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Betreft : Verplichting tot geheime stemming in het col- 
lege van secretarissen-generaal, de departemen- 
tale directieraden (en provinciale directiera- 
den) en de colleges van afdelingshoofden 

Artikel I1 6. Cjl van het Vlaams personeelsstatuut (l) 

stelt dat, voor de toepassing van de regeling van de 
rechtspositie, de hiernavolgende directieraden functione- 
ren : 

1. het college van secretarissen-generaal : voor de dien- 
sten van de Vlaamse regering 

2.1. de departementale directieraad : voor elk departement 
2.2. de provinciale directieraad : voor het provinciaal 

gouvernement (zoals bedoeld in art. 1.3 §2) 

3. het college van afdelingshoofden voor elke administra- 
tie en voor de bovenbouw van elk departement. 

Overeenkomstig art. I1 8 van voormeld besluit wordt elke 
individuele beslissing betreffende personeelsleden genomen 
bij geheime stemming over het gemotiveerd voorstel van de 
voorzitter, dat geformuleerd wordt na beraadslaging in de 
betrokken directieraad. 
De verplichting van de geheime stemming geldt voor alle 
beslissingen van de directieraden, zowel eindbeslissingen, 
als voorstellen en adviezen met betrekking tot de rechts- 
toestand van een personeelslid , die aan de overheid 
worden voorgelegd. (2) 

1 besluit van de Vlaamse regering van 24 november 
1993 houdende organisatie van het ministerie van 
de Vlaamse gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel 

2 zie toelichting bij art. I1 8 



Hierna wordt ter informatie per directieraad aangegeven 
over welke aangelegenheden bij geheime stemming moet 
beslist worden. 

1. Het colleqe van secretarissen-ueneraal 

De procedure van de geheime stemming dient alleen gevolgd 
te worden wanneer het college van secretarissen-generaal 
een individuele beslissing neemt (eindbeslissing, voorstel 
of advies) in toepassing van de rechtspositieregeling, met 
betrekking tot één van de volgende aangelegenheden : 

* toekenning versnelling/vertraging van coördinatoren en 
opdrachthouders (art. 11-34) 

* advies over vacantverklaring bij wijze van mutatie (A2 
en hoger) (art. V.6) 

* advies voor mutatie A2 en A3 (art. V.8, §2) 
* beslissing mutatie Al en lager (art. V.8, §3) 
* advies vacantverklaring bevordering door verhoging in 
graad A2 en hoger (art. VIII. 41) 

* voorstel bevordering door verhoging in graad tot A3 en 
A2 (art. VIII. 63) 

* toekenning managementstoelage afdelingshoofd A2 provin- 
ciaal gouvernement (art. VIII. 83) 

* toekenning versnellinglvertraging A2 van het provinciaal 
gouvernement voor die ambtenaren die zitting hebben in 
de provinciale directieraad (art. VIII. 84, 54) 

* voorstel tuchtstraf (eerste aanleg) voor A3 en voor de 
ambtenaar voor wie de secretaris-generaal de eerste 
hiërarchische meerdere is en voor wie hij zelf het voor- 
stel heeft gedaan (art. IX.9) 

* definitieve uitspraak tuchtstraf tot en met rang A2 
(art. IX.lO) 

* advies over vacantverklaring van een betrekking na nega- 
tief advies leidend ambtenaarlsecretaris-generaal (A2 en 
hoger) (art. XI. 81 - X1 93 en X1 95) 

De beslissingen die door het College van secretarissen- 
generaal worden genomen in zijn hoedanigheid van bestuurs- 
orgaan van het ministerie, belast met de beleidscoördina- 
tie tussen de departementen (art. 11.4.) zijn niet onder- 
worpen aan de verplichting van de geheime stemming. 

2.1. De departementale directieraden 

De procedure van de geheime stemming dient alleen gevolgd 
te worden wanneer de departementale directieraad een 
individuele beslissing neemt (eindbeslissing, voorstel of 
advies) met betrekking tot één van de aangelegenheden die 
hem door de rechtspositieregeling uitdrukkelijk zijn 
toegewezen, met name : 



* selectie kandidaten brevetten vorming & hrmo (art. 11.- 
32, 52) 

* advies hoger ambt rang A2 en A3 (art. 11.40, 52) 
* advies over wijziging standplaatsbepaling en dienstaan- 
wijzing door secretaris-generaal (art. V.5) 

* advies over vacantverklaring bij wijze van mutatie (art. 
V.6) 

* advies over vacantverklaring bij wijze van bevordering 
door verhoging in graad en overgang naar ander niveau 
(art. VIII. 41 ) 

* voorstel bevordering door verhoging in graad in niveau 
B, C en D (art. VIII.65) 

* advies inzake toekenning schaal A 213, 253, 263 (art. 
VIII.81) 

* toekenning managementstoelage afdelingshoofd A2 (art. 
VIII. 83) 

* toekenning versnellinglvertraging (art. VIII. 84 53) 
* advies over vacantverklaring van een betrekking na nega- 
tief advies van leidend ambtenaarlsecretaris-generaal 
(art. XI.81 - XI.93 - XI.95). 

De beslissingen die door de departementale directieraden 
worden genomen in hun hoedanigheid van overkoepelende 
departementale instantie (dus als bestuursorgaan), maar 
die niet rechtstreeks de rechtspositie van het personeel 
betreffen, zijn niet onderworpen aan de verplichting van 
de geheime stemming. 

2.2. De provinciale directieraden 

Overeenkomstig art. 11.6, 51, 2' functioneren de provin- 
ciale directieraden voor wat de toepassing van de regeling 
van de rechtspositie van het personeel aangaat, eveneens 
als directieraden. De procedure van de geheime stemming 
dient gevolgd te worden wanneer de provinciale directie- 
raad een individuele beslissing neemt (eindbeslissing, 
voorstel op advies) met betrekking tot één van de aangele- 
genheden die hem door de rechtspositieregeling uitdrukke- 
lijk is toegewezen, met name : 

* advies hoger ambt rang A2 (art. 11.40, 52) 
* advies over wijziging standplaatsbepaling en dienstaan- 
wijzing door secretaris-generaal (art. V.5) 

* advies over vacantverklaring bij wijze van mutatie (art. 
V.6) 

* advies over vacantverklaring bij wijze van bevordering 
door verhoging in graad en overgang naar een ander ni- 
veau (art. VIII.41) 

* voorstel bevordering door verhoging in graad in niveau 
BI C en D (art. VIII.65) 

* advies inzake toekenning schaal A 213, 253, 263 (art. 
VIII. 81 ) 

* toekenning versnellinglvertraging aan alle ambtenaren 
binnen het betrokken provinciaal gouvernement behalve 
voor ambtenaren van rang A2 die zitting hebben in de 



provinciale directieraad (art. VIII. 84 54) 
* advies over vacantverklaring van een betrekking na nega- 
tief advies van de leidend ambtenaar (art. XI.81 - XI.93 
- XI.95). 

3. De colleses van afdelinsshoofden 

De procedure van de geheime stemming dient gevolgd te 
worden wanneer de colleges een individuele beslissing 
nemen (enkel advies) in toepassing van de rechtspositiere- 
geling, meer bepaald over volgende aangelegenheden : 

* advies over vacantverklaring bij wijze van mutatie (art. 
V.6) 

* advies hoger ambt rang Al en niveau B, C en D (art. 11. 
40, S31 

* advies over vacantverklaring bij wijze van bevordering 
door verhoging in graad en overgang naar ander niveau 
(art. VIII.41) 

* advies inzake toekenning schaal A 114, A 124, A 134 
(art. VIII.80) 

* advies over versnelling/vertraging (art. VIII.84, 53). 
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BETREFT : - Omzendbrief AZ-~1~194 inzake de verplichting 
X 3 6 6 8  tot geheime stemming in het college van secre- 

tarissen-generaal, de departementale directie- 
raden (en provinciale directieraden) 
en de colleges van afdelingshoofden. 

3 G o L \  - Anciënniteitstoekenning. 
-+COC - Vraag van B. Van Hooland - vernietiging aan- 

stelling en regularisatie. 

Gelieve als bijlage de door de heer minister ondertekende 
stukken terug te vinden. 

De Adjunct-kabinetschef, 
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