Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Statutaire Aangelegenheden
SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST
Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553.50.20- Fax (02)553.51.06

I. DAGORDE
1.BBB stand van zaken;
2. Artikelen 56 en 57 van het ontwerp van scheepvaartbegeleidingsdecreet (protocol nr. 229.734);
3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken;
4. Brief ACOD d.d. 7/12/2005 m.b.t. statuutwijzigingen in functie

invoering leidinggevende functies van hoofdschipper, hoofdmotorist en hoofdscheepstechnicus: stand van zaken;
5. Stakingsproblematiek: stand van zaken;
6. Varia: o.m. brief ACOD d.d. 9/1/2006.

11.

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;
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;
Bijkomende leden

Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd
door mevrouw Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

111. 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

de heren

Hilaire Berckmans
Richard De Winter
Eric De Stercke
Ronny Vande Winkel

. De.--F e e r a t i e...van..deeeC41riiste~.~i.keeeC~~~d.~.catte~~..der...O~een-2a~~~
Diensten: de ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:

..............................................................................................................................

Mevrouw Ann Vermorgen
de heren
Chris Herreman
Christoph Vandenbulcke
mevrouw Sofie Moerman
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 Michel Defer
ACV-Openbare Diensten
de heer Willy Dubois
AWZ
de heer Johan Piérard, Vlaamse Nautische Autoriteit
de heer Antoine Descamps, Afdelingshoofd van de afdeling Scheepvaartbegeleiding
Administratie Ambtenarenzaken (ASA)
de heer Jef Mannaerts, 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 (art. 56
en 57 scheepvaartbegeleidingsdecreet)

1 . BBB : stand van zaken

- nota m.b.t. de syndicale overlegstructuren wordt informeel
doorgestuurd naar de vakbonden met de vraag om binnen de 5
werkdagen opmerkingen door te sturen naar de secretaris sectorcomité. Nadien wordt onder handtekening van de Vlaamse minister van Bestuurszaken een nota gestuurd naar de hoofden
van de entiteiten/transitieverantwoordelijken met aanzet
overzicht nieuwe overlegstructuren en met de vraag om de substructuren aan te vullen. Op vraag van de vakbonden zal ook
in deze nota 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 . ASA zal
de problematiek in kaart brengen en een voorstel formuleren
dat op de eerst volgende vergadering van het sectorcomité
XVIII zal worden voorgelegd.
- toelichting wijzigingen raamstatuut: een vertegenwoordiger
van het kabinet BZ deelt mee dat ingevolge art. V1 10 van het
raamstatuut d.d. 13/1/2006 de Vlaamse minister van Bestuurszaken gemachtigd is om te beslissen over toepassingsproblemen
en gelijkstellingen. Deze beslissingen zullen meegedeeld worden aan de leden van het Sectorcomité XVIII.

2. Brief ACOD d.d. 7/12/2005 m.b.t. statuutwiiziuinaen in functie invoering leidinggevende functies van hoofdschipper,
hoofdmotorist en hoofdscheepstechnicus: stand van zaken
AWZ zal tegen de volgende vergadering van het sectorcomité
(13/2/2006) een nota voorleggen.
3. Uitvoerina afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken
- Ontwerpnormalisatiedecreet
Dit ontwerp werd voor principiële goedkeuring op de agenda
van 27/1/2006 van de Vlaamse regering geplaatst en wordt nadien geagendeerd op de eerst volgende vergadering van het
sectorcomité d.d. 13/2/2006.
-

Nota m.b. t. s takingsuren en bijhorende problematiek vak-

;
Volgende vragen van de ACOD zullen door ASA onderzocht worden
en meegenomen worden in de besprekingen:
- wat met de forfaitaire ploegentoelage ;
- wat met het de impact op het zeegeld;
- wat met de buitenlandtoelage voor verplaatsing naar Vlissingen.
De voorgelegde nota zal in een aparte vergadering van het
sectorcomité XVIII besproken worden op woensdag 1 maart 2006
om 14 u op het kabinet van de minister-president van de

Vlaamse regering.

I
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4. VARIA
- Brief ACOD d.d. 9/1/2006 m.b.t. selectie van speciaal assistent (matroos)
Het kabinet Bestuurszaken heeft al vooraf een brief gestuurd
aan de ACOD met het antwoord van de Vlaamse minister van Be..
stuurszaken.
- De vraag van de ACV-Openbare diensten m.b.t. de temperatuur
t
in gebouwen zal voorgelegd worden aan de IDPB.
- Werkgroep leeftijdsbewustpersoneelsbeleid
datum: 20 februari 2006 van 15u tot 18u op het Kabinet bestuurszaken.

Lutgart De Buel
Secretaris

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

