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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 17 MEI 1999 

I DAGORDE 

1. 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, wat betreft 
de departementen Coördinatie, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Economie, 
Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, en Leefmilieu en 
Infrastructuur (HOC 99/4) 

2. aanwijzing van de preventieadviseur-coördinator 

I1 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 Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 
en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, 
plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevrouw Suzy Van Hoorde, plaatsvervan- 
ger; 

3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Gezondheidsbeleid, afwezig met kennisgeving. 
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Bijkomende leden. 

De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, vertegen- 
woordigd door de heer Mark Kerkhofs, plaatsvervanger; 

I11 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. 
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1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 
de heren: Hilaire Berckmans 

Ronny Vande Winkel 

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

de heren: Stefaan Van de Kerckhove 
Chris Herreman 
Jan François 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

ACOD - 
de heer Paul Eliaerts 

FCSOD (CCOD-CVCC) 
de heren: LUC Willaert 

André T' Seyen 

Administratie Ambtenarenzaken 
de heren: Erwin Das, adjunct van de directeur; 

Tom Somers, adjunct van de directeur 
Dirk Laerte, adjunct van de directeur 

V KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. 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, wat betreft de departemen- 
ten Coördinatie, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Economie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, en Leefmilieu en Infrastructuur (HOC 
9 9 / 4 )  

Voorafgaand aan de bespreking merkt de voorzitter op dat 
- de inpassing van Imalso (personeelsoverdracht) en de inpassing van de upgra- 

ding van AWZ (personeelsplan) uitwerking moet hebben op 1 januari 1999 
- het ontwerp in voorkomend geval nog zal moeten aangepast worden aan de in het 

vooruitzicht gestelde wijzigingen van de rechtspositie van het personeel van 
de regionale luchthavens (toevoeging van 11 betrekkingen van rang C2 aan de 
personeelsformatie van LIN: 7 in Oostende en 4 in Deurne; cf. de zogenaamde 
bijsturing 2 van het VPS waarover op 27 mei 1999 in het Sectorcomité XVIII 
verder zal onderhandeld worden). 
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De voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de afvaardigingen van de vakbonden 
bij dit ontwerp van besluit, dat omstandig wordt gemotiveerd in de begeleidende 
nota aan de leden van het Hoog Overlegcomité. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden herhalen hun algemene kritiek (die zij 
ook naar aanleiding van vorige wijzigingen aan de personeelsformatie hebben ge- 
formuleerd) dat de personeelsformatie slechts opgedeeld wordt tot op het niveau 
van de departementen, waardoor het voor hen onder meer quasi onmogelijk is 
- om eventuele vacatures te situeren 
- om de invulling van de gevalideerde personeelsplannen op te volgen. 

De afvaardiging van de ACOD kan niet akkoord gaan met de toevoeging van 5 ad- 
juncten van de directeur voor het jeugdbeleid (departement WVC), omdat deze 
functies voorzien worden voor het beleidsdomein 'Sport' dat volgens de afvaardi- 
ging thuishoort bij Bloso. 

Tijdens de bespreking komen inzonderheid nog de volgende specifieke vra- 
gen/problemen aan bod: 
- in de personeelsformatie van WVC zouden volgens vroegere afspraken de 9 be--. 

trekkingen van assistent niet mogen geschrapt worden en zouden slechts 40 
i.p.v. 48 betrekkingen van medewerker mogen geschrapt worden 

>R 
- voor de berekening van de sociale programmatie bij het departement LIN worde, 

functiefamilies opgeteld (zie evenwel de toelichting bij de zogenaamde bij- 
.- sturing 1 van het VPS). 

De voorzitter stelt voor om de besprekingen op 27 mei 1999 voort te zetten en af 
te sluiten, zodat dan onder meer rekening kan worden gehouden met de resultaten 
van de onderhandelingen over de voorgestelde wijziging aan de rechtspositie van 
het personeel van de regionale luchthavens. 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 
Ook wordt afgesproken dat: 
- de vakbonden hun opmerkingen onverwijld bezorgen aan de secretaris 
- de administratie een aangepast document aanmaakt. 

2. aanwijzing van de preventieadviseur-coördinator 

De voorzitter verwijst de statutaire bepalingen inzake de preventieadviseur- 
coördinator (deel 11, titel 7 van het Vlaams personeelsstatuut) en inzonderheid 
naar artikel I1 36quater, §l, krachtens hetwelk: 
- het college van secretarissen-generaal ten minste twee kandidaten die aan de 

gestelde voorwaarden voldoen voordraagt aan het Hoog Overlegcomité Vlaamse 
Gemeenschap-Vlaams Gewest (tweede lid) 

- de voorzitter van het college van secretarissen-generaal op basis van een ge- 
motiveerde beslissing de preventieadviseur-coördinator aanwijst na vooraf- 
gaand akkoord van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest 
(derde lid). 

De voorzitter deelt mee dat hij de in het tweede lid bedoelde voordracht van het 
college van secretarissen-generaal aan het Hoog Overlegcomité nog niet heeft 
ontvangen en stelt voor om het overleg voort te zetten van zodra de voordracht 
van het college in zijn bezit is. 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 
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V1 AFSPRAKEN 

Het overleg over de wijziging van de personeelsformatie (punt 1 van de dagorde) 
wordt voortgezet en afgesloten op de eerstvolgende vergadering van het Hoog 
Overlegcomité die voorzien is op donderdag 27 mei 1999 om 14.30 uur. 
Daartoe: 
- bezorgen de vakbonden onverwijld hun opmerkingen bij dit ontwerp-besluit aan 

de secretaris 
- maakt de administratie een nieuw document aan. 

Het overleg over de aanwijzing van de preventieadviseur-coördinator (punt 2 van 
de dagorde) wordt voortgezet en afgesloten van zodra de voorzitter in het bezit 
is van de in artikel I1 36quater, $51, tweede lid van het Vlaams personeelssta- 
tuut bedoelde voordracht van het college van secretarissen-generaal aan het Hoog 
Overlegcomité. 

Rik Van der Plas 
secretaris 

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