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Betreft: ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft het contractueel personeel 
voor bijkomende en specifieke opdrachten en 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 

INLEIDING 

Voorliggend ontwerpbesluit wijzigt het Vlaams personeelsstatuutl en de personeelsformatie 
van het ministerie van de Vlaamse ~emeenschap~  met als doel in het departement Algemene 
Zaken en Financiën: 
1" 2 contractuele betrekkingen van adjunct van de directeur om te zetten naar 2 statutaire be- 

trekkingen bij de administratie Planning en Statistiek; 
2" 10 bijkomende betrekkingen te voorzien van technicus voor de afdeling Gesubsidieerde 

Infrastructuur van de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde In- 
frastructuur; 

3" 9 bijkomende betrekkingen te voorzien van adjunct van de directeur voor de administraties 
Budgettering, Accounting en Financieel Management (8) en voor de administratie Perso- 
neelsontwikkeling (l),  gecompenseerd door een inkrimping van het aantal betrekkingen in 
niveau E (6 beambten en 13 technisch beambten). 

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

Artikel 1 : 

Dit artikel wijzigt artikel XIV 5 van het Vlaams personeelsstatuut teneinde bij de administratie 
Planning en Statistiek 2 contractuele betrekkingen van adjunct van de directeur om te zetten in 
2 statutaire betrekkingen van adjunct van de directeur. 

1 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 
2 besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 



Artikel 2: 

De wijziging van de personeelsformatie van het departement AZF strekt ertoe 11 bijkomende 
betrekkingen van adjunct van de directeur (gecompenseerd door de schrapping in artikel 
XIV 5 van het Vlaams personeelststauut van 2 contractuele betrekkingen van adjunct van de 
directeur en door de schrapping van 19 betrekkingen op de personeelsformatie in niveau E) en 
10 bijkomende betrekkingen van technicus te voorzien: 

1. I I bijkomende betrekkinpen van adjunct van de directeur: 

- 2 bijkomende betrekkingen bij de administratie Planning en Statistiek die gecompenseerd 
worden door de schrapping van 2 betrekkingen van contractueel adjunct van de directeur in 
artikel XIV 5 VPS (zie artikel 1 van dit besluit) 

Verantwoording: 
Er zou een beter evenwicht zijn tussen statutairen en contractuelen bij deze administra- 
tie. 
Gezien contractuelen geen loopbaanperspectieven hebben is de kans zeer groot dat zij 
na enkele jaren de administratie verlaten, terwijl het ministerie toch geïnvesteerd heeft 
in hen en zij een zeer ruime ervaring hebben opgedaan. 
Budgettair is het voordeliger vermits de kost van contractueel personeel hoger ligt dan 
deze van statutair personeel, gelet op de hogere patronale bijdrage voor contractuelen : 

- 9 bijkomende betrekkingen van adjunct van de directeur (8 voor de administratie Budgette- 
ring, Accounting en Financieel Management en 1 voor de administratie Personeelsontwik- 
keling), die gecompenseerd worden door de schrapping van 19 betrekkingen in niveau E (6 
betrekkingen van beambte en 13 betrekkingen van technisch beambte). 

Verantwoording: 
De huidige 12 vacatures in rang Al worden ingevuld via de lopende vervangings- en wer- 
vingsplannen. Dit betekent dat het departement AZF eigenlijk geen vacante betrekking meer 
heeft in de graad van adjunct van de directeur, en dit terwijl het departement een aantal 
nieuwe opdrachten heeR gekregen, waarvoor er een dringende behoefte is aan Al's. 
Zo dienen er bij de administratie ABAFIM 8 statutaire Al's te worden aangeworven in het 
kader van de wettelijke taken m.b.t. onroerende voorheffing en heffing op leegstaande edof 
verwaarloosde bedrijfsruimten en is er bij de administratie Personeelsontwikkeling dringend 
nood aan een Al veranderingsbeheerder. 

2. 1 O bi_jkomende betrekkinnen van technicus: 

De afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van de administratie Overheidsopdrachten, Gebou- 
wen en Gesubsidieerde Infrastructuur wenst het bestendig toezicht op de eigen werken, mo- 
menteel toevertrouwd aan private studiebureaus, te vervangen door een dagelijks of wekelijks 
toezicht (naargelang de noodwendigheden) door eigen personeel. 



Voor deze bijkomende opdracht zouden 10 technici moeten worden aangeworven. Er zou ge- 
opteerd worden voor externe werving (en niet voor interne mobiliteit omdat gebleken is dat er 
binnen het ministerie geen opzichters van werken teveel zijn). De afdeling Gesubsidieerde In- 
frastructuur stelt voor om het toezicht op de eigen werken te laten uitvoeren door eigen perso- 
neel. 

Verantwoording: 
Budgettair is dit veel voordeliger. Indien men het toezicht op de werken laat uitvoeren door 
eigen personeel is dit goedkoper dan dat men beroep doet op private studiebureaus. 
Een bestendig toezicht op de werven is niet altijd noodzakelijk. 

Het college van secretarissen-generaal bracht op 6 februari 1997 reeds een positief advies uit 
over bijgevoegd ontwerpbesluit. 

De Inspectie van Financiën bevestigde op 29 september en 8 december 1998 dat bijgevoegd 
ontwerpbesluit geen budgettaire weerslag heeft. Op grond van artikel 8, 92 van het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 november 1998 tot regeling van de begrotingscontrole is het ge- 
motiveerd akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting derhalve niet vereist. 



VLAAMSE REGERING 

ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993,WAT HET CONTRAC- 
TUEEL PERSONEEL VOOR BIJKOMENDE EN SPECIFIEKE OPDRACHTEN BE- 
TERFT, EN 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 HET DEPARTE- 
MENT ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIEN BETREFT 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid 
op artikel 87, $2, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 
1993, en op artikel 87, $3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op 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 perso- 
neel, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten 
van de Vlaamse regering van 16 september 1997 en 28 april 1998; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaam- 
se Gemeenschap, gegeven op 6 februari 1997; 

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 mei 1996,23 juli 1996, 
3 augustus 1998,29 september 1998 en 8 december 1998; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van . . . van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Ge- 
meenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op het protocol nr . . . . van . . . . van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
Vlaams Gewest; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 



Artikel 1. In artikel XIV 5, 92,2" van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 1996, worden de woorden "6 be- 
trekkingen van adjunct van de directeur7' vervangen door de woorden "4 betrekkingen van 
adjunct van de directeur7'. 

Art. 2. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vast- 
stelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden 
onder de rubriek "11. Departement Algemene Zaken en Financiën" de woorden 

"adjunct van de directeur 
technicus 
beambte 
technisch beambte 

vervangen door de woorden 

"adjunct van de directeur 
technicus 
beambte 
technisch beambte 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch 
Staatsblad. 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 
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BptreR: ontwerpbesluit van de Vlaamse iegering tot wijziging van het beslui$ ._ 
van de Vlaamse regering van 13 juni 1998 houdende vas?ctelling v a 8  
de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, wat betrefl het depa~em'er~t Wetenschap, Jnnavatie en 
Medis. 

De Vlaamse regering gelastte tijdens heiar vergadering van 19 december 1098 de 
minister van ArnMenaoenzakea op 12 januari 1999 een voorstel ter beraadslaging 
voor te leggen aan de Vlaamse regering inzake de aanpassing van de! 
persorieelcformalie van het departement Cedarellniatle (gelijke kanMn in Vlaanderen) 
en hst departement Wetenschap, Innovatie en MdEa (administratie Wetenschap en 
Innovatie). 

In uitvoering van deze beslissing wijzigt vsr;mrliggend ontwerpbesluit de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ' met als doel 
in het departement Vdetensthap, Innovatie en Media g bijkomende betrekkingen te 
voorzien ten behoeve van de administratie Wetenschap en Innovatie en 2 
bijkomende betrekkingen te voorzien voor de  administratie Media 

2. INHOUDELIJKE BESPREKING 

2.7. Adminktra fit? Wetenschap en Innovatie 

Op dit ogenblik worden in administratie Wetenschap en Innovatie l 9  ambtenaren en 
14 corstractuele personeelsleden tewerkgesteld. 

besluit  van de Vlaamse regering van 13 juni 1998 houdende Instelling van de 4 0 0 1 :  

persorieelsforrnatie van het rnmlnlsterle van de Vlaamse Gemeenschap 

NB: 
gejicvc 

i,, hct arrtwaord 
de datum 

cn ons kenmerk 
re vcrrncldcn vwiwwary - nimw mcn 



Het personeaalapian ven de administratie Watenschap en Innavatie van 18 november 
1998 voorziet in een personae~eforrnatje van 50 ambtenaren @ai 7,5 contractuele 
personeelsleden. 

Aangezien de administratie Wetenschap en Innovatie echter met over de capaciteit 
beschikt -. aak niet materteel qua huisvesting, apparatuur enr. - om de bijkomende 
personeelsleden metsen op te vangen en omwille van de onderscheiden wervings- 
en selectieprocedures, wordt voorgesteld de bijkomende wervingen te spreiden in d e  
tijd. Qp korbe termijn wordt gepleit voor de Onmiddellijke aanwetving van 9 
bijkomende personeelsleden. 
In uitvoering hiervan strekt voorliggend ontwerp-besluit ertoe 9 bijkoniende 
betrekkingen te creëren op de personeelsformatie van het departernerit 
Wetenschap, Innovatle en Media. 

Het betreft volgende betrekkingen woar de administratie VVePenschap en Innovatle: 
- 2 betrekkingen van navorser ($en uoor de afdeling Wetenschappen en é&n voor 

de afdeling Technologie en Innovatie); - 4 betrekkingen van adjunct van de directuur (l woar de Cel Monitoring, 2 voor de 
afdeling Wetenschappen en &&n voor de afdeling Technofogie en Innovatie); 

- 2 betrekkingen van deskundige ( b h  voor de afdeling Wetenschappen en 6th 
voor de afdeling Technologie en Innovatie); 

- 1 betrekking van assistent (voert het dire~toranitgsneraai}~ 

Als bijlage 1 gaat een uverzicht van deze betrekkingen, uitgesplitst over de 
verschillende entiteiten van de administratie Wetenschap en Innavatie 

Tevens worden Wee biskomende betrekkingen voorzien van deskundige voor de 
administratie Media. De eerste deskuurciige wordt aangewoiven voor de functie van 
revisor-boekhuuding, de  tweedis deskundige wordt aangeworven voor de functie van 
directiesecretaris. 
De toevoeging van deze deskundigen gebeurt In uitvoering varii het personeelsplan 
van de afdeling Media en Film dat werd goedgekeurd op 11 februari 7998. 

Als bijlage 2 gaat een overzicht var3 deze betrekkingen, uitgesplitst over de 
verschillende entiteiten van de administratie Media. 

3, SOCIALE PROGRAMMATIE 

Krachtens artikel VIII 76 $1 van bet Vlaams pers~naeEsstatuut bedraagt de norm 
voor sciciate prograrnrnatle voor niveau B en C 20% en voor niveau D 36%. 



Omwille van de normen van sacials programmatie worden er dus geen 4 
deskundigen toegevoegd, maar 3 deskundigen en ébn hoofddeskundige. 

Niveau D; 7 (02) + 12 (D?) = 79 x 36% = 6,84 = 7 

Wat betreft niveau D is de vaargestelde uitbreiding van de personeelsformatie met 
&dn assistent in overeenstemming met de normen vOQr sociale programmatie. 



VLAAMSE REGERING 

ONTWERPBESLUIT VAN BE VLAAMSE WGERMG TOT S47JLIGWG VAN HET BE- 
SLUIT Vd9.N DE VLAAMSE E G E N N G  VAN 13 SmI 1996 HOUDENDE VASTSTEL- 
LING VAN DE PERSONEELSFOWTIE VAN HET MXNISTEME VAN DE VJ,AAMSE 
GEMEENSCHM, WAT BETREFT MET DEPARTEMEW YVETENSCMM, INNOVATIE 
EN MEDIA 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet s p  de bijznnderc wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, imonderheid 
op artikel 87,92, gewUzigd bu de wvt van 8 augustus 11 988 en bij de bijzondere wet van 16 
juli 1 W3; 

Gelet op het besluit vm de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gcwijzìgd bij de beslui- 
ten van de Vlsiuxise regering van 16 scytcmbcr 1997 en 28 april 1998; 

Gelet op het akkoord van de V l m s e  rriinister be.iaoci;d voor begroting, gegeven op .... 

Gelet op het rrict redenen onrkleed advies van ... van het Hoog Qverlegcomit~ Vlaamse Ge- 
rnccncchap - Vlaams Gewest; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Axnbtenuemaken: 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. In artikel 2 van ket besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1.996 houdende 
vaststelling van de personeelsfomati5ie vali het ministerie van. de Vlaamse Gemeenschap war- 
den onder de rubriek "111. Departement Wetenschap, Innovatie en Media" de woorden 

''nav~r~er 
adjunct van de directeur 
hoofddeskuiidige 
deskundige 
assistent 



vervangen door de woorden 

"navorser 
adjunct van de dixtctew 
hoofddeskundige 
deskundige 
assistent 

Art. 2. Dit besluit trcedt in werkiiig op de dag van de bekendmkirig srvan in het Belgisch 
Staatsblad. 

Art. J. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarmzaken, i s  belast rnet de uitvoering 
van dit besluit. 

De minister-president van de Vlsianise regering, 

LUC VAN DEN BRAiWE 

Do Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken. 

Eddy BALDEWINS 



Uitgesplitst over de vcerschiitende entiteiten van de cedrïiinistratii: WebmsSca~ er1 Xlmavatie - 
~urden  volvende- 9 biikoaiende-kmneren toeacvor;~,d a_i Je ~crsonct1~f0rmadic van hct 
dcpartcrnunt W etensc ha-, XEm~vatie en Media: 

Er wordt kén bijkomende belrekking voorzien van assisteril (Dl). Deze assistent zal helast 
worden niet volgeridc opdrachten: 
a verzorgen van de in- en uiitgmde britfuvissding 
o maken van kapies 
e or1tb.d en begeleiding van bezoekers 

bodediensten 
* beheren van het centrak ecwno~naat 
r ocrcaisionccl: eenvoudig typ e" la3r-out werk 

Er wordt é6n bijkomende betrekking voorzien vm adjunct var1 do directeur (Al). 
Deze ml instaan voor: 

het inzamelen en de eerste verwerking van informatie ten bel~cievc van bibliometrie en 
evaluatie-oefeiiingen; 

* ondersteuning bij de opmaak vm rapporten m.i,v, coxttacten met re-writing bureaus en 
drukkers, opstcllexi v a n  lastenboeken, enz.: 

r materiele crrganisaite van evaluatie-oefeningen; 
organisatie van workshops, serninarics enz. ..; 

e bijhouden vmi dc doementatie van de afdeling: 
a ftmgeren als "helpdesk'" naar de vtnchiìlendc specifieke iaformatica toepassingen die in 

deze cc1 aanwezig zijn (BTW, B'IBI, BIB2); 
r algemene ondersteuning van de navorser 

3. De afdeling Werensc.huppen 

Er wordt één bijkomende betrekking voorzien van navorser (A2), twee betrekkingen van 
adjunct van de directeur (A 1)  en 6611 betrekking van deskundige (B 1 ). 

De navorser zat met twee I~ooMtakcn worden belast: 
r instaan voor de infoari~alie-inzameling en de IWETO clarabarken; als projectleider fingeral 

voor de rc-erigineerìrig van I WET0 cri iti een iater stadiuni de vooi-tduscndc upgmdc vnn 
IWETO verzorgen, de eontn~tcn ai~dexhoudeii met de ievcranciers van data, contracten 
opstellen en opvolgen voor de iniplementatie van de nicriwe IWETO-versie, leiding geven 
3a1 een beperkt team dat de overgang van de oude versie naar de nieuwe versie 
bewerkstelligt zonder onderbreking van de servicz, rapporteren over de stalid van zaken aan 
de tninistei. en de adminsstratie, enz ..; 



* zorgen dat de afdetirig pradukten aanbiedt waarin de gegevens over. her Vlaams onderzoek 
op een biuikbare en aantrekkelijke manier worden] voorgesiteld  ie^ dit ten behoeve van de 
verschillende doelgroepen. 

De taken van de eerste adjunct: vm dc directeur zullcrr. zich ap twee gebiwden situereii: 
* de. bilaterale wet~nschappelijke en tct.~ba~logisc'he sancnwcking: rcdactiot~ele 

snciersteuniiilg vaaa smenw~rkingsverdragen in verschillende talen; her apstcllen cn 
verspreiden vaim informatiebrochures, projectfomulicren, evaliiatieformulieren, het 
opmken van rapporten over de ii~t~rnntionale ~v~enwerkirig, ondersteuning van de 
contacten met het veld (promotoren en ~~(Prdiniataren), em.,, 

* de behandeling van srrbsidisiedossiers: de orrclersteuriing van de A2 in de analyse en 
redactie van kteidstekesten over subsidicdossiers, een netwerk van contacten onderhouden 
dat toelaat bijkomende jaformatie in k winnen, vergaderingen vormelijk voorbereiden sn 
verslaan, contmtuele verplichtingen opvolgen, syntheserapporten voorbereiden em... 

De tweede adjunct van de directeur wordt, in het kader v a l  de w~tanschapsinformatic en - 
populmisering belast met: 
+ het opstellen en ontwerpen van ontwerpcontxwt~n rnet de talrijke uitvoerende parPi,jen 

teneinde een za breed inogelijk draagvlak voor de weterrschapsi&omtie te realiseren; 
e meewerken m de evaluatie van de wetenschapsinformatie en voorbemiden van de 

publicatie van de resultaten van de evurluatic; 
s ondersteuning van de A2 bij de diverse redactionele taken; 
e het dagdigeli~~k-s onderhouden van contacten met de diverse uirvaerende actoren teneinde 

logistieke en organisatorische problemen op te lossen; 
Q het maximaal inschakelen van de site Wetenschappen koor de wetenxhapsinfrimatje; 
* het inhoudelijk mee uitwerken vnn voorstellen van programa's teneinde meer wetenschap 

op de openhm anzraepn te krijgen; 
* het voorbereiden van de samenwerking tussen de afdeling en buiteialmdse administraties 

inzake! u~etenschapsinfomatie. 

De bijkomende deskundige zal irx essentie het directiesecretariaat van de afdeling waarnemen. 
Dit omvat: 
Q bet normale secretai-iaatswerk; 
e ondersteuning van de Al verantwoordelijk voor de hekhouding; 
+ de coardinatie met de andcrc B's eii C's van de afdeling verzorgen wdat een pooling van 

de oridersteuning wordt bereikt; 
afspraken. agenda's en telefoon van de afdeling beheren; 

e persoz~eelsdossiers voorbereiden en opvolgeri, 
vnlming voor het personeel vari de afdeling oxgmiseren; 

e afdelingsbchoefíen inzake zendingen. km contingent e.d. byhoudcn; 
het klassement organiseren en bewaken; 
stafiergaderii~gen bijwonen en verslaan em. +. 

Yr wordt Een bijkomeride betrekking voorzien van navorser (42). fén betrekking van adjunct 
van de dirôctew (A t ) en éeil betrekking vaux deskundige (B 1 ). 



De navorser zal uitsluitend worden itlgezcl voor de materies m.b.t. het Europese 
kaderprogrma virar o;ndermek. en ontwikkeling.. Op dit ogenblik wordt dit takenpakket door 
de ddeljng op een zeer minimale wijze ingcwld, nochtans is  het belang ervan niet te 
onderschatten. Jaarli-jks ontvangen de Vlaamse onderzoekers ca. 3 miljard vanuit het Europese 
kadepprograrna en hebbeii ze via de internationale coz~sortia toegang tot de msultaten van. een 
veelvoud van hun eigen inbreng. De mogelijkheid die we hebben om mee het EU-beleid 
inzake onderzoek en ontwikkeling te bepalen mag dus njet ongebruikt Mijven. 

De functie zal vaomarnelijk hesiram uit: 
voorhereiding van VLaamse stat~dpuaten t.a.v. de voorstellen en initiatieveil van de 
Europese Commissie m.b.t. onderzoek en ontwikkeling; 

r verdediging vm deze standpunten in de CIS (Commissie Internationale menwerking van 
de IGMWB); 

e voorbereidjng van besprekingen in GREST' en in de P;Caad Onderzoek in samenwerking met 
de collega's van de overiple gcwesten/gemeeno;chappen en de federale overheid; 

* deeinmc aan de groep Onderzoek wanneer de Vlmse minister voor Wetenschap en 
Techniolagie woordvoerder is vm de Belgische delegatie in de Rawd Onderzoek; 
netwerking met deskundigen vm de Eusopcse Commissie en met Vlaamse experteil en 
instellingen; 
vertegenwoordiging in het cornitk van het programma voor Internationale Samenwerking 
van het EU-kadexprogzasnn1a; 

+ coortlinatie van de Vlaamse vertegenwoordiging in de progrmmacomité's van het 
Kaderprogrma; 

e beleidsvooi-bereiding voor de stimulering van de deelname aan het EU-kaderprogramma; 
organisatie van de opvolging van de Vlaamse deelname aan het EU-kaderprogrma: 

* communicatie over de ouhvikkelingen van het EU-onderzcleksbeleicl via website, 
seminaries e.d. 

In het personeelsp~an zijn verschillende Al-functies beschreven. Als interim-oplossing zal, de 
bì.jkomeride adjunct van de directeur de meest dringende noden uit deze verschllende fwicties 
combineren. Het betreft in hct bijzonder ondersteuning bij de beleidsvoorberéiding, bij de 
uitvoering en evaluatie van acties, de invulling van comnunicatietaken van de afdeling en een 
aantal ad hoc; dos~iers. Momentecl worden deze activiteiten helemaal niet o h e l  op een 
minimale wi-jze en met belmgrijkc vertragingen door de aanwezige: navorsers uitgevoerd. 

De aan te werven deskundige zal instaan voor de administratieve ondersteuning van de 
afdeling en het afdelingshoofd door volgende activiteiten: 

verzorgen van tikwerk en opmaak van documcntcn; - organisatie van de postbehandeling; 
beantwoorden en doorschakelen vail telefonische oproepen; 
klassemeuitbeheer en beheer documcntatiacentm~n van de afdeling; 

* bijhouden van de agenda van de leden van de afdelirig; 
+ verzendingen; 
* invoer van data; 
* secretaris stafvergaderingen; 

instaan voor ontvangst vm bezwken op de afdeling, maar nok bìjvoorl?eeld bij setninarics; 
* opvolging van het tijdig beliandelen van dossiers, 



Wolpende 2 bi-ikomead b e t w g c n  worden toe~,eeseg&am de oarsones~sf~mti~e vsin h~ 

I .  Her teurn @dm 

Het ktreft één betrekking vm dekundige (revisor-baek_r-~oi~der) voor het team film 
Tiet t e m  film werkt goed, m m  (te) traag, Es is een gestadige toenama van het aanhl dosniets, 
die bovendien steeds ingewikkelder worden, Zowel in snelfieid vm uifvaetrng, in het 
voorbereidend onderzoek, als qua boekhoudkundige coaltroles wordt niet dmltrefft'aid genaeg 
gefiuictioneerd. Tenslotte wmdt wat tde film belreft onvoldoende meegewerkt aan cdairelk; 
akkoorden, eti vergen het budgettasr implemritatiepi&ri vaai: het Fonds Film in Vlmdcren en 
andere syaternatissr'i~e rapporteringen een .stuk bijkomende omzet en performantir. 
Hierbij m e t  nog worden opgc;rnmIcr dat de boekeioudkundijgs verrichtingen riog integraal op 
I\AD vlak gebeuren, wat zeker als de administratie Media op kniissnelheid komt, moct 
worden geëvalueerd. 

Om de hierbven vermelde bemerkingen tr: verhelpen wordt een B 1 deskunbige (verificcatew: - 
rekenplichtige) voorden dis voor dc Iiochudigc contrales op de toegekende subsidies moet 
kunnen instaan, die ingewikkelde boekhoudingen kan ontcijferen en balansen kan analyseren. 
Zoduerade kan de Al  die nu dezc taken invult, m m  geen echt diepgaand onderzoek kan 
realiseren, integraal worden ingezet voor het voorbereidend onderzoek begrotingsanalyd 
finantieringsmalyse. Enkel dwr deze doorgedreven specialisatie km een mimere impact 
gekregen worden over de financiële beoordeling van de dossiers. 

Met betreft één betrekking van dekundige (revisor-boekhouder) voor het directiescesetariaat. 
Het afdelingshoofd Media en Film beschikt over geen direcliesacrc&als/directiescjcretaressiee, 
Deze opvulling wordt gevraagd. 
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J 

Mevrouw de secretaris, 

Hierbij stuur ik u de i~inta voor hei Hoogo~er~egcomìt&-V].5~~~mse Gemeenschap en Vlaams 
Gewest betreffende het antwerpbesluit van de VR tot wijziging van het besluit van de VR 
van 13 juni 1996 houdende vwtstteliing van de pemneelsformatk van k t  mlnisteric van de 
Vlaamse Gemeenschap, wat betreft het departement Wetenschap, Innovatie en Media. 

Mag ik ui verzoeken dit punt aan dc agenda vari het HOC dd. 26 januari 2999 toe te voegen 
en de kden in het bezit te stelilen wan heit onderhavige document. 

Met vriendelijke groeten, 

i , f 8  

F ~ ~ L I S  
gevolmachtigd onderhandelaar 




