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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 1994 

I. DAGORDE 

Enig punt : ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
19 april 1990 houdende vaststelling van de personeels- 
formatie van de administratieve diensten van de Autono- 
me Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. 

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, afwezig ; 

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, 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 : R. Lommaert 
H. Berckmans 
G. Rasschaert 

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

de heren : A. Van de Velde 
M. Deraedt 
M. Dedobbeleer 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Administratie 
Mevr. L. Vander Mynsbrugge, adjunct-adviseur bij 
de ARGO ; 
de heer P. De Plecker, adjunct-adviseur bij de 
ARGO. 

. Vakorqanisaties 

A.C.O.D. 
de heren W. Dessers 

J. De Volder 



V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

het ontwerp-besluit van de Vlaamse reaerinq tot 
wiizisins van het besluit van de Vlaamse reaerinq 
van 19 april 1990 houdende vaststellins van de 
personeelsformatie van de administratieve diensten 
van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonder- 
wijs. 

De voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de 
afgevaardigden van de vakorganisaties. 
De afgevaardigden van de twee vakorganisaties delen 
hun schriftelijke opmerkingen ter plaatse rond. 

Een afgevaardigde van de F.C.S.O.D. vindt het 
eigenaardig dat er nog een aanpassing aan de perso- 
neelsformatie wordt voorgelegd vlak vóór de goed- 
keuring van het nieuwe personeelsstatuut van de 
ARGO en vraagt wat er zal gebeuren met de andere 
Vlaamse openbare instellingen die eveneens een 
aanpassing van hun personeelsformatie gevraagd 
hebben. Volgens deze afgevaardigde is dit voorstel 
in strijd met de omzendbrief AZ/ION 94/2 dd 17 mei 
1994 betreffende het personeelsbeleid in de over- 
gangsperiode vóór de inwerkingtreding van een nieuw 
personeelsstatuut per Vlaamse openbare instelling. 

Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minis- 
ter van Onderwijs en Ambtenarenzaken was de minis- 
ter akkoord met het voorliggend voorstel tot wijzi- 
ging van de personeelsformatie van de ARGO. De 
Vlaamse regering heeft uitdrukkelijk beslist dat er 
een afwijking is op de voormelde omzendbrief. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt naar de uit- 
voering van punt 3.9. "optrekken bevorderingsmoge- 
lijkheden in niveau 4" van het protocol dd. 14 
september 1990 betreffende een akkoord van sectori- 
ële sociale programmatie voor de jaren 1990 - 1991 
en 1992 van de sectoren "Diensten en Instellingen 
Onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap. 

De leden van het Hoog p verleg comité gaan akkoord om 
het voorgelegde ontwerp van besluit in de zin aan 
te passen. 

Een afgevaardigde van de F.C.S.O.D. vraagt om ook 
betrekkingen van eerste secretaris in de buiten- 
diensten te voorzien vermits er in deze diensten 
eveneens bestuurschefs zijn. 

Een afgevaardigde van de ACOD verwijst hiervoor 
naar het advies van de Regeringscommissaris dd. 30 
september 1994 m.n.: "Het ontwerp voorziet de 
inschrijving enkel in de centrale diensten. Dit 
impliceert dat de bestuurschef van de buitendien- 



sten de nieuwe ambten enkel kunnen ambiëren mits 
zij tot herlocalisatie bereid zijn. Men kan zich de 
vraag stellen of de bestuurschefs, die gedwongen in 
de buitendiensten terecht kwamen, dezelfde moge- 
lijkheden krijgen als hun collegals van de centrale 
diensten". 

De voorzitter stelt voor om in het ontwerp van 
personeelsformatie de betrekkingen van bestuurs- 
chef/eerste secretaris in pool te zetten zowel voor 
de Centrale Diensten als voor de Buitendiensten. 
Tevens moet er een nieuw artikel opgenomen worden 
waarbij bepaald wordt dat het aantal titularissen 
van eerste secretaris in de centrale Diensten en de 
Buitendiensten samen niet meer dan 9 mogen bedra- 
gen. 

De leden van het hoogoverlegcomité gaan hiermede 
akkoord. 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken kan niet akkoord gaan 
met de berekeningen van de ACOD in hun schriftelij- 
ke opmerkingen dd. 28 oktober 1994. 

Een afgevaardigde van de ACOD geeft toe dat deze 
berekeningen op een vergissing steunen. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen 
gemaakt worden, wordt het overleg beëindigd. 

VI. Het met redenen omkleed advies 

De leden van het hoog  verlegc comité brengen een 
eenparig gunstig advies uit over bijgaand ontwerp- 
besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 
1990 houdende vaststelling van de personeelsforma- 
tie van de administratieve diensten van de Autonome 
Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. Bijgaand 
document maakt integraal deel uit van dit advies. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

w 

LUC Van den Brande 
Minister-president van 
de Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
adjunct-kabinetschef 
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Beslui t  van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit  van 
de Vlaamse regering van 19 april 1990 houdende vaststelling van de 
porsonoelsforma~ie van do administratieve diensten van de Autonome 
Raad voor het ~emeenschapsonderwijs, gewijzigd bij het besluit van 
de Vlaamse regering van 2 0  maart 1991. 

De Vlaamse regering, 

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de 
Autonome Raad voor het Cemeenschapsondezwijs, inzonderheid op 
a r t i k e l  57; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse ragering van 19 april 1990 
houdende vaststelling van de personeelsformatie van de administra- 
tieve diensten van de Autonome Raad voor het  Gemeenschapsonder- 
wijs, gewijzigd b i j  het  besluit van de Vlaamse regering van 20 
maart 1991; 

Gelet op het advies van de Centrale Raad van de Autonome Raad voor 
het ~emeenschapsonderwijs, gegeven op 05  november 1992; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begra- 
tin$, gegeven op ..,., . . . t  

Gelet op het met redenen omkleed advies  van h e t  Hoog overlegcomité 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, gegeven op 23 november 1994; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van ~ndsrirtijs  en Ambtenarenza- 
ken; 

Na beraadslaging, 

B E S L U I T :  

1,- fi 1, In artikel 1 van het b e s l u i t  van de Vlaamse 
regering van L9 april 1990 boudende vaststelling van de perm- 
neelsformatie van de administratieve dienrtcn van de Autonome Raad 
voor het Gemeensuhapsonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de 
Vlaamse regeriny van 20 maart 1991, worden volgende vermeldingen 
ingevoegd : 
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I. C e n t r u d i c w t ~  

ixwxd Tc;iteral 

Bestuurschef/eerste secretaris .............,,, 37 

Graad 

Bcstuurschsf/esrste secretarPs....,,.,,....... 8 ......................... Eerste hoofdtechnicus 3 
Eerste vaman-rijtuigmecanicien-ploe~baas.~..~ 2 

S 2 .  In artikel 1 van hetzelfde bes lu i t  wordt de 
volgende vermelding geschrapt : 

I. Centrale diensten 

Graad 

................................. Bestuurschef. 37  

11. 

_Graad 

Bestuurschef.......................,,,,. . 8 

B r f .  2%- ln artikel l van hetzelfde b e s l u i t  worden de cijfers 
naast de volgende vermeldingen gewijzigd : 

I. Centrale diensten 

Graad Totaal 

Hoofdbeambte...............,................. 4 
Boda-kamerkwaarder af ................ E.a. bode-kamarhewaarder (*h) 2 

LI. 

Hoofdtekenaar............ .............,, 3 
E.a. controleur van werken.................... 10 ....................... Eerste vakman-ploegbaas 4 ........................... Hoafdbeambt~.....~. 4 
Bode kamerbewaarder of ................ e,a. bode kamesbewaarder ( * * )  1 
Hulparbeider B o f  ..................... geschoold werkman A ( + * )  6 

(h*) Toepassing principe vlakke loopbaan 



- 

05 DEC '94 11:18 

Brt. 3L- In hetzelfde besluit wordt eon nieuw artikel iter inge- 
voegd luidend a l s  volgt : 

Het aantal betrekkingen in rang 25 i n  de pool bestuurs- 
chef/eerste sacretaris mag n i e t  meet dan 9 bedragen. 

A r t .  4%- D i t  besluit  heeft uitwerking voor de betrekkingen van 
niveau 4 op 91 januari 1994 en voor de betrekkingen van niveau 2 
op 01 juni 1994.  

A r t .  5,- De V l a a m s e  minis tas  bevoegd voor onderwijs is belast met 
do uitvoering van dit besluie, 

Brussel, 

De minister-president vah de Vlaamse regering, 

L. VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

L* VAN DEN BOSSCHE 


