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protocol nr 7 1.173 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 27 FEBRUARI 1997 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 Vlaams 
Personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de aanwijzing van de 
afdelingshoofden en de evaluatie na functiewijziging 

p r o t o c o l  n r  7 1 . 1 7 3  



vervolg protocol nr 71.173 

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 ; 

enerzijds, 

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: Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse 
regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993, 
wat betreft de aanwijzing van de afdelingshoofden en de evaluatie na fùnctiewijzi- 
ging mits rekening wordt gehouden wordt met het volgende. 

1. De afiaardigingen van de twee vakbonden dringen er op aan dat de afspraken in 
de punten 1 en 2 van het protocol nr. 63.150 van 19 september 1996 onverkort 
blijven bestaan. 

2. De afiaardigingen van de twee vakbonden vragen met aandrang dat er een 
hoorrecht zou voorzien worden voor de kandidaat afdelingshoofden die niet 
geschikt bevonden werden door de interdepartementale commissie van leidend 
ambtenaren. 

Brussel, 3 maart 1997 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare ~ i e n s t h  : 

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 

de Vlaamse 

Lid /' 
/' 

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

protocol 71.173 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT BE- 
TREFT DE AANWIJZING VAN DE AFDELINGSHOOFDEN EN DE EVALU- 
ATIE NA FUNCTIEWIJZIGING 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
inzonderheid op artikel 87, 3, gewijzigd bij de bijzondere 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 1996,26 juni 1996 en 14 januari 1997; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 19 juli 1996 en het aanvullend advies gege- 
ven op 27 februari 1997; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juli 1996; 

Gelet op het protocol nr. 63.150 van . l9  september 1996 en protocol nr 7 1.173 .van 
3 maart 1997 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op het advies van de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel l. In artikel I 2, 13' van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1994 wor- 
den de woorden "van rang A2" geschrapt. 



Art. 2. In artikel I 3, 81 van hetzelfde statuut worden de volgende wijzigingen ge- 
bracht: 

1" in de bepaling onder 1" worden de woorden "voor de bevorderingen in rang A2" 
vervangen door de woorden "voor de m i j z i n g e n  tot afdelingshoofd"; 

2" de bepaling onder 2" wordt vervangen door wat volgt: 
"Z0 het ministerie voor: 
- de aanwijzing tot afdelingshoofd; 
- de dienstaanwijzing en mutatie van ambtenaren vanaf rang A2 en hoger; 
- de bevordering in rang A3 en A4; 
- de aanwerving; 
- de interdepartementale mutatie en dienstaanwijzing. " 

Art. 3. Het artikel II 24 bis van hetzelfde statuut ingevoegd bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 8 december 1994 en gewijzigd bij het besluit van 26 juni 
1996, wordt opgeheven. 

Art. 4. In artikel I1 42 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 8 december 1994, worden de woorden "onverminderd de bepaling van 
artikel 11 24bis, $1, vierde lid "geschrapt. 

Art. 5. In artikel VIII 3 van hetzelfde statuut worden de woorden "elf rangen" 
vervangen door "twaalf rangen ". 

Art. 6 81. In het derde lid van artikel VIII 5 van hetzelfde statuut worden de 
woorden "niveau A: vier rangen, genummerd van Al tot A4" vervangen door de 
woorden "niveau A: vzjfrangen, genummerd Al,  A2, A2A, A3 en A4 ". 

s2. Aan het vierde lid van artikel VIIi 5 van hetzelfde statuut wordt de volgende 
zin toegevoegd: 
"Binnen niveau A is de rang A2A hoger dan de rang A2 en lager dan de rang A3". 

Art. 7. In het eerste en het derde lid van artikel VIII 20 van hetzelfde statuut, ver- 
vangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 worden de woor- 
den "van rang A T  geschrapt. 

Art. 8. In artikel MII 21-24 van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 12 juni 1995, worden na de woorden "het afdeingshoof8 de 
woorden "van rang A2" geschrapt. 

Art. 9. Aan deel W, titel 4 " De hiërarchische loopbaan van de ambtenaar " 
van hetzelfde statuut wordt een vijfde hoofdstuk toegevoegd dat als volgt luidt: 

"Hoofdstuk 5- De aanwijting tot afdelingshoofd 



Art VIII. 76bis Jl. De graad van afdelingshoofd wordt uitsluitend bij wege van 
mandaat begeven. Tijdens de uitoefening van het mandaat van afdelingshoofd, 
beschikt de ambtenaar over alle prerogatieven verbonden aan de functie van afde- 
lingshoofd 

Voor aanwijzing tot afdelingshoofd komen in aanmerkmg: 
I " de ambtenaar van rang A2 
2" de ambtenaar van rang A I die de tweede salarisschaal in de functionele loop- 
baan van deze rang bereikt heeft en ten minste zes jaar graad anciënniteit telt. 

De ambtenaar van rang A2 die rechtstreeks in deze rang of als expert aangeworven 
wordt, dient 6 jaar graadanciënniteit te tellen vooraleer hij kan aangewezen wor- 
den tot afdelingshoofd 

j2. Het afdelingshoofd dat 
I " een verlof voor opdracht krijgt om een ambt uit te oefenen op het kabinet van 

een minister of van een Europees commissaris; 
2" in een hoger ambt van directeur-generaal wordt aangesteld; 
3" op vraag van de Ylaamse regering de functie van projectleider uitoefent of 
4" langdurig afiezig is wegens ziekte 
behoudt zijn mandaat van afdelingshoofd en kan in voormelde situaties vervangen 
worden door een afdelingshoofd ad interim. 

$3. Alleen de ambtenaar die zowel over de generieke als over de afdelingsspecrfie- 
ke competenties voor het leiden van een afdeling beschikt, kan tot afdelingshoofd 
worden aangewezen. Het college van secretarissen-generaal stelt de lijst van de 
generieke competenties vast. De leidend ambtenaar stelt de afdelingsspecljìeke 
competenties va t  in overleg met de secretaris-generaal. 

Art VIII76 ter. De te begeven betrekkingen , de voorwaarden van aanwijzing in de 
betrekking van afdelingshoofd en de wijze waarop zij hun interesse kunnen kenbaar 
maken, worden meegedeeld aan alle in aanmerking komende ambtenaren. 

De gegadigden voor een te begeven betrekkrng van afdelingshoofd dienen eveneens 
een nota in waarin ze hun beleidwisie formuleren op de invulling van de te bege- 
ven betrekkrng. 

Art VIII 76 quater. Jl. De vereiste generieke competenties van de kandidaten 
voor de betrekkrng van afdelingshoofd worden beoordeeld door een interdeparte- 
mentale commissie van leidend ambtenaren aangeduid door het college van secre- 
tarissen-generaal. 

Deze commissie houdt bij die beoordeling rekening met : 
1 de potentieelinschatting op basis van de intern beschikbare informatie over de 
loopbaan en de elementen die door de gegadigde werden aangereikt; en 
2" de potentieelinschatting op basis van een gedragsgerichfe test. 



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

$2. De ambtenaren van wie de in § I  vermelde commissie heefr vastgesteld dat zij 
aan de generieke competenties voldoen, worden gedurende 7 jaar vrijgesteld van 
deelname aan de test bedoeld in $1, tweede lid, 2'. De ambtenaren mogen tijdens 
hun loopbaan maximaal 4 keer deelnemen aan de test. 

De test van de generieke competenties georganiseerd door de administratie in 1994 
wordt beschouwd als test in de zin van $ I ,  tweede lid, 23 Voor de ambtenaar die 
geslaagd is voor deze test, begint de periode van 7 jaar bedoeld in het eerste lid te 
lopen vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling. 

Het afdelingshoofd wordt gedurende de uitoefening van zijn mandaat en gedurende 
7 jaar na tie beëindrgr'ng ervan - tenzij het beëindigd werd door een functione- 
ringsevaluatie onvoldoende - vrijgesteld van de test bedoeld in $1, tweede lid, 29 

Art VIII 76 quinquies . De departementale directieraad stelt per afdeling vast wel- 
ke van de door de interdepartementale commissie in aanmerking genomen gega- 
digden in aanmerkmg komen voor de betrebng van afdelingshoofd Hij houdt 
harbij inzonderheid rekening met de afdelingsspecz~eke competenties en de mon- 
delinge verdediging van de beleidwisie. 

Art W .  76 smWIes. Jl. De leidend ambtenaar wijst uit de door de departementale 
directieraad in aanmerking genomen gegadigden een ambtenaar aan voor de be- 
trekking van afdelingshoofd 

Indien de leidend ambtenaar een ambtenaar van zijn departement aanwijst, ge- 
beurt dit in overleg met de secretaris-generaal. 

Indien hij een ambtenaar van een ander departement aanwijst, gebeurt de m i j -  
zing in overleg met het college van secretarissen-generaal. 

Itzdien er geen leidend ambtenaar is, gebeurt de m i j z i n g  door de secretaris- 
generaal onverminderd het vorige lid 

92. De leidend ambtenaar legt zijn beslissing tot aanwijzing voor aan de functio- 
neel bevoegde Vlaams minister. 
De functioneel bevoegde Vlaamse minister neemt de beslissing tot bekrachtiging of 
niet bekrachtiging binnen een termijn van twee maand na voorlegging van de 
aanwijzing. Zoniet is de aanwijzing van rechtswege bekrachtigd Indien de functio 
nee1 bevoegde VIaamse minister beslist om de aanwijzing niet te bekrachtigen, legt 
de leidend ambtenaar binnen de twee maand een nieuwe aanwijzing voor of start in 
voorkomend geval opnieuw de procedure tot aanwijzing. 

Art VIII 76 septies. Het afdelingshoofd behoudt gedurende zijn mandaat de func- 
tionele loopbaan in de graad waarin hij werd benoemd De werkelijke diensten van 



de ambtenaar die als afdelingshoofd is aangesteld, worden in aanmerkmg genomen 
voor de vaststelling van de schaalanciënniteit in &functionele loopbaan. 

De aanwijzing tot afdelingshoofd houdt tevens de dienstaanwijzing in voor de be- 
trokken ambtenaar. 

Art. KfI1 76 octies. De aanwijzing tot afdelingshoofd is een mandaat voor zes jaar, 
meermaals met dezelfde duur verlengbaar. De verlenging gebeurt stilzwijgend 

Het m a h t  wordt ambtshalve beëindigd bij een functioneringsevaluatie die met 
onvoldoende wordt besloten. 

De leidend ambtenaar kan in overleg met de secretaris-generaal een einde stellen 
aan het manahat hetzij om functionele redenen hetzij op vraag van het afdelings- 
hoofd zeg 

In dat geval wordt voor de betrokken ambtenaar een gepaste dienstmijzing 
vastgesteld door de bevoegde overheid 

Art. MI176 novies. De artikelen YIII 76 bis tot en met UI1 76 octies zijn eveneens 
van toepassing op de aanwijzing van het afdelingshoofd ad interim. > 9  

Art. 10. In artikel V111 79, 92 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 8 december 1994, worden de woorden "voor de ambtenaar 
van rang A2 die afdelingshoofd is of een s t a w i e  heeft " vervangen door de 
woorden "voor het afdelingshoofd en de ambtenaar die een stafinctie heeft". 

Art. ll. In artikel VIII 83 van hetzelfde statuut, vervangen bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 26 juni 1996, worden de woorden " van rang A2 " geschrapt. 

Art. 12. In het derde en het vijfde lid van artikel VIII 83bis van hetzelfde statuut, 
ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1994 en gewij- 
zigd bij het besluit van 26 juni 1996, worden de woorden "van rang A T  geschrapt. 

Art. 13. Aan artikel VIII 100 van hetzelfde statuut worden de volgende leden toe- 
gevoegd: 

"De ambtenaar die op grond van een functiewijzigrng in een leidinggevende func- 
tie van leidend ambtenaar of afdelingshoofd is aangesteld, wordt geëvalueerd 
overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op diefunctie. 
De leidend ambtenaar van de administratie, waaraan het afdelingshoofd na finc- 
tiewijzigrng wordt toegewezen, dient met deze aanstelling in te stemmen. 
Voor de ambtenaar van rang A4 of van rang A3 die op grond van een functiewij- 
zigng in een niet-leidinggevende finctie is aangesteld, worden de evaluatoren 
aangeduid in de beslissing tot finctiewijziptg. 



De ambtenaar van rang A2 die op grond van een functiewijzigrng is aangesteld in 
. een niet-leidinggevende functie wordt geëvalueerd overeenkomstig de bepalingen 

van dit besluit die van toepassing zijn op de ambtenaar van rang A2. 

Art. 14. In deel W, titel 11, hoofdstuk 2 van hetzelfde statuut wordt een artikel 
VIII 103 bis ingevoegd, dat luidt ais volgt 

"Art MII 103 bis.. De personeelsleden d e  op grond van artikel 61 van het decreet 
van 4 mei 1994 betreffende de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebon- 
den Grondbeheer Vlaanderen werden benoemd in een betrekkmg bij het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, behouden de geldelijke en administratieve anciënni- 
teit die zij bij de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbe- 
heer Vlamderen M e n  verworven. " 

Art. 15. In deel W, titel 11, hoofdstuk 3 van hetzelfde statuut wordt een artikel 
V111 109 bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 

"Art VIII 109bis. Het artikel YiII 76bis, $1, derde lid, is niet van toepassing op de 
experten d e  tot afdelingshoofd aangesteld werden vóór I januari 199 7 en op de 
experten van de crdministratie Wetenschap en Innovatie die aangeworven werden 
vóór l juni 1993 voor zover deze laatsten binnen de voornoemde administratie tot 
afdelingshoofd mgesteld worden'! 

Art. 16. In deel VIII, titel 11, hoofdstuk 3 van hetzelfde statuut wordt een artikel 
VIII 109 ter ingevoegd, dat luidt als volgt 

"Art WII 109 ter. $1. De ambtenaren die vóór de datum van goedkeuring van dit 
besluit tot afdelinghoofd waren aangewezen, behouden hun aanwijzing. Die aan- 
wijzingen worden evenwel ten vroegste met ingang van I januari 1995 beschouwd 
als mandaten in de zin van dit besluit. 

J2. In afiijking van artikel PïII 76 bis $1, tweede lid, 2" komt eveneens voor 
m i j z i n g  tot afdelingshoofd in aanmerking de ambtenaar van rang AI in dienst 
bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op I juni 1994 die ten minste zes 
jaar grauabnciënniteit telt. 

Art. 17. In de bijlage 5 van hetzelfde statuut worden in punt "I. Algemeen perso- 
neel" onder de woorden "rang A3 : directeur-generaal" de woorden "A2A: afde- 
lingshoofd" ingevoegd. 



Art. 18. In de bijlage 7 van hetzelfde statuut worden onder de vermeldingen met 
betrekking tot de graad "A3 - directeur-generaal "de volgende vermeldingen in de 
overeenstemmende kolommen ingevoegd: 

Art. 19 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , met uitzonde- 
ring van artikel 13 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1997. 

1 
A2A 

Art. 20. De Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken, is belast met de uit- 
voering van dit besluit. 

Brussel, 

2 
afdelings- 
hoofd 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

3A 

LUC VAN DEN BOSSCHE 

3B 4 5 
Graad uitsluitend te begeven bij 
wege van mandaat volgens de 
voorwaarden en de procedure 
bepaald in Hoofdstuk 5 van deel 
VIII, Titel 4 " De hiërarchische 
loopbaan van de ambtenaar" 


