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administratie Ambtenuwnutken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 68.161 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 27 JANUARI,EN 6 EN 27 FEBRUARI 1997 DIE GEVOERD WER- 
DEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeels- 
statuut van 24 november 1993 wat de toegang tot de functie van leidend ambtenaar 
en de vrijwillige terugzetting in graad betreft. 
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door de aftaardiging 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. mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid. 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties 

- 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, vertegen- 
woordigd door : 

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 68.161 3 

Werd een akkoord bereikt over : 
bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams per- 
soneelsstatuut van 24 november 1993 wat de toegang tot de functie van leidend 
ambtenaar en de vrijwillige terugzetting in graad betreft met uitzondering van artikel 
7 wat de invoeging van artikel V111 109 quater, 5 1 betreft waar de afiaardigingen 
van de twee vakbonden aandringen dat er ook een overgangsregeling zou voorzien 
worden voor de ambtenaren met de rang A2E of A2S die in 1994 in het assesment 
geslaagd waren zodat zij ook kunnen deelnemen aan de bevorderingsprocedures tot 
de graad van directeur-generaal die starten voor 3 1 december 1998. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van het protocol. 

Brussel, 3 maart 1997 

DE AFVAARDIGING VAN DE RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

LUC Van den Brande 

lands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

LUC van den Bos? 
miniher vice-pres' ent van de Vlaamse 

L k L e  h regering en Vl/ráms minister van Onder- 
wij s en menarenzaken 

Wivina Demeester-De Meyer 
Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT DE 
TOEGANG TOT DE FUNCTIE VAN LEIDEND AMBTENAAR EN DE 
VRIJWILLIGE TERUGZETTING JN GRAAD BETREFT. 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende or- 
ganisatie 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 1994,8 december 1994, 1 juni 1995, 12 juni 
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 16 december 1996; 

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 ambtenaren zo spoe- 
dig mogelijk moeten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om op vrijwillige 
basis te worden teruggezet in graad; 

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. tj 1. In artikel VIII 41 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 novem- 
ber 1993 wordt 2 vervangen door wat volgt: 

"J 2. De vacatures worden bekendgemaakt door middel van een brief aan de in 
aanmerking komende kandidaten, verstuz4rd naar het door de betrokkene laatst 
opgegeven correspondentieadres en die volgende gegevens bevat: 
1" een korte functiebeschrijving en het adres waar een uitgcibreidefl4nctiebe- 

schrijving te verkrijgen is; 
2 O het gewenste proJiel; 
3" de salarisschalen; 
3" een omschrijving van de wijze van kandichatstelling. " 

5 2. In artikel VIII 41 van hetzelfde statuut wordt 5 3 vervangen door wat volgt: 
",f 3. De vacantverklaring wordt eveneens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
met vermelding van het adres waar nadere inlichtingen kunnen worden ingewon- 

>>  nen. 

tj 3. In artikel VIII 41,§4, derde lid van hetzelfde statuut wordt de zin 'De kandi- 
daatstelling omvat een uiteenzetting van de aanspraken en wordt ingediend met het 
modelformulier dat als bijlage 6 bij dit besluit gevoegd is" geschrapt. 

Art. 2. In artikel Vm 45 van hetzelfde statuut wordt 33 opgeheven. 

Art. 3. In artikel VíII 69, vierde lid van hetzelfde statuut worden de woorden "A3 
of' geschrapt. 

Art. 4. In hetzelfde statuut wordt een artikelVIII 69bis ingevoegd, dat luidt als 
volgt: 

"Art. VZIZ 69bis. ,f I.  De kandihten voor de bevordering tot de graad van direc- 
teur-generaal dienen bij hun kandi&atstelling een nota te voegen v ia ar in zij hun 
beleidsvisie op de invulling van de vacarzte functie formuleren. 

JT 2. Alleen de ambtenaren die zowel over de generieke als over de administra- 
tiespecijïeke competenties voor het leiden van een administratie beschikken, kun- 
nen tot de graad van directeur-generaal worden bevorderd. De Haamse regering 
stelt de lijst van de generieke en de administratiespeclf2eke competenties vast. 

(.l.> 
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j' 3 Het college van secretarissen generaal beoordeelt de generieke competenties 
voor de jì~nctie van leidend ambtenaar. 

Zij houden hierbij rekening met: 
I O de potentieelinschatting op basis van de intern beschikbare informatie over de 

loopbaan en de elementen die door de kandidaat werden aangereikt; 
2" de potentieelinschatting op basis van een gedragsgerichte test. 

Het college van secretarissen-generaal bepaalt de voorwaarden waaraan de test 
moet voldoen en kan daarvoor een beroep doen op een externe instantie. 

$ 4. De kandidaat van wie het college van secretarissen-generaal heefi vastgesteld 
dat hij aan de generieke competenties voldoet, wordt gedurende 7 jaar vanaf die 
beslissing vrijgesteld van deelname aan de test bedoeld in ,f 3, tweede lid, 2 O. 

De directeur-generaal wordt vrijgesteld van de test bedoeld in $3, tweede lid 2" 
wanneer hij de functie van leidend ambtenaar effectief uitoefent 

$5. Het college van secretarissen-generaal deelt aan de kandiu'aten mee of zij al 
dan niet over de generieke competenties beschikken. 

De kandidaten van wie het college van secretarissen-generaal heeft geoordeeld dat 
zij niet over de generieke competenties beschikken, kunnen tegen deze beslissing 
een bezwaarschrft indienen en vragen door het college van secretarissen-generaal 
te worden gehoord. 

$6. De kandidaten die aan de generieke competenties voldoen,worden door het 
college van secretarissen-generaal beoordeeld op hun administratiespecqzeke 
competenties op basis van inzonderheid de verdediging van de beleidmisie. 

J 7. Het college van secretarissen-generaal maakt in een gemotiveerd voorstel een 
rangschikking in orde van geschiktheid op, van de kandidaten die over zowel de 
generieke als administratiespec~fieke competenties beschikken om de.furzctie van 
leidend ambtenaar uit te oefenen. 

J 8. Het gemotiveerd voorstel wordt meegedeeld aan alle kandihten die hun be- 
leidwisie mondeling hebben verdedigd 

De ambtenaar die zich benadeeld acht, kan binnen vijftien dagen na de kennisge- 
ving een bezwaarschrift indienen bij het college van secretarissen-generaal. 
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J 9. Het college van secretarissen-generaal draagt de in aanmerking komende 
kmdidaten in orde van hun geschiktheid aan de benoemende overheid voor. De 
benoemende overheid benoemt uit de voorgedragen kandidaten of benoemt niet. " 

Art. S. Artikel V111 71 van hetzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt: 

'Art. VIII 71. Tot een graad van rang A3 kat2 worden bevorderd : 
l O de ambtenaar die in de periode van zes jaar voorafgaand aan de kandihat- 

stelling ten minste vier jaar de functie van afdelingshoofd of van afdelings- 
hoofd ad interim effectief heeft uitgeoefend; 

2 O de ambtenaar varz niveau A die in de periode van zes jaar voorafgaand aan de 
kandidaatstelling ten minste vier jaar de flnctie van kabinetschef of adjunct- 
kabinetschef op het kabinet van een minister of van een Europees commissaris 
effectief heeft uitgeoefend, eiz van wie de interdepartementale commissie van 
leidend ambtenaren heeft geoordeeld dat hij over de generieke competenties van 
afdelingshoofd beschikt. 

Voor de berekening van de in het eerste lid, l O bedoelde termijn van vier jaar wor- 
den de uitoefening van de functie van projectleider op vraag van de Vlaamse rege- 
ring, de uitoefening van het hoger ambt in een graad van de rang A3, en de pres- 
taties geleverd in de functie van kabinetschef of adjurtct-kabirzetschef op het kabi- 
net van een minister of van een Europees commissaris gelijkgesteld met de uitoe- 
fening van de functie van afdelingshoofd. 

De ambtenaar van niveau A die de functie van kabinetschef of a4unct-kabinetschef 
op het kabinet varz een minister of van een Europees commissaris uitoefent, kan 
zich bij een te begeven functie van afdelingshoofd kandidaat stellen teneinde te 
worden beoordeeld door de interdepartementale commissie van leidend ambtena- 
ren over de generieke competenties van afdelingshoofd .[h dit geval wordt hij vrij- 
gesteld van de indiening van een nota met de beleidvisie op de invulling van de te 
begeven functie . De ambtenaar van de rang AI moet zes jaar graadanciënniteit 
tellen en de tweede salarisschaal van de functionele loopbaan bereikt hebben. 

Voor de berekening van de in het eerste lid, 2" bedoelde termijn van vier jaar, 
worden enkel de prestaties in aanmerhng genomen die de betrokkene heejì gele- 
verd vanaf het moment dat de interdepartementale commissie van leidend ambte- 
naren heeft geoordeeld dut hij over de generieke competenties van afdelirtgshoofd 
beschikt. 

Art. 6. In deel VU1 van hetzelfde statuut wordt een titel 9 bis ingevoegd, die luidt 
als volgt: 

"Titel 9 bis. DE VXIJWILLIGE TERUGZETTING IN GRAAD 

Apt. VIII 100 bis. De ambtenaar kan tijdens zijn loopbaan eenmaal om functionele 
of persoonlijke redenen vragen te worden teruggezet in graad De vrzjwillige terug- 

(./.> 
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zetting gebeurt in een graad var7 de onmidellijk lagere rang dan die waarin de 
ambtenaar was benoemd. 

AIS  aan de nieuwe graad een functionele loopbaan verbonden is, wordt de ambte- 
naar ingeschaald in de hoogste salarisschaal van de functionele loopbaan. 

Art. VIII 100 ter. De vrsojwillige terugzetting in graad wordt toegekend door de 
benoemende overheid op advies van de bevoegde directieraad. " 

Art 7. In deel V111 "De administratieve loopbaan", titel 11 "Overgangs-en 
ophefingsbepalingen" van hetzelfde statuut wordt een artikel V111 109 quater 
ingevoegd, dat luidt als volgt: 

Art. FTII 109 quater $1. Bij de bevorderingsprocedures die starten vóór 31 de- 
cember 1998 worden voor de berekening van de in artikel V111 71, 1" bedoelde 
termijn van vier jaar, de diensten gepresteerd in een leidinggevende.fmctie van 
directeur en hoger meegerekend voor maximum twee jaar en de diensten gepres- 
teerd door de ambtenaar van niveau A als adviseur of attaché op het kabinet van 
een Vlaams minister gelijkgesteld met de uitoefening van defi4rzctie van afdelings- 
hoofd, op voorwaarde dat de betrokkene afdelingshoofd was voor zijn aanstelling 
op het kabinet. 

$2. De regeling voorzien in het laatste lid van artikel FTII 71 is niet van toepassing 
op de ambtenaar van niveau A die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit 
besluit de functie van kabinetschef of adjunct-kabirtetschef op het kabinet van een 
minister uitoefent. 

Art. 8. In deel VIII " De administratieve loopbaan", titel 11 "Overgangs-en 
~phefingsbepalingen" van hetzelfde statuut wordt een hoofdstuk 6 bis ingevoegd 
dat luidt als volgt: 

"Hoofdstuk 6 bis. DE VRIJWILLIGE TERUGZETTING IN GRAAD 

Art, VIII 129 ter. In afiijking van artikel Cï.1100 bis, behoudt de ambtenaar die 
op datum van inwerkingtreding van dit besluit bij het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap in dienst was, het salaris dat hij genoot voor zijn vrijwillige terug- 
zetting tot hij op basis van de niezmle salarisschaal een salaris krijgt dat ten minste 
daaraan gelijk is. 



Art. 9. In artikel X1 64 van hetzelfde statuut gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 12 juni 1995 worden na de woorden "van het administratief arrondis- 
sement Brussel-hoofdstad " de woorden "of van een Europees commissaris" inge- 
voegd. 

Art. 10. De bijlage 6 bij hetzelfde statuut wordt opgeheven. 

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het 
Belgisch Staatsblad. 

Art. 12. 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 


