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I. -- DAGORDE 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : ontwerp 
van omzendbrief m.b.t. de werktijdregeling en 
dienstvrijstellingen in het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (HOC 9 4 / 6 )  

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

1. De heer Luc Van den Brande, minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Econo- 
mie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe 
Betrekkingen, Voorzitter, vertegenwoordigd door de 
heer F. Cornelis, plaatsvervanger, voorzitter van 
de vergadering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd door de heer L. Lathouwers, 
plaatsvervanger ; 

3. De heer Norbert De Batselier, minister vice-presi- 
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van 
Leefmilieu en Huisvesting, vertegenwoordigd door 
de heer U. Verckens, plaatsvervanger ; 

4. De heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Ver- 
keer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming, 
afwezig met kennisgeving; 

5. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellin- 
gen, Welzijn en Gezin, vertegenwoordigd door de 
heer A. Jansens, plaatsvervanger ; 



6. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnen- 
landse Aangelegenheden, vertegenwoordigd door de 
heer R. Van der Plas, plaatsvervanger ; 

7. De heer Hugo Weckx, Vlaams minister van Cultuur en 
Brusselse Aangelegenheden, vertegenwoordigd door 
de heer M. Kerkhofs, plaatsvervanger ; 

8. Mevrouw Leona Detiege, Vlaams minister van Tewerk- 
stelling en Sociale Aangelegenheden, vertegenwoor- 
digd door de heer W. Sanders, plaatsvervanger. 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKORGANISATIES, ALSMEDE DE 
NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAK- 
ORGANISATIES 

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

de heren : R. Lommaert 
H. Berckmans 

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 
Jan François 

IV. NAAM VAN D E B H N I C I  

. Administratie 

Mevrouw M. Van Sande, bestuursdirecteur, admi- 
nistratie Ambtenarenzaken van het departement 
Algemene Zaken en Financiën ; 

De heer W. Van Eeckout, industrieel ingenieur - 
directeur, administratie Logistiek van het 
departement Algemene Zaken en Financiën ; 



A.C.O.D. 

De heer R. Van Winkel 

F.C.S.O.D. 
C.C.O.D./CCV.C.C. 

De heer J. Qnraedt 
Mevrouw N. Ottoy 

V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

Werktijdregling en dienstvrijstellingen in het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Het overleg heeft enkel plaats over het deel 
"~erktijdregling~~ van de ontwerptekst van omzend- 
brief. 

Vooraf wordt de voor overleg voorgelegde ontwerp- 
tekst toegelicht door een technicus van de admini- 
stratie. Het is in eerste instantie de bedoeling 
de bestaande omzendbrief aan te passen aan de 
terminologie van het nieuw Vlaams personeelssta- 
tuut. 

De voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de 
twee vakorganisaties over het voorgelegde document 
teneinde voor de volgende vergadering de mogelijke 
technische aanpassingen in de tekst aan te 
brengen. 

De F.C.S.0.D wenst duidelijkheid over de termino- 
logie "afdelingshoofdN en 11buitendienst8*. 

Ook in verband met de gebruikte terminologie is de 
A.C.O.D. van oordeel dat de overgangsregeling 
(111) kan weggelaten worden, dit gelet op het 
tijdstip waarop de nieuwe omzendbrief van kracht 
zal worden. 

De Voorzitter stelt voor om de tekst puntsgewijze 
te bekijken. 



De F.C.S.O.D. stelt dat voorliggende tekst duide- 
lijk geschreven is voor "administratieve dienstenfr 
en geen oplossing biedt voor de problemen inzake 
werktijdregeling van de personeelsleden vermeld 
onder punt 2.2. Zij ziet de wwerktijdregelingu dan 
ook als een wctandaardwerktijdregelingrr. Zij 
dringt aan op een uniforme regeling voor het lo- 
gistiek personeel en het personeel van de continu- 
diensten. De A.C.O.D. sluit zich hier bij aan. 

De administratie merkt op dat door de admini- 
stratie ~ogistiek een voorstel werd uitgewerkt met 
een uniforme regeling voor het logistiek 
personeel. 

De voorzitter stelt voor de problemen rond de 
specifieke categorieën opnieuw te bekijken en na 
te gaan wat precies kan voorzien worden in het 
voorliggend ontwerp. 

De F.C.S.O.D. heeft problemen met volgende formu- 
lering i.v.m. "servicetijd" onder punt 3.1.1. "het 
afdelingshoofd dient er zorg voor te dragen dat 
binnen deze servicetijd de afdeling operationeel 
isM. Zij gaan wel akkoord met de invoering van de 
notie servicetijd maar niet met de concrete invul- 
ling ervan. 

Voor de onder punt 3.1.4. opgenomen bepaling "bij 
wijze van uitzondering bijkomende uren te preste- 
ren op verzoek van het afdelingshoofd", dringt de 
F.C.S.O.D. aan dat het hier wel beperkt zou blij- 
ven tot "uitzonderingtt en na overleg met het per- 
soneelslid. 

De verplichting onder punt 3.2.1. (tweede gedach- 
tenstreep) om het begin en het einde van de mid- 
dagpauze, ook indien de personeelsleden het gebouw 
niet verlaten, te registreren blijkt een discus- 
siepunt voor de F.C.S.O.D. 

De A.C.0.D vraagt het forfait van 1 uur op de 
vooravond van kerstmis (punt 3.3.1.) eveneens in 
te schrijven voor de overige feestdagen. Zij wil 
dat voor de continudiensten eveneens een bepaling 
terzake wordt opgenomen. 



De F.C.S.O.D. leest onder punt 3.3.2.l."de gepres- 
teerde overuren in meer op maandbasis kunnen uit- 
sluitend gerecupereerd worden op de glijtijd van 
de volgende maandn. Zij vraagt wat er dient te 
gebeuren met de overuren van de personeelsleden 
die er niet toe komen die te recuperen. De voor- 
zitter verwijst naar het statuut en stelt dat het 
principe geldt van de uren die na 4 maand niet 
zijn gerecupereerd worden uitbetaald. 

De F.C.S.O.D. wijst op de mogelijke verwarring in 
punt 3.3.3.1. waar de terminologie "kredieturentl 
verkeerd kan worden begrepen. Zij stellen daarom 
voor om "uren in kredietw te gebruiken. 

VI. AFSPRAKEN : 

De leden van het Hoog Overlegcomite gaan akkoord 
met het voorstel van de voorzitter om het overleg 
en de onderhandelingen over het ontwerp van om- 
zendbrief m.b.t. de werktijdregeling en dienst- 
vrijstellingen voort te zetten in de vergadering 
van 20 mei 1994 om 14 uur, Zij zullen hun bemer- 
kingen over het tweede deel van de voorliggende 
tekst meer precies over de dienstvrijstellingen 
schriftelijk meedelen aan mevrouw Van Sande, be- 
stuursdirecteur. 

Marie-Paule De Leye LUC Van den Brande 
secretaris Minister-president van 

de Vlaamse reqering 
i.o. Frans Cornelis 
adjunct-kabinetschef 


