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protocol nr. 22 .89 .  

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 20 DECEMBER 1993 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTOR- 
COMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. 

over 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
24 november 1993 houdende organisatie van het ministe- 
rie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel. 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld 
uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, Minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Econo- 
mie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe 
Betrekkingen, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. de heer Norbert De Batselier, Minister vice-presi- 
dent van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
Leefmilieu en Huisvesting ; 

4. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellin- 
gen, Welzijn en Gezin. 

enerzijds, 

en de afvaardiging van de twee representatieve vakorga- 
nisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, verte- 
genwoordigd door : 

de heren R. De Winter 
R. Lommaert 
E. Van der Flaes 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten die onder meer de Christelijke 
Centrale van de Openbare Diensten en de Christe- 
lijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur 
groepeert, vertegenwoordigd door : 

de heren A. Van de Velde 
S. Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een eenvaria akkoord bereikt over het bijgaand 
ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijzi- 
ging van het 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. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit pro- 
tocol. 

Brussel, 20 december 1993 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAK- 
ORGANISATIES : 

Voor de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten : 

DE AFVAARDIGING 
VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
Minister-president 
van de Vlaamse regeri g en 
Vlaams minister van E onomie, 1 KMO, Wetenschapsbelei , Energie 
en Externe Betrekkingen 

Voor de Federatie van de DE ONDERVOORZITTER, 
Christelijke Syndicaten der 

I 

LUC Van den Bos&he 
Vlaap;s minister, van 
Ondes9ijs en qbtenarenzaken 
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LEDEN : 

Norbert De Batselier 
Minister vice-president van de 
Vlaamse regering en Vlaams minis- 
ter van Leefmilieu en Huisvesting 

Wivipa Demeester - e Meyer 
Vlaafis minister van Financiën 
en Begroting, Gezond h eidsinstel- 
lingen, Welzijn en Gezin 



B i j l a g e  p r o t o c o l  n r .  2 2 . 8 9  

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT 
VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 24 NOVEMBER 1993 HOUDENDE ORGANI- 
SATIE VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE 
REGELING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN HET PERSONEEL 

De Vlaamse regering, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en 
bij de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, 
5 mei 1993 en 16 juli 1993 ; 

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het 
bestuurlijk beleid, inzonderheid op titel 111, gewijzigd bij 
de decreten van 23 oktober 1991 en 1 juli 1992 ; 

Gelet op het 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 perso- 
neel ; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op .... 
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor 
begroting, gegeven op . . . .  
Gelet op het protocol van ...... van het sectorcomité XVIII 
Vlaamse gemeenschap - Vlaamse Gewest ; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, inzonderheid op artikel 3 51, gewijzigd bij de 
wet van 4 juli 1989 ; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ; 

Overwegende dat door het toekennen van het verdragsrecht en de 
uitgebreidere internationale bevoegdheden van de Gemeenschap- 
pen en de Gewesten, onverwijld gemeenschapsattachés aangewor- 
ven moeten worden ; 

Overwegende dat de functie van gemeenschapsattaché geherwaar- 



deerd moet worden met een bezoldiging die overeenkomt met de 
nieuwe functiebeschrijvingen en functievereisten ; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtena- 
renzaken ; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1 .  In artikel XIV 5 s 2  van het 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 wordt het negende lid vervan- 
gen als volgt : 
" 9 "  6 betrekkingen van gemeenschapsattaché bij het departe- 
ment coördinatie, administratie externe betrekkingen" 

Art. 2 ,  In artikel XIV 44 van hetzelfde besluit wordt de ver- 
melding "gemeenschapsattaché A 211" vervangen als volgt : 

- gemeenschapsattaché A 211 
na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde 
prestaties in deze betrekking A 212 
na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde 
prestaties in de tweede salarisschaal A 213 

Art. 3 .  In artikel XIV 51 52 van hetzelfde besluit wordt het 
tweede lid gewijzigd als volgt : 
l I Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van deze vergoedingen 
en toelagen worden bij de aanwerving door de Vlaamse regering 
vastgesteld afhankelijk van de standplaats van de ge- 
meenschapsattaché, volgens de regeling die bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken geldt voor de ambassadeattaché of de 
ambassaderaad." 

Art. 4. In artikel XIV 58 van hetzelfde besluit wordt het 
zevende lid gewijzigd als volgt : 
- het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1991 
houdende aanwervings- en bezoldigingsregeling van gemeen- 
schapsattachés in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 

Art, 5 ,  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1994. 

Art. 6 De Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken is 



belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Luc Van den Brande 

De Vlaamse Minister van Onderwijs 
en Ambtenarenzaken, 

LUC Van den Bossche 


