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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 7 SEPTEMBER 1994 

I. DAGORDE 

1 .  organisatieplan van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap : organogrammen per departement (HOC 
9 4 / 9 )  

2. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende 
vaststelling van de personeelsformatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (HOC 9 4 / 1 0 )  

3. varia. 

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 ; 
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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, vertegenwoordigd door de 
heer M. Kerkhofs, plaatsvervanger ; 

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 : R. Lommaert 
H. Berckmans 
R. Vande Winkel 

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 
J. Onraedt 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Administratie 

Mevrouw M. Van Sande, bestuursdirecteur, admini- 
stratie Ambtenarenzaken. 

. Vakoraanisaties 

A.C.O.D. 
de heren E. Abel 

F. Wellecomme 
W. Van Poucke 

F.C.S.O.D. : C.C.O.D. - C.V.C.C. 
de heer J. Cappelier 



V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN : 

1 .  Orqanisatieplan van het ministerie van de Vlaam- 
se Gemeenschap : orqanoqrammen per departement 

De voorzitter geeft een korte toelichting bij 
het organisatieplan. De F.C.S.O.D. vraagt of 
elke ambtenaar een nieuwe affectatie zal krij- 
gen. 
Volgens de voorzitter zal iedereen een nieuwe 
affectatie krijgen op basis van de nieuwe perso- 
neelsformatie. 

Op vraag van de afvaardigingen van de twee vak- 
organisaties wordt de documentatie m.b.t. 
H.O.0.P.-organisatieplan juli 1994 - bijlage 4 : 
rapport Organisatieplan ter plaatse rondgedeeld. 

De voorzitter geeft de nodige toelichting bij 
deze documenten. Volgens de voorzitter dienen de 
organogrammen door de directieraad verder uitge- 
werkt te worden. 

De F.C.S.O.D. vraagt wat er zal gebeuren met het 
personeel van de betonnering en bebakening. 

Volgens de voorzitter is er afgesproken dat het 
varend personeel en de vaartuigen bij het Zeewe- 
zen blijven in afwachting van het tot stand 
komen van het ontwerp van decreet m.b.t. het 
Vlaams Overheidsbedrijf van het Loodswezen 
(VOL). Indien dit ontwerp van decreet zal goed- 
gekeurd worden, zal het grootste deel van het 
personeel van het Zeewezen overgaan naar het 
VOL. 

De F.C.S.O.D. vraagt uitdrukkelijk dat er een 
garantie gegeven wordt dat dit personeel onder 
het Zeewezen zal vallen. Deze vakorganisatie is 
geen vragende partij voor het VOL en vraagt 
eveneens wat er met het politioneel toezicht 
binnen de regionale bevoegdheid zal gebeuren. 

De ACOD stelt zich ook vragen m.b.t. het perso- 
neel van de veerdienst, betonnering en bebake- 
ning en het uitgeleende personeel. Hoe zal het 
politioneel toezicht binnen de regionale be- 
voegdheid georganiseerd worden ? 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkin- 
gen gemaakt worden is het overleg beëindigd. 

2. Ontwerp van besluit van de Vlaamse reserinq 
houdende vaststellinq van de personeelsformatie 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

De voorzitter deelt mee dat het overleg over het 



voorgelegde ontwerp van personeelsformatie nu 
niet zal afgesloten worden en vraagt naar de 
opmerkingen van de afgevaardigden van de twee 
vakorganisaties. 

De tekst van het voorgelegde ontwerp wordt over- 
lopen en besproken. 

De voorzitter merkt op dat de vermeldingen 'co- 
ördinator' en fopdrachthouderf dienen geschrapt 
te worden in toepassing van het Vlaams perso- 
neelsstatuut aangezien het hier gaat over func- 
ties. 

De F.C.S.O.D. heeft principiële bezwaren tegen 
de globale personeelsformatie per departement 
omdat men o.m. geen vergelijking kan maken met 
de vorige personeelsformatie. Hoe kan men weten 
welke minister bevoegd zal zijn voor personeels- 
leden in een departement waar twee ministers 
bevoegd zijn ? 

De ACOD kan om dezelfde redenen niet akkoord 
gaan met de voorgestelde globale personeelsfor- 
matie. 

De afvaardigingen van de twee vakorganisaties 
vragen uitdrukkelijk om de personeelsformatie op 
te splitsen op het niveau van de administraties. 

De F.C.S.O.D. vraagt dat de vakorganisaties met 
de secretaris-generaal van elk departement de 
opsplitsing kunnen bespreken op het vlak van de 
afdelingen. 

Volgens de F.C.S.O.D. dienen o.m. de betrekkin- 
gen voor de opvoeders 2e klasse en de program- 
meurs 2e klasse in het kader van de overgangs- 
maatregelen van het Vlaams personeelsstatuut 
(art. V111 106) ook opgenomen te worden in kolom 
B van de personeelsformatie. 

De F.C.S.O.D. vraagt dat de administratie Ambte- 
narenzaken bijkomende informatie zou geven over 
de 89 betrekkingen van de administratie Land- en 
Tuinbouw (opsplitsing per dienst van afkomst). 

De F.C.S.O.D. vraagt eveneens de concrete bere- 
kening van de quota voor bevordering (art. V111 
76). 

Volgens de F.C.S.O.D. werden in het voorgelegde 
ontwerp van personeelsformatie nog oude graadbe- 
namingen gebruikt o.m. chefloods, nautisch di- 
recteur. 



De ACOD vraagt of het aantal hoofddeskundigen 
bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur wel j u i s t  i s .  

Volgens de F.C.S.O.D. i s  het a a n t a l  medewerkers, 
artsen bij ditzelfde departement ook niet cor- 
rect. 

De voorzitter stelt voor om het ontwerp van 
personeelsformatie te laten aanpassen en princi- 
pieel te laten goedkeuren door de Vlaamse rege- 
ring en daarna opnieuw voor te leggen aan het 
hoog overlegcomité. 

De leden van het hoog overlegcomité gaan akoord 
met dit voorstel. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER het oraanisa- 
tie~lan van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap : oraanourammen per departement 

De leden van het hoog overlegcomité brengen een 
eenparig gunstig advies uit over het organisatie- 
plan van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 
organogrammen per departement mits rekening gehou- 
den wordt met de opmerkingen van de afgevaardigden 
van de vakorganisaties (zie punt V 1 van deze notu- 
len) . 
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LUC Van den Brande 
Minister-president van 
de Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
adjunct-kabinetschef 


