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I DAGORDE 

Enig, - - punt: ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap naar aanleiding 
van de outsourcing van de informatica en de structurering van de vraagzijde.(HOC 
99/3) 

I1 NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN 
DE OVERHEID 

Vast kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans Cor- 
nelis, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer Manu Robbroeckx, plaatsver- 
vanger; 

3 .  Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, 
plaatsvervanger. 



Biikomende leden. 

1 .De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Herman De Groote, plaats- 
vervanger; 

2.De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media, vertegenwoordigd door mevr. 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 VAKBONDEN. 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 
de heer Guido Rasschaert 

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

de heren: Stefaan Van de Kerckhove 
Chris Herreman 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwi_js en Ambtenarenzaken 
mevr. Suzy Van Hoorde 

Vakbonden 
FCSOD (CCOD-CVCC) 
de heer Carlos Van Eenoo 
mevr. Lea De Pauw en Maries Van der Auwera 

Entiteit Sturing en Controle Informatica 
de heer L. Van Buyten, directeur-generaal 
mevr. Anne Geenen, adjunct van de directeur 

Administratie Ambtenarenzaken 
de heer Erwin Das, adjunct van de directeur; 
de heer Tom Somers, adjunct van de directeur 



V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wi-iziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsfor- 
matie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap naar aanleiding van de out- 
sourcina van de informatica en de structurering van de vraagzi-ide 

De voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de afvaardigingen van de vakbon- 
den. 

De ahaardiging van de FCSOD vreest dat de programmeurs en hoofdprogram- 
meurs in de Entiteit Sturing en Controle Informatica gedurende 3 jaar geen loop- 
baanmogelijkheden zullen hebben. 
Volgens de voorzitter zal de problematiek van de loopbaanmogelijkheden van de 
groep programmeurs/hoofdprogrammeurs later onderzocht worden. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt of in artikel 1 ( gewijz. art. 2, 13') de 
woorden "of informaticus" niet moeten geschrapt worden. 
Volgens de voorzitter moet dit nog onderzocht worden en zo nodig aangepast 
worden. 

Op vraag van de ahaardiging van de FCSOD zal in artikel 2 ( gewijz. art. 2 bis, 4") 
het woord "hoofdmedewerker" bij het woord "medewerker" opgenomen worden. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt of er gedurende een periode van drie jaar 
bevorderingen kunnen gebeuren in vacante betrekkingen. 
Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambte- 
narenzaken kunnen er bevorderingen gebeuren in vacante betrekkingen, alleen de 
wervingen worden geblokkeerd gedurende 3 jaar. ( verduidelijking van de com- 
mentaar bij de laatste alinea van art. 4 in de nota aan de leden van het Hoog Over- 
legcomité). 

Aangezien over deze wijziging geen andere fundamentele opmerkingen worden 
gemaakt, is het overleg hierover beëindigd. 



V11 HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER: 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsfor- 
matie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap naar aanleiding van de out- 
sourcing van de informatica en de structurering van de vraagzijde. 

De leden van het Hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 
brengen unaniem een positief advies uit over het voorgelegde ontwerp mits reke- 
ning wordt gehouden met de afspraken in punt V1 van deze notulen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


