
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 22 JUNI 1999. 

5 - DAGORDE 

1. Stambesluit 2: ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wij- 
ziging van het stambesluit V01 van . . . . . . . . . . .  inzake de uit- 
voering van het sectoraal akkoord 1997-1998 (SEC 99/48). 

2.VDAB: woon-werkverkeer instructiepersoneel: ontwerp van besluit 
houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositierege- 
ling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aange- 
worven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be- 
roepsopleiding (SEC 99/44). 

3.VDAB: rechtspositie leidend ambtenaar: contractmanagement (SEC 
99/46). 

4.UZ-Gent: sociale maribel (SEC 99/47). 

5. Export Vlaanderen: functioneringscriteria. 

6. Zes Examenprogramma's (SEC 99/42) . 

7.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende 
statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instel- 

. lingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, 
wat betreft de aanwijzing van de afdelingshoofden, de functio- 
neringsevaluatie en de vrijwillige terugzetting in graad (SEC 1 

99/43). 

8.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het organi- 
gram van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenland- 
se Aangelegenheden en Landbouw betreft en tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vast- 
stelling van de personeelsformatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap wat de afdeling Toerisme betreft (SEC/HOC 
99/45). 

9.Verdelging van muskusratten, bruine ratten en beverratten in de 
bevaarbare waterlopen en in de onbevaarbare waterlopen van 1" 
categorie: organisatie in eigen beheer. 



10.Groenarbeiders (documenten reeds in uw bezit) (SEC 99/40-41). 

11.Vier examenprogramma's (MVG). 

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 Buitenlands Beleid, Europese 
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, Voorzitter, verte- 
genwoordigd door de heer Frans Cornelis, behoorlijk gemachtigde 
afgevaardigde; 

2.De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Amb- 
tenarenzaken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevr. Suzy 
van Hoorde en Mieke Vermeiren, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digden; 

3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financi- 
en, Begroting en Gezondheidsbeleid, afwezig. 

Bijkomende leden: 

1.De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, 
. Vervoer en Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer 
Herman De Groote, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

2.De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en 
Tewerkstelling, vertegenwoordigd door mevr. Marie-France Bosch- 
mans, behoorlijk gemachtigde 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 AFWEZIGE LEDEN VAN DE 
AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

De Algemene Centrale der Openbare Diensten : ....................................................................................... 

de heren Hilaire Berckmans 
Gerrit Brondeel 

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

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Chris Herreman 

mevr. Ann Vermorgen 



IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

FCSOD 
de heren Eddy Steijnen 

~ u d y  Dhoore 

mevr. Mia Wi jns 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
de heer Erik Bouckaert 

Administra tie Ambtenarenzaken 
de heer Marcel Dierick, directeur 
de heer Vincent Vandenameele, adjunct van de directeur 
de heer Torn Somers, adjunct van de directeur 

BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

V1 PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELINGEN BEEINDIGD ZIJN 

De onderhandelingen zijn beëindigd over de punten 2 t.e.m. 8 
en 10 van de dagorde. 

V1 I AFSPRAKEN 

1. Punt 1 van de dagorde: Stambesluit 2: ontwerpbesluit van 
de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit V01 
van . . . . . . . . . . .  inzake de uitvoering van het sectoraal 
akkoord 1997-1998 

Indien de adviezen van de Raden van Bestuur van de Vlaam- 
se openbare instellingen aanleiding geven tot wijzigingen 
, zal er opnieuw onderhandeld worden. 

2. Punt '11 van de dagorde: Examenprogramma's 
- aanwerving van een adviseur ( functie adviseur: woonbe- 
leid) voor de afdeling Woonbeleid: zal opnieuw besproken 
worden op 5/7/1999 samen met iemand van de afdeling Woon- 
beleid. Onderzoek naar de functionaliteit van deze nieuwe 
betrekking en samenhang met de personeelsformatie. 



- aanwerving van technici ( Gis-operatoren) ( rang C 1): 
zal opnieuw besproken worden op 5/7/1999: Onderzoek naar 
de zwaartegraad van dit examen. 
De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen dient aan 
het VWS de modellijsten te vragen m.b.t de biografische 
en persoonlijkheidslijsten. ( wat wordt er getest en 
waarop ? )  . 
In beginsel wordt de bijkomende selectieproef geschrapt, 
tenzij voldoende motivering om selectieproef te organise- 
ren. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

LUC Van den Brande 
Minister-president van de 
V1 a ams e 
regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


