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I. DAGORDE 

ontwerp-besluit van de Vlaamse Executieve tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 21 december 1990 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaam- 
se Gemeenschap. 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN 
DE OVERHEID 

1. De heer L. VAN DEN BRANDE, minister-president van 
de Vlaamse regering, Voorzitter, vertegenwoordigd 
door de heer F. CORNELIS, plaatsvervanger, voor- 
zitter van de vergadering ; 

2. De heer L. VAN DEN BOSSCHE, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken , Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd door de heer L. LATHOUWERS, 
plaatsvervanger ; 

3. De heer N. DE BATSELIER, minister vice-president 
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Leef- 
milieu en Huisvesting, vertegenwoordigd door de 
heer U. VERCKENS, plaatsvervanger ; 

4. De heer J. SAUWENS, Vlaams minister van Verkeer, 
Buitenlandse Handel en  taatsh hervorming, afwezig ; 

5. Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER, Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, 
Welzijn en Gezin, afwezig ; 



111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET 
MET KENNISGEVING AFWEZIGE VAKORGANISATIES, ALSME- 
DE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNIS- 
GEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN 
DIE VAKORGANISATIES. 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten 
(A.C.O.D.) : 

de heren : E. VAN DER FLAES 
R. LOMMAERT 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de 
Openbare Diensten (C.C.O.D. - C.V.C.C.) : 

de heren : S. VAN DE KERCKHOVE 
A. VAN DE VELDE 
K. BRYNAERT 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Kabinet 
De heer W. VANDEURZEN - Kabinet van de Vlaamse 
minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Orde- 
ning en Binnenlandse Aangelegenheden. 

De heer M. KERKHOFS - Kabinet van de Vlaamse 
minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenhe- 
den. 

. Vakoraanisaties 
ACOD : de heer R. VAN DE WINKEL 

CCOD : de heren : J. FRANÇOIS 
E. NAEYAERT 
A. T'SEYEN 

Administratie 

Mevr. M. VAN SANDE, bestuursdirecteur bij het De- 
partement Algemene Zaken en Financiën. 

Mevr. G. VANERMEN, directeur bij het Departement 
Algemene Zaken en Financiën. 



V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. ontwerp-besluit van de Vlaamse Executieve tot 
wiizisina van het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 21 december 1990 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaam- 
se Gemeenschap. 

Een technicus van de administratie geeft een toe- 
lichting over het voorliggend ontwerp van besluit. 
De Voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de 
twee vakorganisaties. 

De CCOD vraagt waarom het voorgelegde ontwerp 
slechts een beperkte wijziging van de personeels- 
formatie beoogt niettegenstaande er aan de ver- 
schillende departementen gevraagd werd om voorstel- 
len in te dienen. Deze vakorganisatie vraagt even- 
eens dat de beheersdiensten van de Administratie 
der Waterwegen zouden worden afgeschaft en dat de 
personeelsleden zouden geïntegreerd worden in de 
diensten zoals ze vroeger bestonden. 

De voorzitter merkt op dat er op de vergadering van 
22 januari jl. in het hoog overlegcomité afgespro- 
ken werd om een voorstel te formuleren inzake de 
aanpassing van de personeelsformatie voor de agen- 
ten van de waterwegen. De administratie heeft 
daarnaast ook een aantal technische aanpassingen 
doorgevoerd. 

Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minis- 
ter van Onderwijs en Ambtenarenzaken is er m.b.t. 
de N.V. Zeekanaal nog geen consensus binnen de 
Vlaamse regering over de beheersdiensten. 

De ACOD is verwonderd dat dit voorstel geen reke- 
ning houdt met de besprekingen in het betreffende 
basisoverlegcomité waarbij gevraagd werd om bij de 
Administratie Waterwegen een kaderuitbreiding door 
te voeren. 

Volgens de voorzitter zijn er verschillende bereke- 
ningen gebeurd waarbij blijkbaar rekening gehouden 
werd met verschillende criteria en factoren. 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken beklemtoont dat er op 
dit ogenblik geen sprake kan zijn om bijkomend 
personeel aan te werven. 

De CCOD dringt er op aan om zo vlug mogelijk bij 
het VWS te vragen om examens te organiseren voor de 
aanwerving van agenten der waterwegen en liefst 
streekgebonden. 



De voorzitter pleit ervoor dat er in het departe- 
ment Leefmilieu en Infrastructuur de overtallen 
zouden worden weggewerkt door o.m. bepaalde perso- 
neelsleden te herscholen tot agent der waterwegen 
i.p.v. aanwervingen te doen. 

Aangezien er geen andere opmerkingen worden gefor- 
muleerd, wordt het overleg beëindigd. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER : 

ontwerw-besluit van de Vlaamse Executieve tot 
wijziqins van het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 21 december 1990 houdende vaststellina van de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaam- 
se gemeen scha^. 

De leden van het Hoog Overlegcomite brengen unaniem 
een positief advies uit over het voorgelegde ont- 
werp van besluit. 

DE SECRETARIS, 

Lutgart DE BUEL 

DE VOORZITTER, 
L. VAN DEN BRANDE 
Minister-president 
van de Vlaamse regering 
i.o. F. CORNELIS 


