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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27 MEI 1999. 

van dehVlaamse 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 Cul- 
tuur, Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Land- 
bouw, en Leefmilieu en Infrastructuur (HOC 99/4) 

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 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 Ambtenarenza- 
ken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevr. Kim Nason, plaatsver- 
vanger ; 

3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, afwezig met kennisgeving. 

Bijkomende leden 

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



111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 

De Algemene Centrale der Openbare Diensten : ........................................................................................ 

de heren Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winckel 

De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien- ...................................................................................................................................... 
sten (CCOD - CVCC). : ..................................... 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Chris Herreman 
Jan François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

ACOD 

de heer Frank Wellecomme 

CCOD - CVCC 

de heren LUC Willaert 
André T' Seyen 
Marc Spanhove 
Guido Ceulemans 
Willy Du Bois 

Administratie Ambtenarenzaken 

de heren Jef Mannaerts 
Peter De Clercq 
Tom Somers 

KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 

- ontwerls-besluit van de Vlaamse reaerina tot wiiziaina van het be- 
2 2 J . , . ,  

sluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststel- 
ling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, wat betreft de departementen Coördinatie, Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, Economie, Werkgelegenheid, Binnen- 
landse Aangelegenheden en Landbouw, en Leefmilieu en Infrastruc- 
tuur (HOC 99/4) 

Voorafgaand aan de besprekingen merkt de voorzitter op dat: 
- in het ontwerp 11 bijkomende betrekkingen van rang 2 voor de re- 

gionale luchthavens (nl. 7 voor Oostende en 4 voor Antwerpen) 
worden toegevoegd aan de personeelsformatie van het departement 
LIN ; 

- de wijzigingen met betrekking tot het departement LIN uitwerking 
hebben met ingang van 1 januari 1999; 

- de normen voor Sociale programmatie werden herberekend, nl. niet 
meer per niveau maar per familie van graden. 



De afvaardigingen van de twee vakbonden herhalen hun algemene kri- 
tiek (die zij ook naar aanleiding van vorige wijzigingen aan de 
personeelsformatie hebben geformuleerd) 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 vol- 

gen. 

Op vraag van de twee vakbonden wordt aan het besluit toegevoegd dat 
de 55 technische assistenten wiens betrekking wordt geblokkeerd 
door contractuele personeelsleden en de 295 bijkomende technische 
assistenten de functie van binnenvaartbegeleider uitoefenen. 

De afvaardiging van de ACOD kan ook niet akkoord gaan met de toe- 
voeging van 5 adjuncten van de directeur voor het jeugdbeleid 
(departement WVC), omdat deze functies voorzien worden voor het be- 
leidsdomein "sport" dat volgens de ACOD thuishoort bij BLOSO. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER: 

- ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het be- 
sluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststel- 
ling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, wat betreft de departementen Coördinatie, Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, Economie, Werkgelegenheid, Binnen- 
landse Aangelegenheden en Landbouw, en Leefmilieu en Infrastruc- 
tuur (HOC 9 9 / 4 )  

De leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams 
Gewest brengen een positief advies uit over het voorgelegde ont- 
werp-besluit mits aan het besluit wordt toegevoegd dat de 55 tech- 
nische assistenten wiens betrekking wordt geblokkeerd door contrac- 
tuele personeelsleden en de 295 bijkomende technische assistenten 
de functie van binnenvaartbegeleider uitoefenen. 

De vakorganisaties hebben niettemin de volgende opmerkingen bij dit 
ontwerp-besluit 
- de ACOD en de FCSOD herhalen hun algemene kritiek dat de perso- 

neelsformatie~ van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot 
op het niveau van de afdelingen moet worden gesplitst; 

- de ACOD kan niet akkoord gaan met de toevoeging van 5 adjuncten 
van de directeur van het jeugdbeleid (departement WVC), omdat de- 
ze functies voorzien woràen voor het beleidsdomein "sport" dat 
volgens de ACOD thuishoort bij BLOSO. 

Vincent Vandenameele 
secretaris LUC Van den Brande 

Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


