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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 3 0  JUNI 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 10 mei 1995 houdende organisatie van het permanent secre- 
tariaat van de Vlaamse Onderwijsraad 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, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckrnans 

- 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 heer Frédéric de Gélissen 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over het voorgelegde ontwerp van besluit van 
de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 
mei 1995 houdende organisatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse On- 
derwijsraad en de regeling van de rechtspositie van het personeel mits rekening 
wordt gehouden met bijgaande opmerkingen van de administratie Ambtenarenzaken 
en mits in artikel 1 van hetzelfde ontwerp van besluit "artikel 11" vervangen wordt 
door "artikel I" en in artikel 59 de vermelding "I 92" 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 RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- O VERHEID 
NISATIES : 

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

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

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, \ 
Syndicaten der Openbare Diensten 
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LID : 

Vlaams minister van ~inanciën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid 
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Betreft: 

Artikel 2 

Sectorcomité XVIII : vergadering van 30 juni 1997 om 14 u 
Ontwerp - besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 houdende organi- 
satie van het permanent secretariaat van de VLOR en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel 

Haakjes weg rond artikelnummer. 

Artikel 2 

De fomlulering dient wetgevingstechnisch aangepast als volgt : 

In artikel I1 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1" de woorden "dient op het tijdstip van de aanwijzing een geschiktheidsbrevet 
inzake vorming te bezitten. Hij" worden geschrapt. 

2" na de woorden "Vlaamse Gemeenschap" worden de woorden "of een gelijk- 
waardige opleiding" toegevoegd. 

gelieve 2672/gve/vlorobv 
in het antwoord 

de datum 
en ons kenmerk 

te vermelden 



Dit artikel dient wat betreft de formulering gecorrigeerd als volgt : 

In artikel I1 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht 

1" in $3, tweede lid wordt het woord "elk" vervangen door het woord "het" ; 

2" $5 wordt vervangen door wat volgt : "$5. Het personeelslid ...". 

Artikel 4 

Tussen "14" en "6"", dient een komma geplaatst : I1 14,6". 

Vóór "de leidend ambtenaar" dient ingevoegd : de woorden ............... 

Artikel 5 

Wetgevingstechnische aanpassing : Artikel I1 21 ... wordt opgeheven (i.p.v. ge- 
schrapt). 

Wetgevingstechnische aanpassing : Artikel V11 32 ... wordt opgeheven (i.p.v. ge- 
schrapt). 

Artikel 12 

Op te merken valt dat in artikel V111 16 $2 de woorden "de te horen ambtenaren" 
moeten worden vervangen door "de te bevragen ambtenaren ...." . 

Artikel 12 dient dan ook geherfonuleerd als volgt : 
Art. 12. In artikel V111 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1 " 5 1 wordt vervangen door wat volgt : 
"5 1. De evaluatie over het afgelopen jaar ... gefinaliseerd" 

2" in 52,2" worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de 
woorden "de te bevragen ambtenaren". 



Artikel 15 

Wetgevingstechnische aanpassing : 

Artikel V111 19 wordt opgeheven (i.p.v. geschrapt). 

Artikel 16 

Zelfde opmerking als bij artikel 15 : opgeheven i.p.v. geschrapt. 

Artikel 19 

Conform nieuwe omzendbrief. Wetgevingstechmek dient dit artikel geformuleerd 
als volgt : 

Art. 19. Aan artikel V111 26 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden 
toegevoegd : "onverminderd het derde lid van voormeld artikel". 

Artikel 22 

De ISV was in het kader van de evaluatie van het VPS van oordeel dat indien het 
beroep bij de raad van beroep tegen de uitgesproken tuchtstraf geen opschortende 
werking heeft, er niets wordt gewijzigd aan het artikel. Volgens de Raad van State 
heeft een administratief beroep geen opschortende werking tenzij uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat dit wel het geval is. 3 Artikel IX 15, laatste lid blijft aldus on- 
gewijzigd (zie ook bij inwerkingtreding). 

Artikel 27 

Onder 2" het volgende aanpassen : 
2" in $2 het woord (i.pv. vermelding) "$l", vervangen door de woorden "$ 1, 1' tot 
en met 3'". 

Artikel 35 

Aanpassen als volgt : &(i.p.v. bij) artikel XI 80. 

Artikel 40 
Om de uniformiteit van de teksten te behouden zou het aangeraden zijn de woorden 
" het bepaalde; te schrappen in artikel X111 66. 

Ar) 
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Artikel 4 1 
De administratie Ambtenarenzaken merkt op dat dit een nieuw artikel is en hierover 
geen advies heeft uitgebracht. 

Artikel 45 

Wetgevingstechnische aanpassing : 

"wordt de vermelding" vervangen door : "worden de woorden". 

Artikel 46 
Voiledigheidshaive wordt opgemerkt dat de tekstaanpassing (inzake normale loop- 
baansnelheid) van artikel Vm 73 volgens de nieuwe modelbepaling wordt vervoile- 
digd met de volgende tekst : 
Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd : 
"De ambtenaar voor wie de directieraad geen beslissing tot loopbaanvertraging noch 
tot loopbaanversnelling heeft genomen, bouwt de schaalanciënniteit op met normale 
sneiheid, en dit voor dezelfde periode als in het eerste lid." 

Artikel 47 
Het betreft artikel XIIi 8, 1" i.p.v. XIII, 1". 

Artikel 49 
Er wordt verkeerdelijk verwezen naar artikel X11 10, §l,lO,a) i.p.v. artikel XiII 10, 
31, 1°,a). 

Artikel 59 

In dit artikel, dat handelt over de inwerkingtreding wordt o.m. verwezen naar artikel 
I 92. Deze verwijzing is foutief Het is niet duidelijk welke verwijzing men beoogt. 
De vermelding "22"dient geschrapt conform de bemerking bij artikel 22. 

Artikel 6 1 

Na het woord "onderwijs" komma (,) plaatsen. 



5 
OPMERKING 
- In artikel XIII 63 wordt de vermelding 9 1 geschrapt. 

Deze schrapping is nodig omdat de huidige tekst niet Mopt met de bepalingen 
van het koninkíijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning vaan een 
haardtoelage of standplaatstoelage aan het personeel der ministeries (en bijgevolg 
met het AP-KB - minimale rechten). 

- De opmerking i.v.m. bijlage 10 (wijziging van de salarisschaal C1 11) werd niet 
gevolgd door de VLOR 

Ondertekening 

Na minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Arnbtena- 
r d e n  komma (,) plaatsen. 

Onderaan boven de handtekeningen, volgende vermelding toevoegen : 
Brussel, 

- De vermelding "Voorstel : In bijlage 7.. .... vervangen door wat volgt" : schrap- 
pen. 

- Onderaan bijlage 2 dient volgende formulering ingevoegd cfk. bijlage 1. 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van . . . . tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse r e g e ~ g  van l0 mei 1995 houdende orga- 
nisatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad en de regeling 
van de recgpositie van het personeel. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 

LUC VAN DEN BRANDE 



De Vlaamse minister van Ondenvijs ei1 Ambtenarenzaken, 

LUC VAN DEN BOSSCHE 


