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protocol nr 67.1 56 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 13 EN 27 JANUARI 1997 DIE GEVOERD 
WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST. 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeels- 
statuut, wat de salarisschalen voor het afdelingshoofd betreft 

p r o t o c o l  n r  67.156 
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door de afiaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

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 ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid ; 

enerzi-i ds, 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakbonden : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heer Hilaire Berckmans 

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

de heer Chris Herreman 

anderzi-i ds, 
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I Werd een eenpari- akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut, wat de salaris- 
schalen voor het afdelingshoofd betreft. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

I1 De afiaardigingen van de twee vakbonden dringen er op aan dat de terugvalre- 
geling bij het einde van het eerste mandaat zou uitgebreid worden. 

Zij vragen met aandrang dat de Vlaamse regering zo snel mogelijk aan het Sector- 
comité XVIII concrete voorstellen zou voorleggen met betrekking tot de proble- 
matiek van de loskoppeling van de geldelijke en hiërarchische loopbaan binnen de 
niveau's B, C en D, de diensthoofdentoelage in deze niveau's; de niet- 
leidinggevende loopbaan binnen niveau A; de toepassing van artikel V111 75 bij het 
Zeewezen en de evaluatie van het Vlaams Personeelsstatuut. 

Brussel, 30 januari 1997 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

LUC Van den Brande \ 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

I 
bL 

LUC Van den Bossche i 
van de Vlaamse 

,/ 

Lid 

De Meyer 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 
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VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATUUT, WAT DE SALARISSCHALEN VOOR 
HET AFDELINGSHOOFD BETREFT. 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
inzonderheid op artikel 87, 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

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 personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering 
van 23 december 1993,7 december 1994,s december 1994, l l januari 1995,26 
april 1995,l juni 1995, 12 juni 1995,21 december 1995,14 mei 1996 , 20  juni 
1996 en 26 juni 1996; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 8 november 1996; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven 
op ........ .; 

Gelet op het protocol nr. ............. van ................... van het Sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzon- 
derheid op artikel 84, eerste lid, 2" vervangen bij de wet van 4 augustus 1996; 

Gelet op de spoedeisendheid gemotiveerd door het feit dat de vacante functies van 
afdelingshoofd dringend moeten worden opgevuld en dat daarom onverwijld de 
salarisschalen voor het afdelingshoofd moeten worden vastgesteld; 

Gelet op het binnen een termijn van drie dagen gegeven advies van de Raad van 
State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 



Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1.. Artikel X111 33, $ 2 , 4 O  "Mandaat" van het besluit van de Vlaamse re- 
gering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel wordt 
gewijzigd als volgt : 

"Hoofdplanningsadviseur 
Eerste planningsadviseur 
Planningsadviseur 
Adjunct-plannigsadviseur 
Opdrachthouder of coördinator 

indien vastbenoemd in loopbaan A1 2 
Afdelingshoofd 

vanaf 2de mandaat als afdelingshoofd 

Art. 2. Aan artikel X111 33 van hetzelfde besluit wordt een $3 en een $4 toege- 
voegd, die luiden als volgt: 

$3. De ambtenaar van rang AI van wie het mandaat als afdelingshoofd beëindigd 
wordt, en wiens functioneringsevaluatie niet met een onvoldoende werd besloten, 
geniet de salarisschaal zoals hierna bepaald indien deze hem voordeliger is: 
l O na één mandaat: de hoogste salarisschaal van zijn functionele loopbaan zoals 
gedejìnieerd in artikel VIII 79; 
2" na twee of meer mandaten: de salarisschaal zoals gedefinieerd in bijlage 18. 

$4. Voor de toepassing van $ 2  en $3 is "mandaat als afdelingshoofd" een periode 
van 6 jaar, al dan niet onderbroken, die op z'n vroegst aanvangt op l januari 
1995. " 

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel X111 34bis ingevoegd, dat luidt als 
volgt : 

"Art. XIii 34bis. Het afdelingshoofd geniet de salarisschaal zoals bepaald in arti- 
kel XIII 33, $ 2, 4" tenzij de salarisschaal verbonden aan zijn organieke graad zo- 
als gedefinieerd in artikel XIII 33, $2 ,  1 O voordeliger is." 

Art. 4. In bijlage 11 van hetzelfde besluit worden, zoals in bijlage 1 van dit besluit 
wordt weergegeven, de overeenkomstige bepalingen toegevoegd. 

Art. 5. Bijlage 2 bij dit besluit wordt toegevoegd als bijlage 18 bij het Vlaams per- 
soneelsstatuut. 



Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1997. 

31 
~ r t . %  De Vlaamse minister, bevoegd voor de 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 



TABEL VAN DE SALARISSCHALEN (BIJLAGE 11) 

I 

I Toevoegen t I Wijzigen I 
A118 cfr. A212 A128 cfr. A222 A148 cfr. A241 

J A121 A131 A1 61 
A21 2 A222 A241 
A1 18 A1 28 A148 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering 
van tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 2 4  november 1993 houdende organisatie van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie . 
van het personeel. 

Brussel, de 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzakeri, 

LUC VAN DEN BOSSCHE 


