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 20 APRIL 2009
I AGENDA
1. VRT
1..1. Sectoraal Akkoord Contractuelen VRT 2009-2011 (inclusief Sectoraal loonakkoord 2009-2011) (protocol nr. 273.893);
1..2. Aanpassing van het administratief personeelsstatuut (functioneringsgesprek, het werken met competenties, vakantierechten en een aantal verloven)
(protocol nr. 273.894);
2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de specifieke regeling van de
rechtspositie van het personeel van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad (protocol nr. 273.8935);
3. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de
rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (protocol nr. 273.896);
4. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (protocol nr. 273.897);
5.
Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de strategische
adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de
strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media tot deelname aan de
pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun
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rechthebbenden (protocol nr. 273.898);
6.
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende
machtiging van agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of
het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad
tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958
betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar
nut alsmede van hun rechthebbenden met het oog op de machtiging van de
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen om deel te nemen aan de
pensioenregeling (protocol nr. 273.899);
7.
Artikel 2, 6, 7,8 en 9 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad
voor vergunningsbetwistingen (protocol nr. 273.900);
8.
Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII:
8..1. Preventief medisch onderzoek 50+: standpuntbepaling van de vakbonden
m.h.o. afsluiting protocol (protocol nr. 273.901);
8..2. Lijst knelpuntfuncties;
8..3. Evaluatie Flexpunt;
9. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken.
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 de heer Frans Cornelis gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken, afwezig met kennisgeving;
2. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3. De heer Dirk Wauters, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Marcel Meys, 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.
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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:
Mevrouw Laurette Muylaert
de heren Hilaire Berckmans
Ronny Vande Winckel
Jan Van Wesemael
2.
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
de heren Jean-Paul Vander Vurst (VRT)
Christoph Vandenbulcke
Chris Herreman
Mevrouwen
Nathalie Hiel
Sofie Moerman
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heren Céderic Eerebout
Geert Verhavert
Francis Van Lindt
mevrouw Bea Foubert
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
ACOD
De heren Dirk Baeck (VRT)
Luk Vandenhoeck (VRT)
Rik Van Caenegem (VRT)
FCSOD
de heren Willy Du Bois
Herman De Backer (VRT)
Ivo Hendrix (VRT)
mevrouw Liesbet Sommen
VSOA
Mevrouwen Christine Sermant
Brigitte Parisis (VRT)
VRT
de heer Rudi Depraetere, Hoofd Sociaal Overleg
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mevrouw Tina Van Craenenbroeck
Departement Bestuurszaken
Afdeling Regelgeving
de heer Tom Somers, adjunct van de directeur,
Afdeling Beleid
Mevrouw Inge Victor, adjunct van de directeur
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de agenda werden behandeld, met uitzondering van punt 8.3.
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1 t.e.m. 8.1. van de agenda.
VI

AFSPRAKEN

1. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen
Op vraag van een afgevaardigde van het VSOA zal de afdeling Regelgeving
technisch nazicht uitvoeren over de artikelen 7 en 8 van het voorgelegde ontwerp van besluit.
2. Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: Lijst knelpuntfuncties
Op voorstel van de voorzitter zullen de functies die in de voorgelegde tabel onvoldoende gemotiveerd zijn geschrapt worden met uitzondering van die functies waarvan de vakbonden en de overheid in het kader van andere besprekingen al overeenstemming hadden dat dit als knelpuntfunctie kunnen beschouwd
worden. De voorgelegde tabel moet ook vergeleken worden met de lijst van
knelpuntfuncties die destijds door de minister van BZ werden erkend als knelpuntfuncties.
De aangepaste lijst zal dan t.l. op 4 mei e.k doorgestuurd worden naar de leden van het sectorcomité XVIII.
De Werkgroep Sectorcomité XVIII zal hierover op 5 mei e.k. samenkomen
om 17u op het kabinet van de minister-president van de Vlaamse Regering
m.h.o. de bespreking van de nieuwe lijst.
Op het Sectorcomité van 11 mei wordt de onderhandeling over de lijst van
knelpuntfuncties afgerond m.h.o. op het afsluiten van een protocol.
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3. Varia
- Rondzendbrief betreffende vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering – Departement internationaal Vlaanderen
De voorzitter deelt mee dat er een "overtikfout " geslopen is in punt 6.1.7. van
de rondzendbrief (1/10 de van de wedde voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste " moet zijn "1/110). Deze technische rechtzetting zal opgenomen
worden in de bijlage aan het protocol nr. nr. 272.890.
-Vraag van de ACOD m.b.t. de correcte toepassing van punt 3.1. van het sectoraal akkoord 2008-2009: valoriseren van functierelevante beroepservaring in
de privésector.
Op vraag van de voorzitter zal de afdeling Regelgeving tegen de eerst volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII van 11 mei de correcte interpretatie
onderzoeken van artikel VII 2 van het VPS en hoe dit artikel concreet toegepast wordt in de beleidsdomeinen/entiteiten, in het licht van de afspraken gemaakt tijdens het sectoraal akkoord.

Lutgart De Buel
Secretaris
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Kris Peeters
Minister-president van de
Vlaamse Regering
i.o. Martin Ruebens
adjunct-kabinetschef
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