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Betreft : Vergadering van 16 juli 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van de notulen overeenkomstig artikel 49 

van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de 

wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 

overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i.o. Dirk Vanderpoorten 
onderhandelaar 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16 juli 2002 

I DAGORDE 

1. Procedure opdrachthouders (GVPS); 

2. Personeelsplan huidige situatie diensten van de Vlaamse regering (Pep 
as is); 

3. PIP/PEP VOI's: stand van zaken; 

4. Ontwerp- dienstorder vormingsverlof. 

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

Vaste deleqatie 

1.De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, 
vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderpoorten, voorzitter; 

2.De heer Paul Van Grernbergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, vertegenwoordigd door me- 
vrouw Sophie Janssens, ondervoorzitter. 

3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke ordening, afwezig. 

Bijkomende leden 
De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken 
en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, plaatsver- 
vanger. 

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 heren Hilaire Berckmans 

Richard De Winter 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare ............................................................ ----..-...------.-...----.-..------- -------------. 

Diensten..!ccoD..~..ACv:T~~-anscom)- : 



de heren Stefaan van De Kerckhove 
Christoph Vandenbulcke 
Chris Herreman 
Jan François 

3 . Het - -  vrij. .. S ~ n d -  +~caat~~~a*.nhettt.O~e*baar...~.t.t.t.t~~~SOA~. 
mevr. Michèle Claeys 
de heer Yvo Peeters 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 
ACOD 
mevr. Agnes Cannaerts 

FCSOD 
de heren Willy Du Bois 

André T'Seyen 
Mevr. Mia Wijns 

Administratie Personeelsontwikkeling (APO) 
de heer Frans Cornelis, directeur-generaal 

Departement Leefmilieu en Infrastructuur 
mevr. Sonja Vanblaere, afdelingshoofd van de AAD 

Administratie Ambtenarenzaken 
de heer Jef Mannaerts, directeur bij ASA 

V KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 

1. Procedure opdrachthouders (GVPS); 
Een technicus van de administratie APO geeft een korte toelichting over 
het ontwerp van dienstorder m.b.t. de procedure opdrachthouders. 

Een afgevaardigde van de FCSOD maakt bezwaren tegen de eventuele prese- 
lectie door het ontvangend lijnmanagement en vraagt om iedereen te laten 
meedoen aan de interne potentieelinschatting. 

De technicus van APO antwoordt dat deze preselectie tot doel heeft om 
roekeloze kandidaturen uit te schakelen. Hij stelt voor om de preselectie 
als stap in de procedure te schrappen maar deze terug in te voeren als 
blijkt dat er zich opnieuw problemen stellen. 

De leden van het hoog overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of deze dienstorder ook van toepas- 
sing is op de Vlaamse openbare instellingen. 

De voorzitter stelt voor om deze dienstorder als aanbeveling toe te stu- 
ren naar de Vlaamse openbare instellingen. 

Tenslotte deelt de technicus van APO mee dat indien de PIWP nog fundamen- 
tele opmerkingen heeft over deze dienstorder deze dan opnieuw aan het 
hoog overlegcomité zal voorgelegd worden. 
De leden van het hoog overlegcomité gaan hiermee akkoord. 



2. Personeelsplan huidige situatie diensten van de Vlaamse regering (Pep 
as is) ; 

De PEP's aangepast aan de afspraken van de werkgroep van 1/7/2002, worden 
overlopen. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt dat er voor de gemeenschapsinstel- 
lingen bij de opmaak van het PEP van het departement WVC rekening zou ge- 
houden worden met het akkoord van 19/7/2000 dat tussen de Vlaamse over- 
heid en de vakbonden werd afgesloten m.b.t. de uitstap. 

Een afgevaardigde van dezelfde vakbond vraagt ook waarom bij de admini- 
stratie Gezondheidszorg een betrekking van A 12 is verdwenen? De AAD van 
het departement WVC zal dit onderzoeken en zo nodig aanpassen. 

Bij het PEP van het departement EWBL vraagt een afgevaardigde van de ACOD 
waarom de 14 betrekkingen van het schoonmaakpersoneel ( D11) niet in het 
totaal werden opgenomen. De AAD van het departement EWBL zal dit onder- 
zoeken en aanpassen. 
Deze afvaardigde vraagt ook dat er bij de opmaak van het PEP rekening zou 
gehouden worden met de personeelsleden (contractuele personeelsleden met 
permanente functies) die op het Patrimonium van de wetenschappelijke in- 
stellingen worden betaald. Op deze vraag wordt door de afvaardiging van 
de overheid niet ingegaan. 

De afvaardigingen van de drie vakbonden betreuren dat de bevorderingsbe- 
trekkingen in vacante betrekkingen niet zijn opgenomen in de PEP's en 
meer bepaald voor het departement LIN. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt op welke manier de vakbonden op de 
hoogte zullen gesteld worden van de evolutie in de PEP'S en vraagt ook om 
een overzicht te krijgen van de effectieve bezetting. 

Volgens de voorzitter moeten de wijzigingen aan de PEP's in de betrokken 
overlegcomités besproken worden en dienen de vakbonden op regelmatige 
tijdstippen in het bezit te worden gesteld van de effectieve bezetting, 
zoals afgesproken in de vorige SA's. 

Als antwoord op de vraag die in de werkgroep van 1/7/2002 werd gesteld 
m.b.t. de wijze van vervanging bij uitstroom indien er nog geen goedge- 
keurd personeelsplan is volgens de ADL-methodologie, stelt de vertegen- 
woordiger van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken voor dat, indien in 
het betrokken overlegcomité een akkoord bereikt wordt om één of meerdere 
personeelsleden te vervangen door één of meer personeelsleden van een an- 
dere graad, de vervanging op het niveau van het departement/administratie 
beslist wordt. Indien er in het betrokken overlegcomité geen akkoord be- 
reikt wordt over de vervanging, wordt de beslissing genomen door het ka- 
binet Arnbtenarenzaken. 

De voorzitter deelt mee dat in het kader van het Beter Bestuurlijk Beleid 
en na goedkeuring van het comptabiliteitsdecreet m.b.t. de werkings- en 
beleidskredieten, aan de vakbonden een overzicht zal gegeven worden van 
de beleids/ en werkingskredieten per beleidsdomein. 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Arnbtenarenzaken beves- 
tigt de afspraak van de werkgroep van 1/7/2002 m.b.t. de datum van defi- 
nitieve goedkeuring van de voorliggende Pep's: 1/9/2002. 



Het overleg wordt beëindigd. 

3. PIP/PEP VOIrs: huidige situatie 
De ontwerpnota wordt ter plaatse rondgedeeld en toegelicht door een tech- 
nicus van ASA. 

De afvaardiging van de overheid stelt voor om op pg. 2 de datum van 1 ja- 
nuari 2004 te schrappen. 

De afvaardigingen van de drie valkbonden gaan om principiële redenen niet 
akkoord met deze nota PEP ' huidige situatier, met de gevolgen daarvan 
voor de uitstapregeling. 

4. Ontwerp- dienstorder vormingsverlof 

Een technicus van APO geeft een korte toelichting. Deze dienstorder zal 
technisch nog verfijnd worden. . 

Tenslotte deelt de technicus van APO mee dat indien de PIWP nog fundamen- 
tele opmerkingen heeft over deze dienstorder deze dan opnieuw aan het 
hoog overlegcomité zal voorgelegd worden. 
De leden van het hoog overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

V1 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 

1. De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een eenparig gun- 
stig advies uit over de punten 1 en 4 van de dagorde (dienstorders op- 
drachthouders en vorming~verlof)~ mits rekening wordt gehouden met wat 
hierboven in punt V werd geacteerd. 

2. De leden van het Hoog Overlegcomité brengen een verdeeld advies uit 
over de punten 2 en 3 van de dagorde: personeelsplannen huidige situa- 
tie voor de diensten van de Vlaamse regering en VOI's. De afvaardigin- 
gen van de drie representatieve vakbonden gaan om principiële redenen 
niet akkoord, wegens de gevolgen op de uitstapregeling. 

Wat de personeelsplannen huidige situatie voor de diensten van de 
Vlaamse regering betreft wordt de datum van definitieve goedkeuring 
van de voorliggende Pep's op 1/9/2002 vastgesteld. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Dirk Vanderpoorten 
onderhandelaar 


