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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 JULI 2000 

I DAGORDE 

1. Stageprogramma niveau A. 

2. Vlaamse wetenschappelijke instellingen: 
- personeelsformaties 

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

Vaste delegatie 

1.De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europe- 
se Aangelegenheden, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderpoorten, 
voorzitter; 

2.De heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe- 
den, Ambtenarenzaken en Sport, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie 
Janssens, plaatsvervanger. 

Bijkomende leden: 

De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobilteit, Openbare Werken en 
Energie, vertegenwoordigd door de heer P. De Prins, plaatsvervanger; 



I 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.-CeGr?.le..ber--o~~e.nbare-.Diensten : 
de heren Hilaire Berckmans 

Jan Van Wesemael 

2 . ~..~beratie..~.an..deeeChrist.e.I.Ii i j jkef?..S~nd~~cattennn~a~..~.O~enbare--Di~~ 
sten (CCOD - CVCC): ......-----...--.---...-----..------- 
de heren Stefaan Van de Kerckhove 

Jan François 
Chris Herreman 

NAAM VAN DE TECHNICI 
Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport 
de heer Johan De Graeve 

FCSOD 
de heren Willy Du Bois 

André T'Seyen 
Mevr. Mia Wyns (WI: CBGS) 

Administratie Ambtenarenzaken 
Diana Van Hoobroek, afdelingshoofd, a.i. bij de afdeling Wervingen 
en Personeelsbewegingen; 
Jef Mannaerts, directeur, bij de afdeling Statutaire Aangelegenhe- 
den; 
de heer Peter De Clercq, adjunct van de directeur 
mevr. Sophie Steyaert, adjunct van de directeur 

Administratie Personeelsontwikkeling 
Frans Cornelis, directeur-generaal 
Gerda Serbruyns 

IV. KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN 

1. Stageprogramma niveau A. 
Er wordt ter plaatse een nota aan het Hoog Overlegcomité rondgedeeld 
m.b.t. de richtlijnen voor de stage van de statutaire ambtenaren van 
niveau A. 

De leidend ambtenaar van de administratie Personeelsontwikkeling en 
een technicus van deze administratie lichten deze nota toe. 

Het Vlaams personeelsstatuut, zoals gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse regering van 14 april 2000 voorziet dat de leidend ambtenaar 
van de administratie Personeelsontwikkeling aanvullende richtlijnen 
m.b.t. de stage van de ambtenaren van niveau A dient te bepalen. Om 
die reden wordt het volgende voorgelegd: 

- een ontwerp van dienstorder bestemd voor de departementale perso- 
neelsdiensten, de departementale opdrachthouders vorming, de statutai- 
re stagiairs niveau A en hun begeleidingsambtenaren; 
- een ontwerp van toelichting bij deze dienstorder, dat bijkomende 
achtergrondinformatie, duiding en waar nuttig informatie geeft m.b.t. 
de huidige opvattingen inzake doelstellingen, het concept, de voorbe- 



I 
reiding en organisatie van de diverse onderdelen van het stageprogram- 
ma ; 
- de evaluatie van de huidige aanpak van de stage voor stagiairs van 
niveau A; 
- een uittreksel van het Vlaams Personeelsstatuut met de toepasselijke 
teksten i.v.m. de stage. 

De wijzigingen die bijsturing 1 van het VPS doorvoerde m.b.t. de stage 
van ambtenaren van niveau A, traden in werking op 14 april 2000. 

Het ontwerp van dienstorder voorziet dan ook een aantal aangepaste 
maatregelen voor die stagiairs die hun stage begonnen zijn voor de da- 
tum van inwerkingtreding dan het dienstorder ( voorzien op 1 augustus 
2000). 

Momenteel loopt het overleg met het College van Secretarissen- 
generaal. 

Aan de leden van het Hoog Overlegcomité wordt voorgesteld om, rekening 
houdend met de bekommernis om de nieuwe regeling m.i.v. 1 augustus 
2000 te kunnen toepassen- bijsturing 1 VPS voorzag immers geen over- 
gangsbepalingen- een gunstig advies uit te brengen over het voorgeleg- 
de ontwerp van dienstorder waarbij de richtlijnen voor de stage van de 
statutaire ambtenaren van niveau A worden vastgesteld. 

Indien uit het overleg met het College van secretarissen-generaal na 
het beëindigen van het overleg in het Hoog Overlegcomité wijzigingen 
voortvloeien m.b.t. het ontwerp van dienstorder, zullen deze medege- 
deeld worden aan de leden van het Hoog Overlegcomité en zal zo nodig 
het overleg opnieuw geopend worden. 

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, is het 
overleg beëindigd mits rekening wordt gehouden met wat in voorgaande 
alinea werd meegedeeld. 

2. Vlaamse wetenschappelijke instellingen: personeelsformaties 
Een technicus van de administratie Ambtenarenzaken geeft een toelichting 
over de nieuwe personeelsformaties. Er wordt ter plaatse een document 
rondgedeeld m.b.t. de vergelijking personeelsformaties van de weten- 
schappelijke instellingen en effectieven, zoals gevraagd op de vergade- 
ring van het Hoog Overlegcomité van 23 juni jl. 

Een vertegenwoordiger van de ACOD herhaalt zijn vroegere vraag m.b.t de 
administratieve ondersteuning voor het luik personeelsbeheer voor de we- 
tenschappelijke instellingen. 

Volgens de vertegenwoordiger van het kabinet van de Vlaamse minister be- 
voegd voor Ambtenarenzaken hebben de voorgelegde personeelsformaties en- 
kel tot doel de oude formaties om te zetten naar de nieuwe graadbenamin- 
gen van het personeelsstatuut, in afwachting van de nieuwe personeels- 
plannen. 
Er zullen reeds twee statutaire personeelsleden worden aangeworven voor 
het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium. 

Een vertegenwoordiger van de FCSOD vraagt duidelijkheid over de timing 
van de personeelsplannen. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, wordt 
het overleg over deze personeelsformaties beëindigd. 



V. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 

1. Stageprogramma niveau A 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief 
advies uit over de voorgelegde nota m.b.t. de richtlijnen voor de 
stage van de statutaire ambtenaren van niveau A, mits rekening 
wordt gehouden met wat in punt IV.1. werd voorgesteld. 

2. Vlaamse wetenschappelijke instellingen: personeelsformaties 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief 
advies uit over de voorgelegde personeelsformaties van de weten- 
schappelijke instellingen, mits rekening wordt gehouden met het 
volgende. 

De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden vragen met 
aandrang administratieve ondersteuning voor het personeelsbeleid 
in de wetenschappelijke instellingen en duidelijkheid over de ti- 
ming van de personeelsplannen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

ewael 

regering 
i.o. Dirk Vanderpoorten 


