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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 15 MEI 2006 

I. AGENDA 

E n k  ~ u n t :  BBB: oprichtmg van overlegcomités in de Vlaamse administratie 

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

Vaste delecatie 

1. De heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, Voorzitter, vertegen- 
woordigd door de heer Martin Ruebens, plaatsvervanger; 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media 
en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, gevolmachttgd onderhande- 
laar en de heren Wim Van Beeck en Tom Somers, plaatsvervangers; 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 
Ordening, met kennisgeving afwezig. 

Bijkomende leden 

1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Weten- 
schap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie 
Verbist, plaatsvervanger; 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, ver- 
tegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, plaatsvervanger; 



3. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energe, Leefmilieu en 
Natuur vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, plaatsvervanger. 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KEN- 
NISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN. ALSMEDE DE NAAM VAN DE 
AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN 
VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

de heren Hilaire Berckrnans 
Richard De Winter 

2. De Federatie v.an de. Chnste$ke. Syndicaten .der. Op-enbars- Dienstear .de -'Cl!: 
Ogenb.are- -'?.i.e-nsten<en-die .ACV. Transom: . . . 

Mevrouw Ann Vermorgen 
De heer Jan François 
de heer Christoph Vandenbulcke 

Mevrouw Sofie Moerman 

3. Het-V.dj.Syndimt~an-het-Op.en.b~aar-Am.bt 
de heren Jos Mermans 

Cédric Eerebout 
Francis Van Lindt 
Geert Verhavert 

NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 
ACOD 
De heer Ronny Vande Winkel 

FCSOD 
de heren Willy Dubois 

André T'Seyen 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: voorstel 
tot oprichting van overlegcomités in de Vlaamse administratie 

De Gevolmachtgd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat het voorliggende voorstel, 
na rondvraag van de hoofden van de entiteiten, niet fundamenteel afwijkt van het document 
dat informeel werd besproken met de vakbonden op 7/12/2005. Wel werd op vraag van 2 
Beleidsdomeinen de overlegorganen voor kleine entiteiten samengevoegd. 



Ook is er nog aanvullend overleg nodig in het Hoog Overlegcomité voor de overlegcomités 
van de substructuren van die entiteiten waarvoor er op dit ogenblik nog geen N- functie is 
voorzien. 

Een afgevaardigde van het VSOA vraagt waarom er in de Diensten voor het Algemeen Rege- 
ringsbeleid en in het Beleidsdomein Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel, Internationale 
Samenwerking en Toerisme bepaalde entiteiten onder 1 entiteitsoverlegcomité ressorteren. 
Hoe wordt dan het voorzitterschap bepaald in een overlegcomité met meerdere hoofden van 
de betrokken entiteiten? 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat er binnen de overheid 
afspraken moeten gemaakt worden over het voorzitterschap. Indien een aangelegenheid be- 
trekking heeft op één bepaald agentschap, dan is het hoofd van die entiteit in logica voor dat 
punt ook voorzitter, of heeft hij/zij een doorslaggevende stem. 

Een afgevaardigde van de FCSOD heeft een principiële opmerking over het samengaan van 
verschillende entiteiten (departement, NA) in 1 overlegcomité. Blijkbaar is een agentschap wel 
groot genoeg met voldoende kritische massa om een N-hoofd aan te duiden maar om syndi- 
caal overleg te plegen met de vakbonden is de entiteit te klein. Deze afgevaardigde vindt dat 
de responsabilisering consequent moet toegepast worden en dus ook voor het syndicale over- 
leg. Overleg is nodig in eike entiteit met een eigen overlegcomité over het personeelsplan, ar- 
beidsreglement zonder andere entiteiten daarin te betrekken. 

Een afgevaardigde van het VSOA pleit er toch voor om in het Beleidsdomein Buitenlands 
Beleid, Buitenlandse Handel, Internationale Samenwerking en Toerisme een opsplitsing te 
maken: een entiteitsoverlegcomité voor het departement en de strategische adviesraad en een 
apart entiteitsoverlegcomité voor het Vlaams Agentschap voor de Internationale Samenwer- 
king. 

Een afgevaardigde van de FCSOD kan akkoord gaan dat in Diensten voor het Algemeen Re- 
geringsbeleid er voor het departement en de Interne Audit van de Vlaamse administratie één 
entiteitsoverlegcomité wordt opgericht maar vraagt dat er een apart entiteitsoverlegcomité zou 
opgericht worden voor de Studiedienst van de Vlaamse regering aangezien er in dit agentschap 
voldoende kritische massa aanwezig is. 

Een afgevaardigde van de ACOD meent dat het Vlaams Agentschap voor de Internationale 
Samenwerking op dit ogenblik te klein is zodat een samengaan met het departement te verde- 
digen is. Als de regionalisering verder wordt door gevoerd en het agentschap groter wordt kan 
dit herbeken worden. 

Volgens de voorzitter is een consequente houding nodig ofwel voor elke entiteit een afzonder- 
lijk overlegcomité ofwel daar waar nodig is, kan er een samenvoeging zijn. 

Volgens een afgevaardigde van het VSOA is het Vlaams Agentschap voor de Internationale 
Samenwerking op dit ogenblik weliswaar te klein maar in de toekomst zal dit agentschap uit- 
breiden daarom is er nu een apart overlegcomité nodig. 

De afvaardigingen van de ACOD en de FCSOD vinden dat het Vlaams Agentschap voor de -. 

Internationale Samenwerkmg op dit ogenblik te klein is en gaan akkoord om dit agentschap op 
te nemen in één overlegcomité samen met het departement en de strategische adviesraad van 



het beleidsdomein Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel, Internationale Samenwerking en 
Toerisme. 

De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken zegt dat de standpunten aan de betrok- 
ken beleidsdomeinen zullen voorgelegd worden. Nadien zal de werking van de overlegcomités 
geëvalueerd worden. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt waarom de huidige syndicale structuren voor de 
RAG0 behouden blijven, niettegenstaande de op til zijnde fusionerhg van bepaalde buiten- 
diensten. 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat van zodra de feitelijke 
fusie is doorgevoerd, de overlegstructuren zullen aangepast worden. 

De afvaardiging van de ACOD en de FCSOD vragen voor de 'Bijzondere Jeugdbijstand' een 
subentiteitsoverlegcomité op te richten in het het entiteitsoverlegcomité 7.5. Jongerenwelzijn 
(NA) van het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat deze vraag zal doorgege- 
ven worden aan het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In dit Beleidsdomein 
dienen in bepaalde entiteiten nog substructuren worden opgericht en overeenstemmende 
overlegstructuren. Dit zal gebeuren na afloop van de derde ronde N-functies, in overleg met 
de nieuwe leidende ambtenaren. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt wat er met het personeel van de met rechtspersoon- 
lijkheid beklede patrimonia van de NA'S zonder RP (de huidige eigen vermogens van sornmi- 
ge WI's) zal gebeuren. Momenteel vallen deze personeelsleden in het gebied van het sector- 
comité XVIII 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat dit momenteel nog on- 
derzocht wordt. 

De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken vraagt of er opmerkingen zijn over het 
model van ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenovedegcornités en samen- 
stelling van de overheidsafvaarcllglng in het Beleidsdomein. 
De vakbonden hebben geen opmerkingen over dit model van ministerieel besluit 

De Gevolmachttgd Onderhandelaar Personeelszaken vraagt of de vakbonden opmerkingen hebben 
over het ontwerp van orde voor het Hoog Overlegcomite Vlaamse Gemeenschap en Vlaams 
Gewest. 

Op vraag van de afvaardigingen van de ACOD en de FCSOD worden de mailadressen voor 
hun afgevaardigden aangepast. 

Op vraag van een afgevaardigde van de FCSOD wordt artikel 17 aangepast met de zinsnede " 
waarbinnen een afschrift van de notulen via mailbericht zal verzonden worden . . . ." 

Het model reglement van orde voor het overlegcomité wordt in overeenstemming met het 
reglement van orde van het Hoog Overlegcomité aangepast. 



De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat een nota onder handteke- 
ning van de Vlaamse minister van Bestuurszaken naar de voorzitters van de managementco- 
mités van de 13 beleidsdomeinen zal gestuurd worden met de vraag om voor hun beleidsdo- 
mein de nodige overlegorganen op te richten rekening houdende met de voorgestelde overleg- 
structuren en met het met het redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité. Aan 
Inspectie van Financiën zal een gezamenlijk advies gevraagd worden over de kosten van de 
overlegcomités. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen eenparig een gunsttg advies uit over de voor- 
gelegde overlegstructuren, het model van ministerieel besluit, het ontwerp van orde van het 
Hoog Overlegcomité en het model van reglement van orde voor de overlegcomités, met uit- 
zondering wat de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en het Beleidsdomein Buiten- 
lands Beleid, Buitenlandse Handel, Internationale Samenwerking en Toerisme betreft. 

De afvaardgmg van de FCSOD kan akkoord gaan dat er voor het departement van de Dien- 
sten voor het Algemeen Regeringsbeleid en de Interne Audit van de Vlaamse administratie één 
entiteitsoverlegcomité wordt opgericht maar vraagt dat er een apart entiteitsoverlegcomité zou 
opgericht worden voor de Studiedienst van de Vlaamse regering aangezien er in dit agentschap 
voldoende kritische massa aanwezig is. 

De afvaardgmg van het VSOA vraagt voor het Vlaams Agentschap voor de Internationale 
Samenwerking een apart entiteitsoverlegcomité en de afvaardgmgen van de ACOD en de 
FCSOD kunnen akkoord gaan met 1 entiteitsoverlegcomité voor het departement Buitenlands 
Beleid, Buitenlandse Handel, Internationale Samenwerking en Toerisme, het Vlaams Agent- 
schap voor de Internationale Samenwerking en de strategische adviesraad, zoals uiteengezet in 
punt V1 van deze notulen. 

Aan de voorzitter van het managementscomité van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezond- 
heid en Gezin zal de vraag van de vakbonden, om voor de 'Bijzondere Jeugdbijstand' een su- 
bentiteitsoverlegcomité op te richten in het het entiteitsoverlegcomité 7.5. Jongerenwelzijn 
P A ) ,  overgemaakt worden. 

De voorstellen m.b.t. subentiteitsoverlegcomités voor die entiteiten waarvoor er op dit ogen- 
blik nog geen N-hoofd is aangesteld, zullen nog aan het Hoog Overlegcomité worden voorge- 
legd, zodra er duidelijkheid is over de substructuren. 



De ontwerpreglementen van orde worden aangepast aan de opmerkingen van de vakbonden 
conform punt V1 van deze noden. 

Lutgart De Buel 
Secretaris 

Yves Leterme 
Minister-president van de 
Vlaamse Regering 
i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 


