
departement Algemene Zaken en Financiën 
adminktratie Ambtenarenmlzen 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 3 0  JüNI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 16 mei 1995 houdende organisatie van het Vlaams Fonds 
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel 
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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 ; 

4. de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn ; 

enerzijds, 

en de afiaardigingen 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 Vak- 
bond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door : 

de heer Frédéric de Gélissen 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over het voorgelegde ontwerp van besluit van 
de Vlaamse regering van 16 mei 1995 houdende organisatie van het Vlaams Fonds 
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel mits rekening wordt gehouden met bijgaande op- 
merkingen van de administratie Ambtenarenzaken en mits in artikel 58 van het ont- 
werp van besluit artikel 23 wordt geschrapt. 

~ i j ~ a a n d e  tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 juli 1997 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGANI- OVERHEID 
SATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorz i t t~  
bare Diensten : 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse re- , 
gering en Vlaams minister van Buiten- 
lands Beleid, Europese Aangelegenhe- 
den, Wetenschap en Technologie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, ;, 

Syndicaten der Openbare Diensten 
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LEDEN : 

Be- 
groting en Gezondheidsbeleid 

-- , ' . 
'\, 

\ i 
z I 

,  LU^ Martens 
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en 
Welzijn 



" uw brief van 
uw kenmerk 

ons kenmerk ASANFSIPHI Sector comité i , 
vragen naar Sophie Steyaert 

of toestelnummer 021507 50 09 

bijlagen 

datum 

e Betreft: Sector comité XMII - ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 houdende organisatie van het 
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel 

Hierna vindt u in het kader van de onderhandelingen in het Sector comité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest op maandag 30 juni 1997 en voor 
verder gevolg de technische opmerkingen van de administratie Ambtenarenzaken 
aangaande het voornoemde ontwerp-besluit.(wat betreft het administratief statuut) 

Artikel 11 

Dit artikel van het ontwerp-besluit moet aangevuld worden. Ook in de tweede 
van artikel VIII 16 van het personeelsstatuut van het VFSIPH moet een wijziging 
doorgevoerd worden : 'de te horen ambtenaren" wordt vervangen door "de te 

a bevragen ambtenaren."Artikel 1 1 dient als volgt geherformuleerd te worden: 

uArt. 11. In artikel V111 16 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen doorgevoerd : 

1' 1 wordt vervangen door wat volgt : " 9 1. De evaluatie over het afgelopen evaluatiejaar heeft 
plaats in januari en februari van het volgende jaar. Het beschrijvend evaluatieverslag dient 
uiterlijk op 15 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd De planning voor het nieuwe 
evaluatiejaar dient eveneens op dat tijdstip te zijn gefinaliseerd"; 

2' in §2,2' worden de woordenWde te horen ambtenaren" vervangen door de woorden "de te 
óevragen ambtenaren". " 

NB: 
gelieve 

in het antwoord 
de datum 

en ons kenmerk 
te vermelden 



1 Artikel 23 

~~~~~~~~~~ike opmerking. 

Dit artikel dient te worden geschrapt. In artikel IX 15 van het huidige 
personeelsstatuut van het VFSIPH dient de bepaling in verband met de 
uitwerkingsdatum van de tuchtstraf (ze gaat in op de derde werkdag volgend op de datum 
van het aangetekend schrijven) behouden. Volgens de Raad van State heeft een 
administratief beroep geen opschortende werking tenzij uitdrukkelijk wordt 
bepaald dat dit wel het geval is. 
De Vlaamse regering heeft dit standpunt bevestigd bij de goedkeuring van de 
wijzigingen aan de personeelsstatuten van de VLM en VIZO. 

In artikel 58 van het ontwerp-besluit omtrent de inwerkingtreding van de artikelen 
van het ontwerp-besluit wordt de verwijzing naar artikel 23 eveneens geschrapt. 

Artikel 30 

In punt 1" wordt " tweeën zeventigmaanden " verbeterd in " tweeënzeventig 
maanden". 

Artikel 31 

In het nieuwe artikel X1 43, $4 van het ontwerp-besluit moet de datum van de 
herstelwet namelijk 22 januan 1995 gecorrigeerd worden : 22 januari 1985. 

Artikel 58 

De artikelen 24 en 27 van het ontwerp-besluit dienen uitwerking te krijgen met 
ingang van 1 januari 1995. 


