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administratie Ambtenurenzakm 
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SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27 JANUARI 1997 

I. DAGORDE 

1. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut, wat de salarisschalen voor het afdelingshoofd betreft (voortzetting 
onderhandeling van 13 januari 1997 - SEC 9711) ; 

2. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie en werking van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtsposi- 
tie van het personeel, wat de toegang tot de functie van leidend ambtenaar en 
de vrijwillige terugzetting in graad betreft (SEC 9716) ; 

3. overheveling van 187 RMT-ers naar het Vlaamse Gewest (SEC 9715). 

1I.NAAMV v DE 
v 
HEID 

Vaste kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans Cor- 
nelis, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ; 



2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd door mevrouw Mireille Deziron en Mieke Vermeiren, be- 
hoorlij k gemachtigde afgevaardigden. 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, be- 
hoorlijk gemachtigde afgevaardigde. 

Bijkomende leden 

1. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel- 
ling, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-France Boschmans, behoorlij k 
gemachtigde afgevaardigde ; 

2. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, verte- 
genwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde ; 

3. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Kerkhofs, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde. 

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 AFWEZI- 
GE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren : Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 
Ronny Delanoye 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten : 

de heren : Jan Francois 
Chris Herreman 

mevrouw : Noëlla Ottoy 



IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwiis en Ambtenarenzaken : 
de heer Bart Passemiers 

Vakbonden 

FcsOz! 
de heer : Andre T'Seyen 

Administratie 

Departement ..................................................................... Leefmilieu en Infrastructuur 
de heren : Eric Blornme, afdelingshoofd, Zeewezen Kust 

Raymond Vanhuysse, afdelingshoofd, Zeewezen Schelde 
Arrnand Van Gaever, assistent, Zeewezen Schelde 
Johan Piérard, adjunct van de directeur, directoraat-generaal 

Departement Algemene Zaken en Financiën - Administratie Ambtenarenzaken ................................................................................................................................ 

de heren : Jef Mannaerts, directeur 
Tom Somers, adjunct van de directeur 

mevrouw : Myriam Dierickx, adjunct van de directeur 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten 1 en 3 van de dagorde werden behandeld. 

VI. PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD 

De onderhandelingen over punt 1 van de dagorde werden beëindigd. 

VII. AFSPRAKEN 

1. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie en werking van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtsriosi- 
tie van het personeel. wat de toepang tot de functie van leidend ambtenaar en 
de vrijwilli~e terugzetting in rrraad betreft. 

De onderhandeling over dit punt van de dagorde werd uitgesteld tot 6 februari 
1997. 



1. De afvaardiging van de FCSOD vraagt om een selectieprocedure voor 
hoofdscheepstechnicus te voorzien waarin de officier werktuigkundige A en 
de eerste officier werktuigkundige A kunnen geselecteerd worden. 

De afiaardiging van de overheid stelt dat zij de functie van hoofd- 
scheepstechnicus wenst in te vullen door bevordering. Daarenboven stelt de 
overheid dat de RMT-graden OWTK-A en 1 O OWTK-A overgekwalificeerd 
zijn en in feite thuis horen in niveau B en niet in niveau C. 

2. De afvaardiging van de overheid en de afvaardigingen van de vakbonden 
wensen de volgende aanbeveling te doen naar de RMT toe : 
"personeelsleden die de RMT zou sturen in vervanging van personeelsleden 
die meer dan 2 maanden ziek zijn, zouden bij voorkeur moeten genomen 
worden uit de groep van personeelsleden die gebruik kunnen maken van de 
uitstapregeling". 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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

Greta Gryson 
plaatsvervangend secretaris 


