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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 30 MAART EN 13 APRIL 1995 DIE GEVOERD WERDEN IN HET 
SECTORCOMITE 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 (VPS) - verlenging 
overgangsregeling nieuwe statutaire regeling 
loodsenkorps. 



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 
Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en 
Externe Betrekkingen, voorzitter ; 

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

3. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Verkeer, 
Buitenlandse Handel en Staatshervorming ; 

4. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting, Gezondheids- 
instellingen, Welzijn en Gezin ; 

enerzijds, 

en de afvaardiging van de twee representatieve vak- 
organisaties : 

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

de heer Ronny Vande Winkel 

- 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 heer Jan François 

anderzijds, 



Werd een een~aris akkoord bereikt over bijgaand ontwerp 
van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging 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 protocol. 

Brussel, 13 april 1995 

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 regering en 
Vlaams minister van ~cbnomie, 
KMO, ~etenscha~sbeleid!~, Energie 
en Externe Betrekkingen' 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndic en der 
Openbare Diensten : n DE ONDERVOORZITTER, 

~ ~ ~ a # n m E ~ s ~ $ ~ ~  
Onderwijs en mbtenarenzaken 



LEDEN : 

~ ~ h a n  Sauwens 
Vjlaams minister v 
B ite iandse Hand 
S aa hervorming t3 

Vlaams minister va 
Financiën en Begr,ting, c l  
Gezondheidsinstellingen, Welzijn 
en Gezin 



VLAAMSE REGERING 

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 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 per- 
soneel, inzonderheid op artikel X111 155 quater, ingevoegd bij 
besluit van de Vlaamse regering van 1 1  januari 1995; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op . .  
............a 1995; 

Gelet op het protocol nr. ... van 13 april 1995 van het sec- 
torcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 5 1 ,  gewijzigd bij de 
wet van 4 juli 1989; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

Overwegende dat de overgangsperiode voorafgaand aan de nieuwe 
statutaire regeling voor het loodsenkorps onverwijld verlengd 
moet worden, teneinde inkomensverlies voor deze personeelsle- 
den te vermijden ; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambte- 
narenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In artikel X111 155 quater 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 worden de woorden "tot 31 



maart 1995" geschrapt. 

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 
1994. 

Art. 3. 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 
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r Betreft: Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering to t  w i j z i g i n g  2 

v a n  het b e s l u i t  van d e  Vlaamse r e g e r i n g  van  24 novem- - 
ber 7993 houdende o r g a n i s a t i e  van het  m i n i s t e r i e  van 
d e  Vlaamse  gemeenschap en d e  r e g e l i n g  van  d e  rechts- 
p o s i  t i e  van het  p e r s o n e e l  (VPS) 
- verlenging overgangsregeling nieuwe statutaire 
regeling loodsenkorps 

Op 11 januari 1995 keurde de Vlaamse regering het ontwerp- 
besluit inzake de overgangsregeling voor de nieuwe stat:taire 
regeling van het loodsenkorps, destijds meegedeeld als ont- 
werp-besluit I", definitief goed. Dit besluit werd gepubli- 
ceerd in het Belgisch staatsblad op 25 februari 1995. 

De nieuwe statutaire regeling zou normaliter, volgens de termen 
van het ontwerp-besluit 11, in voege getreden zijn op 1 april 
1995. 

Aangezien de besprekingen betreffende de nieuwe arbeidstijdre- 
geling voor het loodsenkorps (ook beurtregeling genoemd) langer 
aanslepen dan verwacht, en het begrotingsakkoord dd. 20 juli 
1994 terecht stipuleerde dat de nieuwe regeling maar kon goed- 
gekeurd worden na finalisering van een functionele beurtrege- 
ling, dient de ingangsdatum van de nieuwe statutaire regeling 
verschoven te worden. Momenteel wordt gedacht aan een ingangs- 
datum van 1 juni 1995. 

In het besluit van de Vlaamse regering dd. 11 januari 1995 tot 
wijziging van het VPS, werd om duideljjkheidsredenen en ge- 
vraagd in het Sectorcomite XVIII, in een artikel, de datum van 
31 maart 1995 opgenomen. Deze datum dient geschrapt. Hij 
dient niet vervangen te worden aangezien de ganse overgangsre- 
geling opgeheven wordt op het ogenblik dat de nieuwe statutaire 
regeling in voege treedt. 

Het College van Secretarissen-generaal verleende advies over 
dit ontwerp-besluit op . . . . . . . . . .  1995. 

Op 1 3  april 1995 werd terzake een protocol van akkoord getekend 
in het ~ectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest. 

Gelet op de artikelen 8 en 10 van het besluit van de Vlaamse 
regering to t  r e g e l i n g  van d e  b e g r o t i n g s c o n t r o l e ,  dient het ad- 
vies van de Inspectie van Financien en het begrotingsakkoord 
niet gevraagd te worden, aangezien dit ontwerp-besluit de ver- 
derzetting van de overgangsregeling betreft en dus geen budget- 
taire weerslag heeft. 



Er wordt in de aanhef van het ontwerp-besluit verwezen naar 
artikel 3 51 van de wetten op de Raad van State (dringende 
noodzakelijkheid). 

Voorstel van beslissing: 

De Vlaamse regering hecht haar definitieve goedkeuring aan 
bovengenoemd ontwerp-besluit. 

De Vlaamse minister van Onderwijs 
en Ambtenarenzaken, 

LUC Van den Bossche 

jlm\loods\l995invrl bis 


