
departement Algemene Zaken en Financiën 
administratie Ambtenarenutken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 2 3  OKTOBER 1 9 9 6  

I. DAGORDE 

1. Examenreglement voor de aanwerving van adjuncten van de 
directeur (algemene kwalificatie) (rang Al) voor de 
diensten van de Vlaamse regering en sommige Vlaamse 
openbare instellingen (SEC 9 6 / 3 1 )  ; 

2 .  Interne mobiliteit (brief ACOD dd. 2 3 / 0 9 / 1 9 9 6 )  SEC 
9 6 / 3 0  ; 

3 .  > - 

4eli-j kende aanwervinssexamens (SEC 9 6 / 3 2 )  ; 

4. Toeaevoesd : examenreglement voor een vergelijkende 
bekwaamheidsproef voor de functiewijziging naar chef- 
loods (rang A l )  . 

5. Varia 

11. N N  
N 
HEID 

Vaste kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van de 
Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Be- 
leid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technolo- 
gie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans 
Cornelis, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ; 



2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van 
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door 
mevrouw Mieke Vermeiren, behoorlijk gemachtigde afge- 
vaardigde. 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van 
Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoor- 
digd door de heer Johan Ide, behoorlijk gemachtigde af- 
gevaardigde. 

Bijkomende leden 

1. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmi- 
lieu en Tewerkstelling, vertegenwoordigd door mevrouw 
Anne Vermeir, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ; 

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, vertegenwoor- 
digd door de heer Paul Ragé, behoorlijk gemachtigde af- 
gevaardigde ; 

3. 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 
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN. ALSMEDE DE NAAM VAN 
m 
LEDEN VAN DE AFVMRDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

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 Open- 
bare Diensten (CCOD - CVCC) : 

mevrouw : Noëlla Ottoy 
de heren : Chris Herreman 

Stefaan Van de Kerckhove 
Edgard Naeyaert 



IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Administratie Waterweaen en Zeewezen 
de heer Marc Claus, nautisch directeur bij de afdeling 
Beleid Zeewezen ; 

Administratie Ambtenarenzaken 
mevrouw Myriam Dierickx, adjunct van de directeur; 
mevrouw Karin De Vriese, medewerker ; 
de heer Willy De Weirdt, afdelingshoofd van de afdeling 
Human Resources Management. 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

De onderhandeling over de punten 1 en 4 van de dagorde is 
beëindigd. 

VII. Afspraken 

l. Interne mobil i t e i  t (punt 2 van d e  dagorde)  (br ie f  ACOD 

dd.  2 3 / 0 9 / 9 6 )  

Op de vergadering van het Sectorcomité XVIII van 21 no- 
vember 1996 zal geantwoord worden op de volgende vragen 
van de vakbonden : 

1) Hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om als 
waarnemer aanwezig te zijn bij de selectieproeven ? 

2) Zijn er eventueel andere projecten (Departement on- 
derwi j s ? )  

3) Zijn de diplomavereisten die gesteld zijn in het ka- 
der van interne mobiliteit bij het departement Leef- 
milieu en Infrastructuur uitsluitingscriteria ? De 
vakbonden dienen dit in het bevoegde tussenoverlegco- 
mité aan te kaarten. Indien blijkt dat deze diploma- 
vereisten uitsluitingscriteria zijn zal er over de 
functiebeschrijvingen worden onderhandeld. 



De vakorganisaties zullen op de hoogte gehouden wor- 
den van nieuwe projecten van interne mobiliteit. 

2.Mededeling : organisatie van een voorselectie van verge- 
lijkende wervingsexamens. 

Er zal een overgangsexamen voor deskundige (statistiek) 
(rang B1)worden georganiseerd maar niet gelijktijdig met 
het aanwervingsexamen voor deskundige (statistiek) 
(ANV96013). 

VIII. VARIA 

l.ontwerp-besluit tot wijziging van het Vlaams Personeels- 
statuut (loodsen) : op vraag van de ACOD dient de admi- 
nistratie Ambtenarenzaken te onderzoeken welke de gevol- 
gen zijn van de inwerkingtreding van dit nieuw besluit 
op de "inspring loods-chefloods" ; 

2.De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Openba- 
re Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening deelt de 
stand van zaken mee van het dossier van "de Wegenn ; 

3.Mededeling van de brief van de Vlaamse minister bevoegd 
voor Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening 
van 9 oktober 1996 aan de CCOD m.b.t. examenprogramma 
voor de aanwerving voor assistent (functie - brandweer- 
man - ten behoeve van de regionale luchthavens) ; 



4.Mededeling van de brief van de ACOD van 16 oktober 1996 
aan de voorzitter van het Sectorcomité XVIII m.b.t. uit- 
voering van het protocol nr. 8 8 / 2  

afspraak : onderhandeling op donderdag 28 november 1996 
om 9.30 u over de kwalitatieve eisenbundels 1995-1996 
van de vakbonden : notulen van de werkgroepen van het 
Sectorcomité XVIII. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

Greta Gryson 
plaatsvervangend secretaris 

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


