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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2006
I AGENDA
1. BBB: stand van zaken;
2. Sectoraal Akkoord 2005-2007: uitvoering stand van zaken;
3. Ontwerpomzendbrief m.b.t. uitvoering van het vakbondsstatuut in de diensten van de Vlaamse Overheid die tot het gebied van het Sectorcomité
XVIII en het Hoog Overlegcomité behoren en organisatie van het overleg inclusief verplaatsingskosten van sommige afgevaardigden van de vakbonden (protocol nr. 240.769);
4. Omzendbrieven herschreven i.f.v. BBB
4.1. omzendbrief fietsvergoeding (protocol nr. 240.773);
4.2. omzendbrief verkeersvoordelen (protocol nr. 240.774);
4.3. omzendbrief valorisatie van voorgaande diensten (protocol nr. 240.775);
4.4. omzendbrief inzake de collectieve verzekering "gezondheidszorgen (protocol nr. 240.777);
4.5. omzendbrief stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen;
4.6. omzendbrieven reis- en maaltijdvergoeding binnenlandse reizen;
4.7. reis-en dagvergoeding buitenlandse reizen;
4.8. omzendbrief betreffende de toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk
werk .
5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken;
6. Bijkomende punten:
6.1. Uitvoering akkoord 2005-2009 “federale gezondheidssectoren - publieke
sector in de OPZ’s Geel en Rekem (protocol 240.768)







 









6.2. Selectiemethode N-1: functieprofiel en concrete aanpak m.b.t. selectie
Middenkader (protocol nr. 240.771)
7. 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 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, 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;
3. 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 heer Hilaire Berckmans
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
Chris Herreman
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
Eddy Janssens
Jan Van Wesemael
l
FCSOD
de heren Willy Dubois
André T’Seyen
Departement Bestuurszaken
De heer Peter Declercq, adjunct van de directeur bij de Dienst Personeelsregelgeving
De heer Marcel Dierick, directeur
Mevrouw Anja D’hoe, Senior projectmedewerker beloningsbeleid
Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Mevrouw Kathleen Bernaert, preventieadviseur-coördinator;
De heer Pieter Moonens, preventieadviseur
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
VI PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd voor de punten 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 6.



    





 





VII





AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN

1. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007:

Maaltijdcheques
Op vraag van een afgevaardigde van de ACOD zal de specifieke situatie voor
de Luchthavens onderzocht worden in de technische werkgroep maaltijdcheques.
2. Ontwerpomzendbrief m.b.t. uitvoering van het vakbondsstatuut in de diensten
van de Vlaamse Overheid die tot het gebied van het Sectorcomité
XVIII en het Hoog Overlegcomité behoren en organisatie van het overleg
In bijlage 3 op pg 12 wordt de vermelding “EOC STRA Mobiliteitsraad van
Vlaanderen MORA “ geschrapt omdat deze raad nu deel uitmaakt van de
SERV en bijgevolg tot het entiteitsoverlegcomité van de strategische adviesraad SERV zal behoren.
Aangezien de benaming van bepaalde werkgroepen van het Hoog Overlegcomité (werkgroepen voor personeelsleden gehuisvest in Gent en Leuven ) op
vraag van de vakbonden zal gewijzigd worden (bijlage 2) en de oprichting van
deze werkgroepen via het huishoudelijk reglement van het Hoog Overlegcomité d.d. 15/5/2006 geregeld wordt, zal het reglement van orde van het Hoog
Overlegcomité ook aangepast worden.
Op vraag van een afgevaardigde van de FCSOD zullen bij de opleiding, die
georganiseerd zal worden voor de voorzitters van de nieuwe overlegcomités,
ook aangelegenheden aan bod komen m.b.t. welzijn op het werk, waarvoor de
overlegcomités bevoegd zijn.
Deze afgevaardigde vraagt ook dat de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk een model globaal actieplan en activiteiten
plan zou opmaken ten behoeve van de beleidsdomeinen.
3. Zorgakkoord
De afgevaardigde van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin preciseert dat de bedragen van de attractiviteitspremie die opgenomen
zijn in het protocol nr. 240.768 geïndexeerde bedragen zijn van het jaar 2005.
4. Omzendbrieven herschreven i.f.v. BBB
4.1. Op vraag van een afgevaardigde van de FCSOD zal er in deze omzendbrieven een algemene bepaling ingeschreven worden voor de entiteiten die
nog niet inwerking zijn getreden (o.a. OPZ’s Geel en Rekem, IWT). Volgende bepaling zal in deze omzendbrieven worden opgenomen: “ Deze
omzendbrief geldt vanaf de datum van goedkeuring voor de entiteiten, raden en instellingen die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op
de datum dat de entiteit, raad of instelling in werking treedt, voor de entitei-



    





 









ten, raden en instellingen die na deze datum in werking treden. “
4.2.

De volgende ontwerpomzendbrieven worden verder besproken op de
vergadering van het Sectorcomité XVIII van 18/12/2OO6:
- Omzendbrief inzake stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen: interpretatieprobleem dienstopdracht;
- Omzendbrief inzake reizen dagvergoeding voor binnenlandse en buitenlandse reizen: interpretatieprobleem voorheffing m.b.t. de expatriatievergoeding;
- 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 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.

5. Varia
Op vraag van de afgevaardigden van de ACOD en de FCSOD zal de Dienst
Personeelsregelgeving 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.

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

Lutgart De Buel
Secretaris





    





 

