken of bepaalde werken nog mogen uitgevoerd worden in het kader van de
Welzijnswetgeving rekening houdende met de noodzakelijke beschermende preventiemaatregelen.
3. Raamstatuut 2° fase
Op vraag van de FCSOD zal het Kabinet Bestuurszaken een omzendbrief
laten opmaken, op voorstel van de leidend ambtenaren van die entiteiten
die nog niet inwerking zijn getreden, met oplijsting van aangelegenheden uit
het raamstatuut die op hen nog niet van toepassing zijn ( b.v. opsparen verlof …)
4. Arbeidsreglement van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening:
proces-verbaal d.d. 21/11/2006 van niet-verzoening m.b.t. ontbreken van
een car-policy in het arbeidsreglement dat het gebruik van de dienstvoertuigen regelt;
Aangezien de afvaardiging van het VSOA geen bezwaren meer heeft over
dit punt en er dus een akkoord is over dit punt , stellen de leden van het
sectorcomité XVIII vast dat dit punt afgehandeld is.
5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken
- Tijdens de vergadering van het sectorcomité XVIII d.d. 27/11/2006 vroegen de afgevaardigden van de ACOD en de FCSOD dat de Dienst Personeelsregelgeving zou onderzoeken of de wijzigingen aan de fiscale wetgeving m.b.t. de aanrekening van overuren, ploegenarbeid, woon-werkverkeer
en carpooling ook van toepassing zijn op de ambtenaren. (zie notulen ). Bij
mailbericht d.d. 28/11/2006 werd op vraag van een vertegenwoordiger van
het kabinet Bestuurszaken een antwoord gegeven op deze vraag m.b.t.
overuren.
De vakbonden vragen dat er ook een antwoord wordt gegeven op de vraag
m.b.t. ploegenarbeid, woon-werkverkeer en carpooling.

6. Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: stand van zaken
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt de stand van
zaken mee m.b.t. de afwikkeling van de offerteprocedure aansluiting externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
7. Varia:
DAB Loodswezen, VTSA: werkregeling wachten VTSA 2007-2008 wordt op
vraag van het VSOA geagendeerd op de vergadering van het sectorcomité
XVIII van 15/1/2007.
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adjunct-kabinetschef

