
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02) 553.50.20 - Fax (02) 553.51.06 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23 DECEMBER 2003. 

I AGENDA 

Enig punt: Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs. (zie ook notulen van het sectorcomité XVIII van 
23/12/2003) 

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 Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, Voor- 
zitter, vertegenwoordigd door de heer Marc Heymans, plaatsvervanger; 

2. De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, vertegenwoordigd door me- 
vrouw Carla Brion, plaatsvervanger; 

3. De Heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, afwe- 
zig. 

Bijkomende leden 
Mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door mevrouw Ann Beckers en de heer LUC Jansegers, 
plaatsvervangers. 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: ....................................................................................... 
de heer Ivan Vandecasteele 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien- ..................................................................................................................................... 
sten (CCOD - ACV Transcom): ...................................................... 

de heer Chris Herreman 

3. Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt ........................................................................................ 
de heren Jos Mermans 

Cédric Eerebout 



IV TECHNICI 

ACOD 
de heer Willy Dessers 

FCSOD 
de heer M. Deraedt 

VSOA 
De heer Eric Roos 

Administratie Ambtenarenzaken 
mevr. Gerd Vanermen, directeur bij de afdeling Statutaire Aangele- 
genheden 

V1 I KORTVERSLAG VAN DE BESPREKINGEN OVER het Ontwerpbesluit van de 
Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de 
administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 

De vakbonden vinden 218 personeelsleden te weinig en vragen een goe- 
de sociale oplossing voor de andere personeelsleden. Zij stellen 
vast dat de preventiedienst niet werd opgenomen in de nieuwe perso- 
neelsformatie. Er zijn te weinig betrekkingen voorzien in de niveaus 
C en D. Zij vragen waarom de betrekkingen van afgevaardigde bestuur- 
der en adjunct -administrateur-generaal niet zijn opgenomen in de 
personeelsformatie. 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Onderwijs antwoordt 
dat er een politiek akkoord is over de upgrading en dat er gesnoeid 
is in de lagere niveaus. De functie van adjunct administrateur- 
generaal is een uitdovende functie. 

Een afgevaardigde van de ACOD stelt vast dat er geen onderscheid ge- 
maakt wordk in de technische betrekkingen niettegenstaande er nog 
technici en hoofdtechnici aanwezig zijn. 
De vertegenwoordigster van de Vlaamse minister van Onderwijs gaat 
akkoord om deze betrekkingen in pool op te nemen. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt om de functie preventieadvi- 
seur-coördinator en de andere functies van de preventiedienst als 
uitdovende functies op te nemen in de personeelsformatie. 
De vertegenwoordigster van het kabinet Onderwijs antwoordt dat deze 
aangelegenheid voorwerp van gesprek zal uitmaken met de nieuwe afge- 
vaardigde bestuurder begin januari 2004. 

De vakbonden vragen een wijziging van artikel 2 laatste lid van het 
voorliggend besluit m.n. 'dat zolang een personeelslid een betrek- 
king blokkeert, deze + in aanmerking komt voor een vacantverkla- 
ring. ' 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt voor de toepassing van artikel 
3, mensen met onderwi j servaring. 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Onderwijs antwoordt 
dat het aantal betrekkingen (max 10) moet behouden blijven en dat er 
ervaring op terrein wordt gevraagd en niet alleen vanuit de ambtena- 
rij. 

Bij artikel 4 vraagt een afgevaardigde van de FCSOD waarom de 7 be- 
trekkingen van niveau A voorbehouden worden voor hooggekwalificeerde 
contractuele personeelsleden. Is dit geen loopbaanmogelijkheid voor 
niveau A? Over welke betrekkingen gaat het hier? 
Volgens de vertegenwoordigster van de Vlaamse minister van Onderwijs 
moet de mogelijkheid onderzocht worden of statutairen met verlof 
voor opdracht een contractuele functie kunnen uitoefenen, met behoud 
van hun rechten. De 7 betrekkingen zouden o.m. behoren tot de inter- 



ne audit, HRM ... . 

Volgens de vertegenwoordigster van de Vlaamse minister van Onderwijs 
zal in artikel 6 de uitwerkingsdatum nog gewijzigd worden. 

Het overleg en de onderhandeling over deze personeelsformatie worden 
op 15 januari 2004 om 9 . 3 0 ~  voortgezet. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

Bart Somers 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Marc Heymans 
raadgever 


