
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

departement Algemene Zaken en Financiën 
administratie Ambtenarenzaken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23 mei 1996. 

I. DAGORDE 

1. Programma voor het overqangsexamen naar niveau A 

2 .  Herschikking van de Vlaamse administratie 
(ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 

2.1 Nieuw organoqram en takenpakketten voor de ge- 
wijzigde en de nieuwe afdelingen 

2.2 Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 29 november 1995 tot vaststelling van regelen 
inzake organisatie en werking van de diensten van 
de Vlaamse regering en van de Vlaamse openbare in- 
stellingen: aanpassingen van de bijlage houdende 
indeling, voor wat betreft het individueel perso- 
neelsbeheer, van de diensten van de Vlaamse rege- 
ring per functioneel bevoegde Vlaamse minister 

2.3 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 rege- 
ling van de rechtspositie van het personeel). 

3. Toekenning van een toelaqe aan de personeelsleden 
toeqewezen aan de commissarissen van de universi- 
teiten en van de ARGO 
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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 mevrouw Mireille Deziron, 
behoorlijk 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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, vertegen- 
woordigd door de heer Paul Ragé, behoorlijk gemach- 
tigde afgevaardigde; 

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. 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren: Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 
Willy Deceuninck 



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

de heren: Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
André T' Seyen 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Administratie : 

departement Algemene Zaken en Financiën : 

-de heer Marc Schepens, opdrachthouder; 
-mevrouw Myriam Dierickx, adjunct van de direc- 
teur; 
-de heer Rik Van der Plas, adjunct van de direc- 
teur; 
-de heer Tom Somers, adjunct van de directeur; 
-mevrouw, Greta Gryson, adjunct van de directeur; 

V. BEKANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

VI. PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS 

De onderhandeling over de punten Z.I., 2.2. en 3 
van de dagorde is beëindigd. 

AFSPRAKEN 

1.Programma voor het overgangsexamen naar niveau A 

De onderhandeling over deze aangelegenheid zal verder 
gezet worden op 4 juni e.k. 

Er wordt afgesproken dat aan het VWS het volgende zal 
gevraagd worden: - opnemen in het examenreglement 
dat de examens over de vakken worden gespreid over 
twee dagen; - wat wordt door de computerge- 
stuurde persoonlijkheidsvragenlijst getest? 

2.0ntwerp-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 rechtsposi- 
tie van het personeel). 

Er wordt afgesproken dat de onderhandeling wordt ver- 
der gezet op 4 juni e.k. . 



Er zal een nieuwe tekst worden voorgelegd waarin de 
statutaire wijzigingen met betrekking tot de DAB 
"Investeren in Vlaanderen" zullen opgenomen worden. 

3.Toekenning van een toelage aan de personeelsleden 
toegewezen aan de commissarissen van de universitei- 
ten en van de ARGO (brief CCOD d.d. 27/02/96) 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van On- 
derwijs en Ambtenarenzaken deelt mee dat op grond van 
het negatief advies van het departement Onderwijs er 
niet kan ingegaan worden op de vraag van de CCOD om 
een toelage toe te kennen aan de personeelsleden toe- 
gewezen aan de commissarissen van de universiteiten 
en van de ARGO, aangezien deze personeelsleden belast 
zijn met dezelfde taken als het overige personeel van 
het departement Onderwi j s. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


