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vervolg protocol N 74.177 

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 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 afvaardigingen 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-besluit van de Vlaamse regering 
tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de 
presentiegelden voor de raad van beroep en de fùnctioneringsevaluatie betreft mits 
rekening wordt gehouden met het volgende. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol 

De afvaardiging van de overheid en de afvaardigingen van de twee vakbonden zijn 
het overeens dat artikel 3 met de nodige zorg dient toegepast te worden en dat de 
wijze waarop dit verlopen is in 1997 en 1998 zal geëvalueerd worden. Er zal 
onderzocht worden of er al dan niet statutaire aanpassingen aan de procedure moet 
doorgevoerd worden. 

Brussel, . - 

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

Voor de Algem De Voorzitter, 
Openbare 

+-k R,: 
LUC Van den Brande 
minister-president van 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE O 

L 

/ 
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Lid 

De Meyer 
Vlaams minister van F I nanciën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 
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VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT DE 
PRESENTIEGELDEN VOOR DE RAAD VAN BEROEP EN DE FUNCTIONE- 
RINGSEVALUATIE 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,s december 1994, l juni 1995, 12 juni 
1995, 14 mei 1996 ,20  juni 1996,26 juni 1996, 19 december 1996, 14 januari 
1997,4 februari 1997 en 1 1 maart 1997; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 20 december 1996; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op 26 februari 1997; 

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", ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat 
krachtens het Vlaams personeelsstatuut de ambtenaren van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap in de eerstkomende maand moeten worden geëvalueerd en 
dat dit besluit tot doel heeft een aantal preciseringen in verband met de procedure 
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van de functioneringsevaluatie door te voeren zodat de rechtszekerheid gewaar- 
borgd wordt; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op . . . . . . .... .......... ., met toepas- 
sing van artikel 84, eerste lid, 2" van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In artikel I1 2041 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993 : "Aan de voorzitter en de plaatsvewangend voorzitter van de kamers in de 
raad van beroep wordt een presentiegeld van 4.000, -@ank (aan 100%) per zitting 
van een halve dag toegekend Dit bedrag wordt ge~rzdexeerd overeenkomstig artikel 
XIII 23. " 

Art. 2. In artikel VZII 8 van hetzelfde stauut, gewijzigd bij de besluiten van de 
Vlaamse regering van 12 juni 1995 en 26 juni 1996 wordt 92 vervangen door wat 
volgt: "$2. De functiorzeringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die tijdens 
het evalzratiejaar minimum drie maanden in actieve dienst is geweest. " 

Art. 3. Aan artikel VIII 15 van hetzelfde statuut wordt een vierde lid toegevoegd, 
dat luidt als volgt: " Het voeren van evaluatiegesprekken en het schrijven van eva- 
luatieverslagen, tijdens het eerste kwartaal van een jaar, worden beschouwd als 
activiteiten van het voorbije evaluatiejaar. '" 

Art. 4. In het tweede lid van artikel V111 28, $1 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij 
het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995, worden tussen de woorden 
"voor kennisneming " en de woorden "en krijgt" de woorden "en ontvangst" inge- 
voegd. 

Art. 5. In artikel X11 7 van hetzelfde statuut wordt 92 vervangen door wat 
volgt: "$2. De afdakìng wegens beroepsongeschiktheid wordt ambtshalve onderte- 
kend door de benoemende overheid " 



Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997 

Art. 7. 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 


