
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

departement Algemene Zaken en Financiën 
ndministratie Ambtenarenutken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 JUNI 1996 

I. DAGORDE 

1. Kwal i ta t i e f  e isencohier  1995-1996 vanwege de vak- 
bonden. (SEC 96/14) 

1.1. kwalitatief eisenbundel FCSOD 1995-1996 voor het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

1.2. eisenbundel ACOD 1995-1996 voor het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap en de VOI's; 

1.3. kwalitatief eisenprogramma voor de VOI1s 1995- 
1996. 

2 .  Functioneringseval u a t i e  1995 

3. B i  ikomende ~ u n t e n :  

3.1. programma voor het overgangsexamen naar niveau 
A (voortzetting onderhandeling d.d. 23/05/1996); 

3.2. Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het Vlaams personeelsstatuut (BVR van 24 
november 1993 houdende organisatie van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel) (voortzetting onder- 
handeling d.d. 23/05/1996); 



3.3. het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
houdende statuut en organisatie van de Vlaamse weten- 
schappelijke instellingen en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel.( aanvullende onderhandelin- 
gen 

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 Buiten- 
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 
en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door 
de heer Frans Cornelis, behoorlijk gemachtigde af- 
gevaardigde ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-presi- 
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd door de heer LUC Lathouwers, be- 
hoorlijk gemachtigde afgevaardigde ; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, 
vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, behoor- 
lijk gemachtigde afgevaardigde. 

Bijkomende leden : 

1.De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leef- 
milieu en Tewerkstelling, vertegenwoordigd door me- 
vrouw Anne Vermeir, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde; 

2.De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Ge- 
zin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer Marc 
Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

3.De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Econo- 
mie, KMO, Landbouw en Media, vertegenwoordigd doorme- 
vrouw Lieve Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afge- 
vaardigde. 



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 AFWE- 
ZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren: Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 
Ronny Vande Winkel 

mevrouw Laurette Muylaert 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de 
Openbare Diensten (CVCC) : 

de heren: Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
J.P. Van der Vurst 
Fréderic de Gelissen 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 
Vakbonden 

ACOD 

de heren Karel Stessens 
Torn Bergs 

FCSOD 

de heren:André TfSeyen 
J. Onraedt 
Chris Rosiers 
Chris Herreman 
Rik Serruys 

mevrouw Noëlla Ottoy 
Ann Vermorgen 

Administratie : 

Kabinet van de Vlaamse min i s t e r  van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 

- de heer Frank Ornelis 

departement Algemene Zaken en Financiën - 

administratie Ambtenarenzaken 

- de heer Roger Van den Troost, directeur- 
generaal ; 
- mevrouw Myriam Dierickx, adjunct van de direc- 
t eur ; 



- de heer Vincent Vandenameele adjunct, van de di- 
recteur; 
- de heer Tom Somers, adjunct van de directeur; 

administratie Personeelsontwikkeling 

- de heer Jos Van Rillaer, wnd directeur-generaal 

BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

VI. PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS 

De onderhandeling over de punten Z . ,  3.1. en 3.3. 
van de dagorde is beëindigd. 

Het aanvullend protocol nr 56B.120 (W.1I.s) en het 
protocol nr. 60.143 (examenregl. adj. van de di- 
recteur) werden ter plaatse door de afvaardigingen 
van de twee vakbonden ondertekend. 

V1 I AFSPRAKEN 

l.programma voor het overgangsexamen naar niveau A 

De afvaardigingen van de twee vakbonden dringen er op 
aan dat de Administratie Ambtenarenzaken in de Perma- 
nente Interdepartementale Werkgroep Personeel (PIWP) 
zou vragen of er voor de departementen Onderwijs en 
Leefmilieu nog loopbaanexamens dienen georganiseerd 
te worden en dat daarbij eveneens gepeild wordt naar 
de nood aan examens voor technische graden. 

2.Kwalitatief eisencohier 1995-1996 vanwege de vakbon- 
den. 

Er wordt afgesproken dat de onderhandelingen over het 
kwalitatief eisencohier zouden afgerond worden met 
een protocol tegen eind 1996. 

De Administratie Ambtenarenzaken onderzoekt dit ei- 
sencohier verder, rekening houdende met het onder- 
scheid tussen kwalitatieve en niet-kwalitatieve ei- 
sen. De eisen die verband houden met de evaluatie van 
het Vlaams Personeelsstatuut maken deel uit van een 
afzonderlijk protocol evaluatie VPS. 



Er wordt afgesproken dat er op 15 juli 1996 om 10 u 
zal onderhandeld worden in het Sectorcomité XVIII 
over dit eisencohier waarbij rekening gehouden wordt 
met het volgende: 

- onderscheid kwalitatieve /niet-kwalitatieve ei- 
sen; 

- concrete afspraken over de werkzaamheden in sep- 
tember; 

- al of niet werken met werkgroepen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

[ 
LUC Van den Brande 
Minister-president van de 
Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhande- 
laar 


