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 13 OKTOBER 2008
I AGENDA
1. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken;
2. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, inzake de aansluiting bij de Raad van Beroep, opgericht bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, en de uitvoering van
het sociaal akkoord 2007-2010 (protocol nr. 265.855);
3. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 20052007, het sectoraal akkoord 2008-2009 en andere bepalingen (protocol nr.
265.857);
4. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking (protocol nr. 265.859);
5. Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (protocol nr. 265.858);
6. Ontwerp rondzendbrief betreffende voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap (protocol nr. 265.856);
7. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken;
8. Varia:
- Vraag van de ACOD m.b.t. bevorderingsexamens naar niveau C en B;
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- Brief d.d. 11/8/2008 van de ACOD m.b.t. Soiale balans-EFI;
- Brief d.d. 18/9/2008 van de ACOD m.b.t. uitvoering van punt 5.2. sectoraal akkoord 2008-2009 (MC, compenserende maatregel)
- Antwoord op de vraag van de ACOD m.b.t. arbeidsongevallenwetgeving in het
kader van telewerk .
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, en Vlaams minister van Bestuurszaken, vertegenwoordigd door Frans Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken, met kennisgeving afwezig;
2. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening; vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
Bijkomende leden
1. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde
afgevaardigde;
2. De heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Radwin Craeynest, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3. Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Dirk Henckens, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
4. De heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, vertegenwoordigd door de heer David
Beirens, 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
Ronny Vande Winkel
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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 Liesbet Sommen
Sofie Moerman
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren Céderic Eerebout
Jos Mermans
Francis Van Lindt
mevrouw Bea Foubert
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
ACOD
de heren Serge Vandenbroucke
Jan Van Wesemael
FCSOD
de heren Willy Du Bois
André T’Seyen
Eddy De Wit
mevrouw Nathalie Hiel
VSOA
mevrouw Christine Sermant
de heer Geert Verhavert
VMW
mevrouw Nadia De Clercq, adjunct-afdelingshoofd personeel
Departement Bestuurszaken:
Afdeling Regelgevind
de heer Jef Mannaerts, senior adviseur
mevrouw Gerd Vanermen, adviseur
de heer David Fels, adjunct van de directeur
de heer Branko Janda, adjunct van de directeur
Dienst Emancipatiezaken
de heer Johan Vermeiren, adjunct van de directeur
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de agenda werden behandeld.
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V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de punten 2 t.e.m. 6 van de agenda.
VI

AFSPRAKEN
1. Uitvoering Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009
- Punt 5.2. Maaltijdcheques en compenserende toelage (Brief ACOD d.d.
18/9/2008)
De voorzitter deelt mee dat het voorliggende voorstel van de overheid
m.b.t. compenserende maatregel voor de agentschappen met rechtspersoonlijkheid die al een voordeliger maaltijdchequeregeling hadden, zal
geïntegreerd worden in het ontwerp besluit tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut m.b.t. de uitvoering van het sectoraal akkoord 20082009 met bijhorende omzendbrief. De compenserende toelage wordt zoals voorzien in het sectoraal akkoord 2008-2009 verhoogd vanaf 1 mei
2009 en zal op dezelfde wijze uitgevoerd worden als voor de invoering
van de compenserende toelage op 1/9/2008. Het ontwerpbesluit en rondzendbrief zullen, na de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering,
op het sectorcomité XVIII van 3 november e.k. geagendeerd worden.
- Generieke testen
De voorzitter deelt mee dat de generieke testen voor niveau D op 22, 23,
24, 25 november 2008 (eventueel ook op 26/11/2008) zullen doorgaan.
Binnenkort zullen de uitnodigingen verstuurd worden met opgave van de
intranetlink om te oefenen. Op vraag van de FCSOD zal er bij SELOR
worden aangedrongen dat er op de dag van het afleggen van de generieke testen voor niveau D hulp moet kunnen geboden worden aan personen die moeilijkheden ondervinden bij het opstarten van de PC of voor
andere technische moeilijkheden.
Wat de generieke testen voor de niveaus B en A betreffen, zal op basis
van het advies van de Inspectie van Financiën voor de ontwikkeling van
deze testen een algemene offerte aanvraag uitgeschreven worden. Hierdoor kan de organisatie van deze testen niet afgerond worden tegen de in
het Vlaams personeelsstatuut vastgestelde datum van 31/12/2009. Om
die reden zal deze einddatum in het VPS gewijzigd worden in 31/12/2010.
De afdeling Regelgeving zal onderzoeken of oproepen voor de specifieke
testen kunnen beperkt worden tot de geslaagden van de generieke proeven van de eigen entiteit.
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2. Overgangsexamen
In punt 6.3 van het sectoraal akkoord 2005-2007 werd overeengekomen
dat de verplichting van de 3-jaarlijkse organisatie van overgangsexamens
zal vervangen worden door een 3-jaarlijks onderzoek of aan de randvoorwaarden (te verwachten vacatures en niet te veel resterende laureaten) voldaan zijn. De voorzitter deelt mee dat er een bevraging van de beleidsdomeinen zal opgestart worden in het SOPO.
3. Varia
Vraag van de FCSOD m.b.t. reiskosten woon- standplaats
Aan de afdeling Regelgeving zal advies gevraagd worden over wat onder
“dienstverplaatsingen” wordt verstaan indien gebruik gemaakt wordt van
eigen voertuig voor verplaatsingen van de woonplaats naar de standplaats. De FCSOD zal het desbetreffende document waarover advies
moet uitgebracht worden, doorsturen naar het secretariaat van het sectorcomité XVIII.
Brief d.d. 11/8/2008 van de ACOD m.b.t. Soiale balans-EFI
Volgens de voorzitter wordt er elk jaar in het Hoog overlegcomité een rapport voorgelegd over de vormingsactiviteiten van het verlopen jaar en de
doelstellingen van het volgende jaar. De vakbonden kunnen in toepassing
van het vakbondsstatuut binnen elk overlegcomité vragen stellen over de
vormingsactiviteiten van de betrokken entiteiten. Om die reden wordt de
rondzendbrief d.d. 20 februari 2008 m.b.t. tot de EFI regeling niet aangepast.

Lutgart De Buel
Secretaris
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Kris Peeters
Minister-president van de
Vlaamse Regering
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