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I. DAGORDE 

1. voorstel tot hervorming van de administratieve 
Externe Betrekkingen (H0~/94/1). 

2. ontwerp-besluit van de Vlaame regering houdende 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 9 december 1992 tot regeling van de ombuds- 
functie in de diensten en instellinaen van de 
Vlaamse regering (klachtenprocedure) (H0~/94/2). 

3. Varia : mededeling van de nota dd. 18/1/1994 van 
de heer E. Stroobants, secretaris-aeneraal van het 

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 ; 
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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, 
vertegenwoordigd door de heer J. de Vuyst, plaats- 
vervanger ; 

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 ~etiège, Vlaams minister van Tewerk- 
stelling en Sociale Aangelegenheden, vertegenwoor- 
digd door mevrouw A.M. Vriends, 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 : E. Van der Flaes 
R. Lommaert 
R. De Winter 

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 
J. François 



IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Administratie 

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

De heer J. Goorden, ombudsman, departement 
Coördinatie. 

Mevrouw M. Bosmans, directeur, administratie 
Externe Betrekkingen van het departement Co- 
ordinatie. 

. Vakorsanisaties 

A.C.O.D. 

de heren :- G. Brondeel 
W. Dessens 
R. Vande Winckel 

C.C.O.D. 

De heren : W. Du Bois 
G. Ceulemans 
A .  Blondeel 

V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1 .  het voorstel tot hervormins van de administratie 
Externe betrekkinsen 

Een technicus van de administratie licht het voor- 
stel toe. 

De voorzitter.merkt op dat dit voorstel nog dient 
geconcretiseerd te worden in een ontwerp van be- 
sluit van de Vlaamse regering houdende vaststel- 
ling van de personeelsformatie van het ministerie 
van de Vlaamse gemeenschap. 

De C.C.O.D. vraagt waar de 8 betrekkingen (5 ef- 
fectieven) van de dienst Promotie, Protocol en 
Public-relations, vermeld in punt 3.1.1 .  van de 
voorgelegde nota, zullen ondergebracht worden. 
Volgens de voorzitter ligt het in de bedoeling dat 
deze aangelegenheid zal besproken worden in het 
kader van het HOOP project. 



Volgens de voorgelegde nota kan de opvulling van 
het personeelskader van de Administratie Externe 
Betrekkingen gerealiseerd worden door middel van 
werving en mutatie. 
De C.C.O.D. vraagt welke mutaties hier bedoeld 
worden en op welke wijze deze mutaties zullen 
georganiseerd worden. 

De Voorzitter antwoordt dat het hier wellicht zal 
gaan over vrijwillige mutaties en dat de wijze 
waarop deze mutaties zullen plaatsvinden tot de 
bevoegdheid van het college van secretarissen- 
generaal behoort. 

De C.C.O.D. stelt voor om deze mutaties bij voor- 
keur op interdepartementaal vlak te laten organi- 
seren en vraagt dat dit in het advies van het Hoog 
 verlegc comité zou vermeld worden. 

Aangezien er geen verdere. opmerkingen gemaakt 
worden is het overleg over dit voorstel beëindigd. 

2. ontwerp-besluit van de Vlaamse reqerinq houdende 
wiizisinq van het besluit van de Vlaamse reqerinq 
van 9 december 1992 tot reaelins van de ombuds- 
functie in de diensten en instellinqen van de 
Vlaamse reaerinq (klachtenprocedure) 

De ombudsman geeft een toelichting over het voor- 
gelegde ontwerp-besluit. 

De afvaardigingen van de twee vakorganisaties 
stellen vast dat de overheid de nodige inspannin- 
gen doet om haar diensten goed te laten functione- 
ren door aan de ombudsman de bevoegdheid te geven 
om de gegrondheid van de klachten over de werking 
van de diensten te onderzoeken en bemiddelend op 
te treden bij de betrokken administratie. 

Aangezien er geen verdere opmerkingen gemaakt 
worden, is het overleg over dit ontwerp-besluit 
beëindigd. 

3. Varia : mededeling van de nota dd. 18 /1 /1994  van 
de heer E. Stroobants, secretaris-generaal van het 
departement Coördinatie betreffende de naamijst. 

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

De C.C.O.D. vraagt welke departementen er nog geen 
inspanningen geleverd hebben om de naamlijst 1993 
op te maken. De afvaardiging van deze vakorgani- 
satie vraagt met aandrang dat de departementen die 



nog geen departementaal jaarboek 1993, op basis 
van het oude statuut voor de niveaus 2, 3 en 4, 
hebben opgemaakt dit vooralsnog zouden doen. 

De afvaardigingen van de twee vakorganisaties vra- 
gen om een exemplaar van de departementale jaar- 
boeken 1993 te mogen ontvangen. 

De voorzitter vraagt dat deze vraag uitdrukkelijk 
zou opgenomen worden in de notulen. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES : 

1 .  De leden van het hoog overlegcomité brengen un- 
aniem een positief advies uit over het voorstel 
tot hervorming van de administratie Externe be- 
trekkingen. 

De afvaardiging van de C.C.O.D. vraagt dat de 
mutaties voor de opvulling van het personeelskader 
van de administratie Externe Betrekkingen bij 
voorkeur interdepartementaal zouden georganiseerd 
worden. 

2. De leden van het hoog overlegcomité brengen un- 
aniem een positief advies uit over het ontwerp- 
besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging 
van het besluit van de Vlaamse regering van 9 
december 1992 tot regeling van de ombudsfunctie in 
de diensten en instellingen van de Vlaamse rege- 
ring. 
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