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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 13 JUNI 1996 

I. DAGORDE 

Enig punt: ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 24 november 1993 houdende organisatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de rege- 
ling van de rechtspositie van het personeel en tot 
wijziging van het  bes lu i t  van de Vlaamse regering 
van 7 december 1994 houdende vas t s t e l l i ng  van de  
personeelsformatie van het  minis ter ie  van de V l a a m -  
se Gemeenschap (KANTL) (SEC 96/16) 

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

Vaste kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buiten- 
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 
en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door 
de heer Jos François, plaatsvervanger, voorzitter 
van de vergadering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-presi- 
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, ver- 
tegenwoordigd door de heer LUC Lathouwers, plaats- 
vervanger ; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, ver- 
tegenwoordigd door de heer Johan Ide, plaatsver- 
vanger. 



Bi j komende leden 

1. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer 
Mark Kerkhofs, plaatsvervanger. 

2. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Econo- 
mie, KMO, Landbouw en Media, vertegenwoordigd door 
mevrouw Lieve Kerkhofs, plaatsvervanger. 

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

BONDEN 

1 .  De Al  gemene Centrale der Openbare Dienst en : 

de heren : Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 

2 .  De Federatie van de Chr is te l i j ke  Syndicaten der 
Openbare Diensten (CCOD - CVCC) : 

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. administratie: administratie Ambtenarenzaken ......................................................................... 

- de heer Jef Mannaerts, directeur; 
- mevrouw Anne Geenen, adjunct van de directeur. 

V.KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : het 
ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 
1993 houdende organisatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie 
van het personeel en tot wijziging van het  b e s l u i t  van 
de Vlaamse regering van 7 december 1994  houdende vast -  
s t e l l i n g  van de personeelsformatie van het  min is ter ie  
van de Vlaamse Gemeenschap (KANTL)  

Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd 
over het voorstel tot wijziging van de personeelsfor- 
matie, wordt het overleg beëindigd. 



VI. HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER : het ontwerp- 
besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 
houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel en tot wijziging van het  bes lu i t  van de 
Vlaamse regering van 7 december 1994  houdende vas t s t e l  - 
l i n g  van de personeelsformatie van het  min is ter ie  van 
de V1 aamse Gemeenschap (KANTL)  

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over de voorgelegde wijziging 
van de personeelsformatie. 

Lutgart De Buel 
secretaris minister-president van 

de Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


