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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 JULI 2006
I. AGENDA
1. BBB: stand van zaken;
2. Instellingsspecifiek besluit VIZO (protocol nr. 237.762);
3. Ontwerpomzendbrief m.b.t. telewerken (protocol nr. 237. 761);
4. Sociale Dienst (protocollen nr. 237.758, nr. 237.759 en nr. 237.760);
5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII : Stand van zaken;
6. 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;
2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer Wim
Van Beeck, 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, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door
mevrouw Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, 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
Patrick Labache
mevrouw Liliane Jans

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten:
de ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
mevrouwen Ann Vermorgen
Sofie Moerman
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren Jos Mermans
Cédric Eerebout
Francis Van Lindt
IV NAAM VAN DE TECHNICI
Kabinet bestuurszaken
de heer Tom Somers
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Syntra Vlaanderen (VIZO)
mevrouw An Van de Ven
Departement Bestuurszaken (Dienst Personeelsregelgeving)
de heer Jef Mannaerts
mevrouw Sophie Steyaert
Agentschap voor Overheidspersoneel
Jo De Leenheer
Vakbonden
FCSOD
de heren Willy Dubois
André T’Seyen
VSOA
mevrouw Michèle Claeys
V. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
VI. PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDLING IS BEEINDIGD
De onderhandeling is beëindigd over punt 2, 3 en 4 van de agenda.
VII. AFSPRAKEN / STAND VAN ZAKEN
1. BBB:
Mededeling dat de Vlaamse regering in een bijzondere vergadering samenkomt op 25 juli 2006 met op de agenda de aanstelling van de
topmanagers (3e ronde)
De communicatie over de aanstelling gebeurt via snelinfo.
Affectatielijsten
De vakbondsafgevaardigden van de ACOD herhalen hun vraag om er bij
de hoofden van de departementen en agentschappen op aan te
dringen om de informatie rond de affectaties pro-actief aan de
vakorganisatie mee te delen.
De voorzitter verwijst naar de afspraak om dit te doen bij de opstart van de
overlegstructuren. De opvolging zal gebeuren door bestuurszaken.
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Opstart overlegstructuren
De afvaardiging van het VSOA wijst erop dat het grootste deel van de
agentschappen/departementen nog geen signaal heeft gegeven rond de
opstart van de overlegorganen . De voorzitter stelt voor te wachten tot
september en dan een overzicht te maken van de verschillende departementen en/of agentschappen die nog niet hebben gereageerd.
2. Onderhandelingen m.b.t. Raamstatuut 2e fase
De door de Vlaamse regering op 20 juli 2006 principieel goedgekeurde tekst
van fase 2 van het raamstatuut zal in de loop van de week van 24 juli aan de
vakorganisaties worden bezorgd. Naar analogie met de afspraak bij de onderhandelingen m.b.t. Raamstatuut 1e fase suggereert de voorzitter met het oog
op efficiënte onderhandelingen om een discussielijst op te stellen.
Afspraak : tegen woensdag 20 september worden de opmerkingen van de
vakorganisaties ingewacht opdat tijdens de eerste vergadering (22 september
2006) een overzicht zou kunnen worden rondgedeeld en de nodige afspraken
gemaakt.
De vraag van de vakorganisaties om de teksten ter beschikking te krijgen in
WORD zal worden doorgegeven aan de Dienst Regelgeving.
Op de vraag van het kabinet van de minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur om alle vragen m.b.t. ‘zeewezen’ te bundelen en te behandelen in één vergadering (in functie van de samenstelling van de
delegaties), kunnen de vakorganisaties op dit ogenblik geen bevestigend antwoord geven. De voorzitter zal de vraag herhalen samen met de toezending
van het concreet voorstel voor onderhandeling.
3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken
Toelage voor lesgevers
Voorliggende nota aan de leden van het sectorcomité XVIII komt niet volledig
tegemoet aan de vraag van de FCSOD. Tijdens de vergadering wordt verduidelijking gegeven bij de vraag en belooft de voorzitter dat er een aanvullend antwoord zal worden bezorgd
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VIII. VARIA
Vraag ACOD m.b.t. de verhoging van de werkbonus voor de contractuele
weknemers binnen de openbare sector (goedkeuring op 30 juni 2006 door federale ministerraad van het ontwerp van koninklijk besluit).
Bevestiging door de technicus van de Dienst Regelgeving dat dit automatisch
wordt toegepast voor de contractuele personeelsleden (Voor de statutaire personeelsleden geldt een totaal andere regeling, namelijk belastingskrediet).
Loopbaanonderbreking. De Dienst Regelgeving zal bij het kabinet van de
federaal Minister van Werk nagaan wat de stand van zaken m.b.t. de goedkeuring door de federale ministerraad van de door de Vlaams overheid voorgestelde wijziging aan de reglementering inzake loopbaanonderbreking. De
vakorganisaties zullen via mail van het resultaat worden op de hoogte gebracht.
Naar aanleiding van de vraag rond de mogelijke verhuizing van de personeelsleden van BLOSO naar het Arenberggebouw meldt de voorzitter dat dit
dossier nog moet overlegd worden tussen de minister van
Bestuurszaken, de minister van Begroting en de inhoudelijk bevoegde minister
Gelet op de vragen van de vakorganisaties zal het dossier Catering
Arenberggebouw op de agenda worden geplaatst van de volgende vergadering. Met het oog op de toelichting zal een technicus worden uitgenodigd van
het Agentschap voor Facilitair Management.
De voorzitter meldt dat ook de omvorming van de VLOPERA tot een vzw
op de agenda van de volgende vergadering zal worden geplaatst .

Marie-Paule De Leye
Plaatsvervangend secretaris
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Yves Leterme
Minister-president van de
Vlaamse Regering
i.o. Martin Ruebens
adjunct-kabinetschef

