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 26 NOVEMBER 2007
I AGENDA
1. PV’s van niet-verzoening aangaande arbeidsreglementen van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (voortzetting d.d. 5/11/2007);
2. Ontwerp Sociaal akkoord 2007-2010 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (onder voorbehoud van principiële goedkeuring Vlaamse Regering );
3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de agentschapspecifieke
regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart (protocol nr.
254.818) ;
4. Sectoraal Akkoord 2005-2007: stand van zaken uitvoering Sectoraal Akkoord
5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII;
5.1. - Evaluatie vakantietewerkstelling bij de Vlaamse overheid
5.2. Stand van zaken
o.a.: vraag van de FCSOD en de ACOD m.b.t. de aanpassing van de Omzendbrief PEBE/DVR/2001/10 betreffende “Werken met beeldschermen.
Medische onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een specifiek correctiemiddel (bril)”
6. Bijkomend punt: ontwerprondzendbrief betreffende uitvoering van het sectoraal
akkoord 2005 – 2007: aanvang van de procedure N-2 en inhoudelijke loopbanen, eindejaarstoelage en bijkomend verlof vanaf 55 jaar
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 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 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; vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, 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 heer Christoph Vandenbulcke
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
Diensten van de Vlaamse Overheid
De heer Jef Mannaerts, directeur, afdeling Regelgeving, departement Bestuurszaken;
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld met uitzondering van de punten 1
en 2.
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
Ingevolge de niet-tijdige afronding van de verzoeningsprocedure van de sociale inspectie over het arbeidsreglement van de directie Vlaams Brabant gaan de
afvaardigingen van de 3 vakbonden 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 17 december 2007 samen met de P.V.’s van nietverzoening aangaande het arbeidsreglement van al de betrokken directies.
2. Ontwerp Sociaal akkoord 2007-2010 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Dit punt wordt naar de volgende vergadering van het sectorcomité XVIII van
17/12/2007 verwezen, na de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.

3. Sectoraal Akkoord 2005-2007: stand van zaken
3.1. Maaltijdcheques
Een technicus, vertegenwoordiger van de afdeling Regelgeving, antwoordt
op de vragen van de vertegenwoordigers van de ACOD en de FCSOD
m.b.t. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De procedure
voor herbestelling van maaltijdcheques sinds medio oktober is lopende. De
inhouding van het werknemersaandeel is nooit dubbel of driedubbel gebeurd. De betere communicatie, via Vlimpers, van het aantal toegekende
maaltijdcheques en inhouding en zeker ingeval van een alternatieve telling,
werd aangevraagd.
3.2. Restaurants
Op vraag van een vertegenwoordiger van de ACOD zal aan het Agentschap Facilitair Management gevraagd worden om een evaluatie te maken
van de evolutie van het gebruik van de maaltijden in al de restaurants in
beheer van de DAB Catering sinds de invoering van de maaltijdcheques
(periode juli-december 2007).
Deze evaluatie zal besproken worden op een vergadering van het sectorcomité XVIII in januari 2008.
3.3. Infosessies voorzitters en secretarissen overlegcomités
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat de infosessies voor de voorzitters en secretarissen van de overlegcomités zullen doorgaan op 11 december 2007 om 13. 45 en op 17 januari 2008 om
9.30 u.
4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII
4.1. Evaluatie vakantietewerkstelling bij de Vlaamse overheid: stand van zaken
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat tegen
de e.v. vergadering van het sectorcomité XVIII van 17 december het rapport van de dienst Emancipatiezaken zal voorgelegd worden.
4.2. Mobiele werkers (brief ACOD d.d. 2/10/07)
Een vertegenwoordiger van het kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken verwijst naar het antwoord van de Vlaamse minister van Bestuurszaken d.d. 16/11/2007 waarbij gesteld werd dat het arrest van het
Arbeidshof van Brussel van 22/11/1996 de toepassing van de Arbeidswet
van 16/3/1971 betreft. De mobiele werkers in de openbare sector vallen
echter niet onder de Arbeidswet maar onder de wet van 14/12/2000. Hij
deelt eveneens mee dat hij opdracht gegeven heeft aan de afdeling Regelgeving om een algemene bevraging te organiseren binnen de diensten van
de Vlaamse Overheid over functies van de mobiele werkers, de entiteiten,
het aantal mobiele werkers en de regeling die van toepassing is op deze
mobiele werkers. Nadien moet nader onderzocht worden of er een algemene regeling nodig is of een regeling per sector.

4.3. Vraag van de FCSOD en de ACOD m.b.t. de aanpassing van de Omzendbrief PEBE/DVR/2001/10 betreffende “Werken met beeldschermen.
Medische onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een specifiek correctiemiddel (bril)”
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Bestuurszaken deelt
mee dat het nieuw ontwerp van rondzendbrief al besproken werd op het
TOPO. De aangepaste rondzendbrief doorloopt nu de procedure van administratieve en begrotingscontrole en zal na ontvangst van het advies van
IF en het begrotingsakkoord voor onderhandeling worden voorgelegd aan
het Sectorcomité XVIII.
5. Bijkomend punt: ontwerprondzendbrief betreffende uitvoering van het sectoraal
akkoord 2005 – 2007: aanvang van de procedure N-2 en inhoudelijke loopbanen, eindejaarstoelage en bijkomend verlof vanaf 55 jaar
De voorzitter stelt voor om deze rondzendbrief op de werkgroep, aansluitend
op deze vergadering van het Sectorcomité XVIII, te bespreken samen met het
ontwerp van wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut m.b.t. tot o.a. de N-2
en inhoudelijke loopbanen.
6. Varia
6.1. Personeelsstatuut gewestelijke ontvangers
Op vraag van een afgevaardigde van de FCSOD zal de vertegenwoordiger
van het kabinet Bestuurszaken aan het kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur vragen naar de stand van zaken m.b.t. het statuut van de gewestelijke ontvangers en de arrondissementscommissarissen en deze meedelen op een eerst volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII.
6.2. Arbeidsreglementen
Op vraag van een afgevaardigde van het VSOA zal de vertegenwoordiger
van het kabinet Bestuurszaken aan het departement Bestuurszaken vragen om de arbeidsreglementen van de entiteiten op de website te plaatsen.
6.3. Ontwerp van decreet betreffende overdracht van personeelsleden binnen
de diensten van de Vlaamse Overheid (vraag van de ACOD)
De voorzitter deelt mee dat dit ontwerp van decreet zal geagendeerd worden op de vergadering van het sectorcomité XVIII van 17 december e.k.
6.4. Dienstvrijstelling op 24 december 2007(Vraag VSOA)
De vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken deelt mee dat in het
kader van de responsabilisering van het lijnmanagement en in uitvoering
van het Vlaams Personeelsstatuut, het lijnmanagement zelf beslist voor
zijn entiteit of er al dan niet dienstvrijstelling wordt gegegeven op 24 december 2007.

6.5. Vraag ACOD tot verduidelijking van punt VI. 2.2. van de notulen d.d.
5/11/2007 m.b.t. de maaltijdcheques
Punt VI. 2.2. wordt als volgt verduidelijkt:
“Een technicus, vertegenwoordiger van de afdeling Regelgeving, verwijst
voor het antwoord op concrete vragen naar het protocol, de omzendbrief
m.b.t. de onderrichtingen maaltijdcheques en naar de voorafgaande besprekingen waar expliciet werd bevestigd dat het aantal keer dat 2 maaltijdvergoedingen per dag worden toegekend, minimaal is en geen aparte
regeling kon rechtvaardigen.
Zo zijn er personeelsleden met een reizende functie (b.v. bij Landbouw en
Visserij) die recht hebben op 2-maal een maaltijdvergoeding per dag, terwijl er maar 1 maaltijdcheque per werkdag wordt toegekend. De conclusie
is dus dat inderdaad bij 2 maaltijdvergoedingen per dag, door de toekenning van het verminderd bedrag van de maaltijdvergoeding, de facto 2
maal een vermindering van het werkgeversaandeel wordt doorgevoerd.”
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