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 5 NOVEMBER 2007
I AGENDA
1. PV’s van niet-verzoening aangaande arbeidsreglementen van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (voortzetting d.d. 1/10/2007);
2. Sectoraal Akkoord 2005-2007: stand van zaken uitvoering Sectoraal Akkoord;
3. Ontwerp-rondzendbrief betreffende “doorgeven van informatie aan de vakbonden
in uitvoering van het vakbondsstatuut en Sectorale Akkoorden” ( protocol nr. 252.814);

4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII;
4.1. - Evaluatie vakantietewerkstelling bij de Vlaamse overheid
4.2. Stand van zaken
5. Mededeling: ontwerp-rondzendbrief over de monitoring van kansensgroepen
in het personeelsbestand via vrijwillige registratie (doc. als bijlage)
6. Bijkomende punten:
6.1. Mededeling: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse
overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden;
6.2. ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het
sectoraal akkoord 2005 - 2007 en andere bepalingen
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 Kris Peeters, 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 en Tom Somers,
behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening; vertegenwoordigd door de heer Pierre Ruyffelaere, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
Bijkomende leden
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 Richard De Winter
Hilaire Berckmans
Ronny Vande Winckel
2.
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
de heren Christoph Vandenbulcke
Chris Herreman
mevrouwen
Nathalie Hiel
Sofie Moerman
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren Jos Mermans
Céderic Eerebout
Geert Verhavert
Francis Van Lindt

NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
FCSOD
De heren Willy Du Bois
André T’Seyen
VSOA
Mevrouw Christine Sermant
De heer Martin Mulier
Diensten van de Vlaamse Overheid
De heer Willy De Weirdt, Hoofd P&O Kenniskruispunt, Agentschap voor Overheidspersoneel;
De heer Jef Mannerts, directeur, afdeling Regelgeving, departement Bestuurszaken;
Mevrouw Ellen Van Hamme, adjunct van de directeur, afdeling Regelgeving, departement Bestuurszaken;
De heer Johan Vermeiren, adjunct van de directeur, dienst Emancipatiezaken,
departement Bestuurszaken
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over punt 3 van de agenda.
VI

AFSPRAKEN

1. PV’s van niet-verzoening aangaande arbeidsreglementen van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening
De afvaardigingen van de 3 vakbonden gaan akkoord om de rondgedeelde nota van de VMW d.d. 1/10/2007 te gronde te bespreken op de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van 26 november 2007 samen met de P.V.’s
van niet-verzoening aangaande het arbeidsreglement van al de betrokken directies.
2. Sectoraal Akkoord 2005-2007: stand van zaken
2.1. Generieke proeven contractuelen (brief d.d. 30/10/2007)
Een technicus, vertegenwoordiger van het Agentschap voor Overheidspersoneel deelt de stand van zaken mee.
De ontwikkeling van de test voor niveau C is volop bezig. Medio december

moet die af zijn. Deze bevat al een klein multimediaal gedeelte (ervaring
opdoen met het oog op niveau D).
De afnamemodaliteit is nog altijd niet duidelijk: gesprekken met Selor werden door het departement Bestuurszaken opgestart.
Op de laatste stuurgroepvergadering medio oktober werd gekozen voor de
piste om in ieder geval de inschrijvingen voor niveau C op te starten, waardoor meteen geweten wordt hoeveel deelnemers er zijn, en waardoor er
misschien uit de discussie over afnamemodaliteiten wordt gekomen. Er
moet ook een selectiereglement worden opgesteld, waarover iedereen akkoord moet zijn.
Wat de timing betreft wordt er geprobeerd om het selectiereglement te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad eind november begin december
2007.
Wat de voorbereiding op deze proeven betreft zullen de P&O collega'
s van
de entiteiten verwittigd worden om de competentie-ontwikkeling op de
agenda te zetten, en diverse lokale initiatieven te nemen. Na een reeks
van informatieve workshops met 100 P&O collega'
s, wordt er op 12 november een '
train the trainer'workshop gegeven waaraan een natraject
van intervisie zal gekoppeld worden. AgO zal ook met eigen personeel en
externen in de 2de lijn ondersteunen.
Op 12 november zal ook de internet site rond competenties (met allerlei instrumenten en tips voor competentie ontwikkeling) klaar zijn en voorgesteld
worden.
De vertegenwoordigers van de vakbonden gaan principieel akkoord met de
gevolgde procedure, opdat ook een selectiereglement kan worden opgesteld dat aan hen zal worden voorgelegd. Zij dringen er toch op aan dat
ook de proeven voor de andere niveaus worden ontwikkeld en zo snel mogelijk georganiseerd worden.
Wat het IWT betreft deelt de vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken mee dat hij een engagement heeft van deze instelling dat er zo snel
mogelijk werk wordt gemaakt van de opmaak van een personeelsstatuut.
Op de vraag m.b.t. het opnemen van dienstvrijstelling verwijst de Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken naar punt 6.5. van het Sectoraal Akkoord 2005-2007.
In punt 6.5. staat het volgende: … “Binnen het algemeen vormingsaanbod
kunnen de personeelsleden de nodige initiatieven ontplooien om zich voor
te bereiden op de generiek testen. Voor de voorbereidingen die zij in de
periode 2006-2008 terzake volgen kan ten belope van 3 dagen het dienstbelang niet ingeroepen worden.“

Met “algemene vormingsaanbod" wordt bedoeld de vorming aangeboden
door de diensten van de Vlaamse overheid o.m. via het Agentschap voor
Overheidspersoneel.
2.2. Maaltijdcheques
Een technicus, vertegenwoordiger van de afdeling Regelgeving, verwijst
voor het antwoord op concrete vragen naar de omzendbrief m.b.t. de onderrichtingen maaltijdcheques en de intranetsites van de verschillende beleidsdomeinen. Zo wordt er voor personeelsleden met een reizende functie
(b.v. bij Landbouw en Visserij) die recht hebben op 2-maal een maaltijdvergoeding per dag, slechts 1 maaltijdcheque in mindering gebracht.
Op vraag van de ACOD zal deze technicus informeren naar problemen
m.b.t. de uitbetaling van maaltijdcheques in het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken.

2.3. Bijsturing PLOEG
De werkgroep Bijsturing PLOEG zal opnieuw vergaderen op 30/11/2007
om 9.30 u op het kabinet Bestuurszaken, in de zaal Van Eyck, met het oog
op de finalisering in het Sectorcomité XVIII van 17/12/2007 .
3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten
van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast
zijn met inspectie- of controlebevoegdheden
Op vraag van een vertegenwoordiger van de FCSOD zal een technicus, vertegenwoordiger van de afdeling Regelgeving onderzoeken of dit besluit ook van
toepassing is op de extern verzelfstandigd agentschappen Waterwegen en
Zeekanaal NV en op de Scheepvaart.
4. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal
akkoord 2005 - 2007 en andere bepalingen
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat de onderhandeling over dit ontwerpbesluit nu niet wordt afgerond maar doorverwezen
wordt naar een werkgroep die zal vergaderen op het kabinet van de Ministerpresident van de Vlaamse Regering op volgende data:
26/11 om 12u
4/12 om 14 u
10/12 om 14u (reservedatum)
Met het oog op een vlotte bespreking in deze werkgroep wordt gevraagd dat
de vakbonden tegen 23 november e.k. hun eventuele opmerkingen zouden
doormailen aan de overheidsdelegatie.
5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII
5.1. Evaluatie vakantietewerkstelling bij de Vlaamse overheid: stand van zaken
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat er tegen de e.v. vergadering van het sectorcomité XVIII van 26 november een
uitgebreid rapport zal voorgelegd worden.
5.2. Mobiele werkers (brief ACOD d.d. 2/10/07)
De voorzitter deelt mee dat het onderzoek in deze aangelegenheid nog
niet volledig is afgerond.

6. Varia:
Huisvesting Zeewezen in de Tavernierkaai (brief ACOD d.d. 30/10/2007)
De voorzitter deelt mee dat deze problematiek nog in onderzoek is bij het
Agentschap voor Facilitair Management en dat de politieke overheid hierover
nog geen beslissing genomen heeft.

Lutgart De Buel
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