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I. DAGORDE 

Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vast- 
stelling van de personeelsformatie van het ministerie 
van de Vlaamse 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 LUC Van den Brande, minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, 
KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrek- 
kingen, voorzitter, vertegenwoordigd door de heer F. 
Cornelis, plaatsvervanger, voorzitter van de verga- 
dering ; 

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 Verkeer, 
Buitenlandse Handel en Staatshervorming, afwezig ; 

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



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

7. De heer Hugo Weckx, Vlaams minister van Cultuur en 
Brusselse Aangelegenheden, met kennisgeving af- 
wezig ; 

8. Mevrouw Leona ~etiège, 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 : 

de heren : H. Berckmans 
R. Vande Winckel 

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

de heren : S. Van de Kerckhove 
J. François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Administratie 
Mevr. M. Van Sande, bestuursdirecteur bij de 
administratie Ambtenarenzaken ; 
de heer G. Vlasselaer, adjunct van de directeur 
bij de administratie Ambtenarenzaken. 

. Vakorqanisaties 

F.C.S.O.D. 
de heren M. De Haes 

J. Onraedt 
A. TfSeyen 



V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 
het ontwerw-besluit van de Vlaamse reqerinq houden- 
de vaststelling van de personeelsform~tie ;an het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

De voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de 
afgevaardigden van de vakorganisaties. 

Een afgevaardigde van de F.C.S.O.D. vraagt of de 
verpleegsters geaffecteerd blijven bij de dienst 
V.G.V.. 

De voorzitter stelt voor om de betrekkingen van de 
verpleegsters toe te voegen aan de administratie 
Ambtenarenzaken zoals in het voorliggend ontwerp 
van besluit werd voorgesteld maar in afwachting van 
de operationalisering van de Arbeidsgeneeskundige 
dienst kan de dienst VGV beschikken over de twee 
verpleegsters. 
De leden van het hoog overlegcomité gaan akkoord 
met dit voorstel. 

Een afgevaardigde van de F.C.S.O.D. stelt vast dat 
er bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur 
22 potentiële kandidaten voorzien worden in de 
personeelsformatie om via een bijzonder vergelij- 
kend overgangsexamen van technisch beambte naar 
technisch assistent over te gaan. Aangezien er nog 
9 vacatures zijn in de graad van hoofdsluiswachter 
vraagt de afgevaardigde dat deze betrekkingen 
eveneens worden ondergebracht bij technisch assis- 
tent i.p.v. bij technisch beambte. 
De leden van het hoog overlegcomité gaan hiermede 
akkoord. 

Een afgevaardigde van de ACOD uit zijn bedenkingen 
bij de uitdovende betrekkingen van de cel van de 
secretaris-generaal belast met een bijzondere 
opdracht van het departement Coördinatie. 

Op voorstel van de voorzitter worden de betrekkin- 
gen van de cel van de secretaris-generaal belast 
met een bijzondere opdracht van het departement 
coördinatie in de kolom A geplaatst i.p.v. in de 
kolom B behalve de betrekking van directeur, die in 
de kolom B blijft. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen 
gemaakt worden, wordt het overleg beëindigd. 
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VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER HET ONTWERP-BESLUIT 
VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE 
PERSONEELSFORMATIE VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies 
uit over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering. 
Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit advies. 

De leden van het Hoog Overlegcomité bevestigen dat bij de verdere organi- 
satie van de afdelingen uitvoering dient gegeven aan het syndicaal statuut 
en dus waar voorzien, moet overlegd worden in het bevoegde overleg- 
comité. Dit geldt onder meer m.b.t. de krachtlijnen voor het organiseren van 
afdelingen met verschillende vestigingsplaat~on (vb. regies van de wegen) 
en de te hanteren normen voor het bepalen van het aantal functies in een 
bepaalde organisatorische eenheid. 

De overheid verbindt er zich toe om zo snel mogelijk de overlegstructuren 
aan te passen aan de invoering van de afdelingen. 

Lutgart DE BUEL 
Secretaris 

LUC VAN DEN BRANDE 
Minister-president van de 
Vlaamse regering 
i.o. Frans CORNELIS 
Adjunct-kabinetschef. 


