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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 1996

I. DAGORDE
1. Evaluatoren van gelijke rang (voortzetting onderhandeling van 2 1 november
1996) ;
2. Interne mobiliteit (voortzetting onderhandeling van 2 1 november 1996) ;
3. Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat betreft de evaluatie van de secretarissen-generaal en de leidend
ambtenaren (Sec 96/32) ;

4. Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut wat betreft de diensthoofdentoelage en de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten (Sec 96/33).
5. Voorontwerp van CAO 1995-1996 voor de diensten van de Vlaamse regering
en de Vlaamse openbare instellingen (voortzetting onderhandeling).
6. Toegevoegd punten 6.1. : brief van de CCOD van 17 december 1996 betreffende aanpassing van art. V11 33 van het VPS.
6.2. : brief van de ACOD van 17 december 1996 betreffende de geldigheidsduur wervingsreserves hulparbeiders B (nachtwakers)
(Gemeenschapsinstellingen).
6.3. : aanvullende onderhandelingen over het ontwerppersoneelsstatuut van de wetenschappelijke instellingen.
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11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN L)E AL OF NIET MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVER-

HEID
Vaste kern van permanente leden

1. De heer LUCVan den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ;
2. De heer LUCVan den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter,
vertegenwoordigd door mevrouw Mireille Deziron en Mieke Vermeiren, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden.
3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

Bijkomende leden
1. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-France Boschrnans, behoorlijk
gemachtigde afgevaardigde ;

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Paul Ragé, behoorlijk
gemachtigde afgevaardigde ;
3. De heer LUCMartens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ;
4. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

111.

BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET
SGEVING 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
Ronny Vande Winkel
Karel Stessens
Richard De Winter
2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten :
de heren : Stefaan Van de Kerckhove
Jan François
Chris Herreman
Frederic de Gelissen
mevrouw : Ann Vennorgen

N. NAAM VAN DE TECHNICI
Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwiis en Ambtenarenzaken :
de heer

: Pascal Stoms.

Vakbonden
FCSOD

..............

de heren : LUCHarnelinck
Andre T'Seyen
Johan Onraedt
Chris Rosiers
mevrouw : Noëlla Ottoy
Administratie
Departement Onderwijs
de heer Jan Van Mulders, afdelingshoofd

....................................

Departement Welzijn? ..............................................
.................................
Volksgezondheid en Cultuur
de heer Paul de Caluwé, afdelingshoofd
mevrouw Sonja Vanblaere, adjunct van de directeur

Departement
.....
.................................................................
Leefmilieu en Infrastructuur @AD)
........ .
de heer Jan De Bock, adjunct van de directeur
De~.art.e.mW
.A!gemene.2aken enFinani%
mevrouwen : Martine Van Sande, afdelingshoofd
Anne Geenen, adjunct van de directeur
de heren
: Jef Mannaerts, directeur
Vincent Vandenameele, adjunct van de directeur

V. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

VI. PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD
De onderhandelingen over de punten 1 , 3 , 4 en 6 van de dagorde werden beëindigd.
De protocollen nrs. 66.154 (evaluatie van de secretarissen-generaal en de leidend
ambtenaren) en 66.155 (diensthoofdentoelage en de lijst voor de bijkomende of
specifieke opdrachten) werden door de vakbonden ter plaatse ondertekend.

VII. AFSPRAKEN

1. Evaluatoren van gellike rang
De technici van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zullen
aan de directieraad meedelen dat de spelregels voor het aanduiden van evaluatoren van gelijke rang voor het jaar 1997 correct moeten nagevolgd worden.
De lijst van evaluatoren van gelijke rang voor het jaar 1997 zal in de eerste helft
van het jaar 1997 aan het Sectorcomité XVIII worden voorgelegd.
2. Interne mobiliteit
De afvaardigingen van de vakbonden betreuren dat er over de interne mobiliteitsprocedures niet werd onderhandeld met de vakbonden. De vakbonden werden ook niet ingelicht over nieuwe projecten (impulsfonds, loodsdienstregelaars...).
Ook werden de vakbonden niet uitgenodigd op de selectieproeven. De vakbonden dringen er op aan dat het syndicaal statuiit zou toegepast worden.

'C

Op de eerstkomende vergadering van het Sectorcomité XVIII zal dit punt opnieuw geagendeerd worden met de bedoeling dat er concrete afspraken zullen
gemaakt worden.
Op de vergaderingen van 23 oktober en 21 november 1996 werd de vraag gesteld of de diplomavereisten die gesteld werden in het kader van de interne
mobiliteit bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur uitsluitingscriteria
zijn. Een vertegenwoordiger van het departement Leefmilieu en Infrastructuur
antwoordt dat de diplomavereisten geen uitsluitingscriteria zijn maar richtinggevend zijn.
3. Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wliziging van het Vlaamspersoneelsstatuut wat betreft de evaluatie van de secretarissen-generaal en de leidend ambtenarelz.
In de vergadering van het Sectorcomité XVIII van 6 september 1996 werd afgesproken dat "de afvaardiging van de vakbonden en de administratie Personeelsontwikkeling overeenkomen om elk wat hem betreft meer gestructureerde en
geobjectiveerde gegevens m.b.t. de evaluatie van de evaluatie aan het Sectorcomié XVIII voor te leggen". (zie notulen 6 september 1996).
Zodra deze gegevens bij de voorzitter van het Sectorcomité binnen zijn, zal
hierover zo snel mogelijk onderhandeld worden in de loop van het l e semester.
4. Diensthoqfdentoelage
De lijst van de diensthoofden dient aan de vakbonden meegedeeld te worden.
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5; Ontwerp-~uersoneelsstatuutvan de wetenscha-uueltikeinstellinzen
Afgesproken wordt dat er m.b.t. de regeling voor de toegang tot een betrekking
van instellingshoofd (rang A3), wetenschappelijke directeur (rang A2) en wetenschappelijk attaché en het evaluatiejaar 1997 een aanvullend protocol nr. 56.125
zal opgemaakt worden.

Lutgart De Buel
secretaris

Greta Gryson
plaatsvervangend secretaris

LUCVan den Brande
Minister-president van de Vlaamse
regering
i.o. Frans Cornelis
gevolmachtigd onderhandelaar

