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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23 MEI 1996 

I. DAGORDE 

1.1. Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende 
vaststelling van de personeelsformatie van het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap ; 

1.2. bijkomend punt : Ontwerp-besluit van de Vlaamse 
regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 7 december 1994 houdende 
vaststelling van de personeelsformatie van het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap ; 

2. Ontwerp van omzendbrief OA-MIN-96/ met betrek- 
king tot de werkgeversbijdrage in het woon- 
werkverkeer. 

3. Problematiek van het schoonmaakpersoneel. 

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

Vaste kern van  erm manen te 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 Frans Cornelis, 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 mevrouw Mireille Deziron, 
plaatsvervanger ; 



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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open- 
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, ver- 
tegenwoordigd door de heer Paul Ragé, plaatsvervan- 
ger ; 

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

3. 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 Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren : Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winckel 
Willy Deceuninck 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten (CCOD - CVCC) : 

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
A. T'Seyen 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. administratie ................................. 

departement Algemene Zaken en Financiën 

administratie Logistiek .......................................................... 

de heer August Rector, afdelingshoofd van de af- 
deling Logistieke Dienstverlening 
de heer Sven Warmoes, adjunct van de directeur, 
afdeling Aankopen 



administratie Ambtenarenzaken ......................................................................... 

de heer Tom Somers, adjunct van de directeur, 
afdeling Statutaire Aangelegenheden 

de heer Rik Van der Plas, adjunct van de direc- 
teur, afdeling Statutaire Aangelegenheden 

mevrouw Greta Gryson, adjunct van de directeur, 
afdeling Statutaire Aangelegenheden. 

V.KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1.1. Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende 
vaststelling van de personeelsformatie van het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap 

De afvaardigingen van de twee vakbonden verwijzen 
naar hun standpunt met betrekking tot de onderhan- 
delingen d.d. 23 mei 1996 in het Sectorcomité 
XVIII over de organogrammen van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden uiten 
eveneens dezelfde bezwaren als bij de bespreking 
van de personeelsformatie in het Hoog Overlegcomi- 
té van 6 december 1994 m.b.t. de verdere opsplit- 
sing van de personeelsformatie. 

De afvaardiging van de ACOD vindt dat door de sa- 
menvoeging van de verschillende graden tot één 
graad de loopbaankansen in de buitendiensten ver- 
minderen. Zij betreurt ook het feit dat er geen 
personeelsplan is en dat het niet duidelijk is 
waar er vacatures zijn. 

Aangezien er geen verdere opmerkingen worden ge 
formuleerd wordt het overleg beëindigd. 

1.2. Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijzi- 
ging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 
december 1994 houdende vaststelling van de perso- 
neelsformatie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap 

Dit ontwerp-besluit wordt ter plaatse rondgedeeld. 
Aangezien hierover geen opmerkingen worden gefor- 
muleerd, wordt het overleg beëindigd. 



2. Ontwerp van omzendbrief OA-MIN-961 met betrek- 
king tot de werkgeversbijdrage in het woon- 
werkverkeer 

De voorzitter geeft een korte toelichting over het 
voorgelegde ontwerp van omzendbrief. 

Een afgevaardigde van de ACOD vestigt de aandacht 
op punt 3.1.5. weektreinkaarten. Volgens deze af- 
gevaardigde kan in bepaalde gevallen bij de conti- 
nudiensten het voordeliger zijn om toch gebruik te 
maken van de weektreinkaarten. 
De voorzitter stelt voor om de eerste zin van de 
tweede alinea van punt 3.1.5. aan te vullen met 
het woord "inzonderheid". Dit woord wordt ingelast 
voor die situaties waarbij aangetoond kan worden 
dat de weektreinkaart voordeliger is dan de andere 
formules. 

Aangezien er geen andere opmerkingen worden gefor- 
muleerd, wordt het overleg beëindigd. 

3. De problematiek van het schoonmaakpersoneel 

De voorgelegde brief van de CCOD van 10 april 1996 
wordt besproken m.b.t. de problematiek van het 
schoonmaakpersoneel. 

Een technicus van de overheid zet de stand van za- 
ken m.b.t. de contracten van het schoonmaakperso- 
nee1 uiteen. 

De afvaardiging van de CCOD uit haar bezorgdheid 
omtrent het schoonmaakpersoneel bij de reorganisa- 
tie van de buitendiensten. Bij deze reorganisatie 
zouden verscheidene schoonmaaksters naar Brussel 
moeten komen werken. Veel schoonmaaksters zouden 
om praktische redenen (te grote afstand naar Brus- 
sel) gedwongen worden om minder uren te presteren. 
Volgens de afvaardiging van de CCOD is dit sociaal 
onaanvaardbaar. 

De afvaardiging van de overheid verzekert dat men 
alles in het werk zal stellen om de schoonmaak- 
sters zoveel mogelijk hun werk in eigen streek te 
laten behouden. Hierover zal een vergadering met 
het schoonmaakpersoneel georganiseerd worden. Bo- 
vendien zal men de schoonmaaksters die toch naar 
Brussel moeten komen werken zo goed mogelijk op- 
vangen. 

Een technicus van de overheid deelt mee dat in het 
bevoegde basisoverlegcomité voorgesteld werd om 
een premie van honderd frank met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 1996 toe te kennen met be- 
trekking tot het onderhoud van de werkkledij. Er 



werd eveneens voorgesteld om twee bijkomende 
schorten te leveren. 

Aangezien er geen verdere opmerkingen worden ge- 
formuleerd, is het overleg over de problematiek 
van het schoonmaakpersoneel beëindigd. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER : 

1.1. het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering hou- 
dende vaststelling van de personeelsformatie van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen een 
gunstig advies uit met betrekking tot het ontwerp 
van personeelsformatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden wensen 
evenwel te verwijzen naar : 1" hun standpunt bij 
de onderhandelingen in het Sectorcomité XVIII d.d. 
23 mei 1996 met betrekking tot de nieuwe organo- 
grammen van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap; 

2" het met redenen om- 
kleed advies d.d. 6 december 1994 met betrekking 
tot het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
houdende vaststelling van de personeelsformatie 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
m.n.: "De leden van het Hoog Overlegcomité beves- 
tigen dat bij de verdere organisatie van de afde- 
lingen uitvoering dient gegeven aan het syndicaal 
statuut en dus waar voorzien, moet overlegd worden 
in het bevoegde overlegcomité. Dit geldt onder 
meer m.b.t. de krachtlijnen voor het organiseren 
van afdelingen met verschillende vestigingsplaat- 
sen (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 moge- 
lijk de overlegstructuren aan te passen aan de in- 
voering van de afdelingen." 

1.2. het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 7 december 1994 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen una- 
niem een gunstig advies uit met betrekking tot dit 
ontwerp-besluit. 



2. Ontwerp van omzendbrief OA-MIN-96/ met betrek- 
king tot de werkgeversbijdrage in het woon-werk- 
verkeer 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen una- 
niem een gunstig advies uit over het voorgelegde 
ontwerp van omzendbrief mits doorvoering van de 
nodige wijzigingen geformuleerd in punt V 2 van 
deze notulen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

LUC Van den Brande 
minister-president van 
de Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


