
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 79.188 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 14 JULI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

voorontwerp van decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van 
wetten en decreten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot op- 
heffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse 
openbare instellingen 



vervolg p ro toco l  n r .  7 9 . 1 8 8  2 

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. 

4. de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 

5 .  de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ste- 
delijk Beleid en Huisvesting; 

6.  de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening; 

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

8. de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media. 

enerzi-ids, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heer Richard De Winter 

- 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 Fréderic de Gelissen 

anderzi-i ds, 
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Werd een akkoord bereikt over het bijgaand voorontwerp van decreet tot wijziging 
en opheffing van sommige bepalingen van wetten en decreten betreffende sommige 
Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake 
prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare 
Diensten uit haar bezorgdheid m.b.t. de adviestermijn die voor de raden van bestuur 
is voorzien en dringt er op aan dat de Vlaamse regering bij het bepalen van de 
termijn waarbinnen advies moet worden uitgebracht, zou rekening houden met de 
aard en omvang van de te adviseren bepalingen, de specifiteit van de instelling en 
inzonderheid het vergaderritme van de raden van bestuur. 

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

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

minister-president van de Vlaamse re- 
gering en Vlaams minister van Buiten- 
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 t den B"" 
mini t r vice-pres' ent van de Vlaamse 
regeri en Vlaa s minister van On- 
denvij s en Am enarenzaken 

LEDEN : / 

~ l a a m s  minister va# Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid 

Tewerkstelling 
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Stedelij k Beleid 

> 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van Openbare Wer- 
ken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening 

Z g S m g s t e r  van cultui L weliijn 
I, Gezin en 

Eric va&mpuy 
Vlaams minister van Economie, KMO, 
Landbouw en Media 



VLAAMSE REGERING 

ONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING EN OPHEFFING VAN SOMMIGE 
BEPALINGEN VAN DECRETEN EN WETTEN BETREFFENDE SOMMIGE 
VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN EN TOT OPHEFFING VAN WETTE- 
LIJKE BEPALINGEN INZAKE PRIORITAIRE AANWERVING BIJ DE VLAAM- 
SE OPENBARE INSTELLINGEN 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegen- 
heden, Wetenschap en Technologie, de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtena- 
renzaken, de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, de Vlaamse minister 
van Financiën, Begroting en Gemndheidsbeleid, de Vlaamse minister van Binnen- 
landse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, de Vlaamse minister van 
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse minister van Cul- 
tuur, Gezin en Welzijn en de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media ; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken is ermee belast, in naam van 
de Vlaamse regering, bij het Vlaamse Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, 
waarvan de tekst volgt : 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling 

Artikel 1. Dit decreet regelt gemeenschapsaangelegenheden en gewestaangelegenhe- 
den. 
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Hoofdstuk 2. Toerisme Vlaanderen 

Art. 2. Aan het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van een openbare instel- 
ling Toerisme Vlaanderen, gewijzigd bij de decreten van 2 1 december 1990 en 22 
december 1995 worden volgende wijzigingen aangebracht : 

1 " in de artikelen 2,5 ,6  en 9 wordt de vermelding "raad van beheer" vervangen door 
de vermelding "raad van bestuur" en in artikel 5, 92 wordt de vermelding 
"beheerders" vervangen door de vermelding "bestuurders". 

2" artikel 8 wordt vervangen door wat volgt : "Art. 8. De Vlaamse regering stelt de 
personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel van Toe- 
risme Vlaanderen vast na advies van de raad van bestuur. De raad van bestuur geeft 
zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd tenzij de 
Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 
kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het 
adviesvereiste worden voorbijgegaan." 

3" in artikel 9 worden de vermeldingen "administrateur-generaal" en "adjunct- 
administrateur-generaal" vervangen door de vermeldingen "leidend ambtenaar" en 
"adjunct-leidend ambtenaar". 

4" artikel 10 9 1 wordt opgeheven en de vermelding "$2" wordt geschrapt. 

Hoofdstuk 3. Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap 

Art. 3,51. Aan het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de de- 
creten van 25 juni 1992,22 december 1993,23 februari 1994 en 21 december 1994 
worden volgende wijzigingen aangebracht : 

1 " in artikel 15, laatste lid wordt de zinsnede "die hun graad en statuut vaststelt" ver- 
vangen door de volgende zinsnede "die hun graad en de regeling van hun rechts- 
positie en de niet in dit decreet bepaalde bevoegdheden vaststelt". - .,.--e 

2" in artikel 18 wordt het woord "statuut" vervangen door de woorden "de regeling van 
de rechtspositie". 

52. Artikel 19, eerste lid van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 

53. Artikel 78 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 



Hoofdstuk 4. Vlaamse Onderwijsraad 

Art. 4, $1. In artikel 153 e) van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs 
I1 wordt de vermelding "niveau 1 " vervangen door de vermelding "niveau A". 

52. In artikel 153 f) van hetzelfde decreet en in artikel 153 bis van hetzelfde de- 
creet ingevoegd bij het decreet van 17 juli 1991 worden de vermeldingen "algemeen 
secretaris" en "adjunct-algemeen secretaris" vervangen door de vermeldingen "leidend 
ambtenaar" en "adjunct-leidend ambtenaar van het permanent secretariaat". 

$3. In artikel 160, 9 1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 
juli 1991 en in artikel 160 93 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

l O $ 1, lid 1 tot en met 5 wordt vervangen door wat volgt : 
" tj 1. De Onderwijsraad beschikt over een permanent secretariaat dat onder het gezag 
van de algemene raad wordt geleid door een leidend ambtenaar bijgestaan door een 
adjunct-leidend ambtenaar. Dit secretariaat heeft als opdracht de nodige docurnen- 
tatie te verzamelen en de studies voor te bereiden nodig voor de werkzaamheden 
van de Vlaamse Onderwijsraad. 

De personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel van het 
permanent secretariaat worden vastgesteld door de Vlaamse regering na advies van 
de Algemene Raad. De Algemene Raad geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalen- 
derdagen nadat er om verzocht werd tenzij de Vlaamse regering een andere termijn 
heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet 
binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

De algemene raad bedoeld in art. 153, 1 benoemt de leidend ambtenaar, de adjunct- 
leidend ambtenaar en de ambtenaren van rang AS. 

De Vlaamse regering neemt de passende maatregelen opdat de Onderwijsraad voor 
deze personeelsleden deel kan nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet 
van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen 
van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - .  - 

2" in het vijfde lid van art. 160, $3 wordt de vermelding "algemene raad" vervangen 
door de vermelding "permanent secretariaat"; 

3" het laatste lid van art. 160, $3 wordt vervangen door wat volgt : 
"De regeling betreffende hun jaarlijkse vakantie en feestdagen is dezelfde als deze 
van de ambtenaren van het permanent secretariaat". 

$4. Artikel 160, $2, laatste lid, ingevoegd bij het decreet van 9 april 1992 wordt 
opgeheven. 
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$5. Onder titel IX, hoofdstuk 11. Overgangs- en wijzigingsbepalingen van het- 

zelfde decreet wordt een artikel 169 bis toegevoegd dat luidt als volgt : 
"Art. 169 bis. De Vlaamse Onderwijsraad kan binnen zijn dotatie de personeelsleden 
voor secretariaatswerk bij arbeidsovereenkomst blijvend tewerkstellen voor zover deze 
in dienst waren op 1 januari 1994 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
en functioneel niet in een vervangingsopdracht. De leidend ambtenaar bepaalt welke 
personeelsleden aan deze voorwaarden voldoen". 

Hoofdstuk 5. Kind en Gezin 

Art. 5. Aan het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind 
en Gezin, gewijzigd bij het decreet van 23 februari 1994 worden volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1 O in het opschrift van afdeling I "Raad van beheer en bureau" en in de artikelen 8 tot 
en met 20 worden de woorden "raad van beheer" vervangen door de woorden "raad 
van bestuur". 

2" artikel 1 1 wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 1 1, $1. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de instelling vast, na advies van de raad van be- 
stuur. De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat 
er om verzocht werd tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald 
die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze 
termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

$2. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar worden be- 
noemd door de Vlaamse regering". 

3" artikel 12,2de lid wordt vervangen door wat volgt : 
"De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de instelling wonen 
met adviserende stem de vergaderingen van het bureau bij ". 

Hoofdstuk 6. OPZ-Geel en Rekem . - 

Art. 6, $1. Artikel 24 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk 
beleid wordt vervangen als volgt : 
"Art. 24. De regeling van de rechtspositie van het personeel en de personeelsformatie 
van elke instelling worden vastgesteld door de Vlaamse regering, op advies van de 
raad van bestuur en onverminderd de bevoegdheden van de medische raad. Het advies 
van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat er 
om verzocht werd tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet 
korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is 
gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan". 

92. Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 



Hoofdstuk 7. Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Licha- 
melijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie 

Art. 7. Aan hoofdstuk 6 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het be- 
stuurlijk beleid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1 " Artikel 44,s 1 wordt vervangen door wat volgt : 
"Artikel 44, 1. De Vlaamse regering benoemt de leidend ambtenaar en de adjunct 
leidend ambtenaar en bepaalt de regeling van hun rechtspositie na advies van de 
raad van bestuur. De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalender- 
dagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn 
heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet 
binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan." 

2" In artikel 44, $2 worden de woorden "commissaris-generaal" en "adjunct- 
commissaris-generaal" respectievelijk vervangen door de woorden "de leidend 
ambtenaar" en "de adjunct-leidend ambtenaar". 

3" Artikel 45 wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 45. De regeling van de rechtspositie van het overige personeel en de perso- 
neelsformatie worden vastgesteld door de Vlaamse regering na advies van de raad 
van bestuur. Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlij k binnen der- 
tig kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere 
termijn heeft bepaald, die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het 
advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden 
voorbij gegaan". 

4" Artikel 48 wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 48. Met uitzondering van de ambtenaren bedoeld in artikel 44, 1, benoemt en 
bevordert de raad van bestuur de personeelsleden van niveau A". 

Hoofdstuk 8. Vlaamse Milieumaatschappij 

Art. 8. In artikel 32ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de op- - - 
pervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 12 december 
1990 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1" In $3 worden de woorden "en bepaalt hun administratief en geldelijk statuut" ge- 
schrapt. 

2" $4 wordt vervangen door wat volgt : 

"$4. De Vlaamse regering stelt de regeling van de rechtspositie van het perso- 
neel en de personeelsformatie van de maatschappij vast". 



Hoofdstuk 9. Vlaamse Landmaatschappij 

Art. 9, $l.Am artikel 6 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting 
van de Vlaamse Landmaatschappij, gewijzigd bij de decreten van 12 december 1990 
en 23 januari 1991, wordt een 9 6 toegevoegd, die luidt als volgt : 
"96. De Maatschappij wordt belast met de uitbouw en het beheer van het Ondersteu- 
nend Centrum GIS-Vlaanderen. 

Meer bepaald wordt de Maatschappij belast met de taken die overeenkomstig de wet- 
geving inzake het Geografisch Informatiesysteem GIS-Vlaanderen aan het Ondersteu- 
nend Centrum zijn opgedragen". 

$2. Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. 9. $ 1. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de Maatschappij vast, na advies van de raad van 
bestuur. Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalen- 
derdagen nadat er om verzocht werd tenzij de Vlaamse regering een andere termijn 
heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet 
binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

$2. De Vlaamse regering benoemt de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend 
ambtenaar van de Maatschappij " . 

$3. Met het oog op de taken waarmee de Maatschappij overeenkomstig artikel 
6 , s  6 wordt belast, kan er een overdracht gebeuren van personeelsleden van het Mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap of een Vlaamse Openbare Instelling naar het 
Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen van de Vlaamse Landmaatschappij. 

Het personeelslid behoudt na zijn overdracht de administratieve en geldelijke anciënni- 
teit die hij op het tijdstip van zijn overdracht verworven had. 

De Vlaamse regering stelt nadere regelen vast met betrekking tot deze overdracht van 
personeelsleden." 

$3. Artikel 17 van hetzelfde decreet gewijzigd bij het decreet van 12 december -...,-- 
1990 wordt geheven. 

Hoofdstuk 10. Dienst voor Infrastructuunverken van het Gesubsidieerd On- 
denvijs 

Art. 10, $1. Aan de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
onderwijswetgeving, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 1989, worden volgende wij- 
zigingen aangebracht : 

1 O in artikel 20bis, $4 worden de woorden "de rang 13" vervangen door de woorden 
"de rang A2" 



2" in artikel 20 ter $ I wordt het woord "administrateur-generaal" vervangen door het 
woord "leidend ambtenaar". 

3" artikel 20ter $2 wordt vervangen door wat volgt : 
"$2. De Vlaamse regering stelt na voorafgaand advies van de Raad, de regeling van 
de rechtspositie van het personeel alsook de personeelsformatie van de administra- 
tieve diensten van de DIGO vast. De Raad geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 ka- 
lenderdagen nadat er om verzocht werd tenzij de Vlaamse regering een andere 
termijn heeft bepaald, die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het 
advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden 
voorbijgegaan. De organisatie van de wervingsexamens wordt toevertrouwd aan het 
Vast Wervingssecretariaat". 

4" in artikel 20sexies wordt de vermelding "$ 1 " geschrapt. 

92. Artikel 20sexies, $2 en artikel 20septies van dezelfde wet gewijzigd bij het 
decreet van 5 juli 1989 worden opgeheven. 

Hoofdstuk 11. Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 

Art. 11. In artikel 38 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994 worden de volgen- 
de wijzigingen aangebracht: 

1 O In $3 worden de woorden "bepaalt hun administratief en geldelijk statuut" vervan- 
gen door de woorden "stelt de regeling van hun rechtspositie vast". 

2" een nieuwe $4 en een nieuwe $5 worden toegevoegd, die luiden als volgt : 

" $4. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspo- 
sitie van het overige personeel vast. 

$5. De vastbenoemde personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap of een Vlaamse openbare instelling, ter beschikking gesteld van de OVAM in .- -- 
het kader van het Vlaams Reglement op de Bodemsanering, worden van ambtswege 
naar de OVAM overgeheveld met behoud van hun hoedanigheid, graad en administra- 
tieve en geldelijke anciënniteit. 
Zij behouden de hen voorheen reglementair toegekende rechten voor zover deze van 
toepassing zijn bij de OVAM." 



Hoofdstuk 12. Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 

Art. 12, $1. In artikel 32 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming 
en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen 
worden de tweede en derde zin vervangen door volgende zin : 
"De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat erom 
verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald, die niet 
korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is 
gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

52. In artikel 34 van hetzelfde decreet wordt de volgende bepaling opgehe- 
ven : 
"Met uitzondering van de ambtenaren bedoeld in artikel 39, wordt het personeel door 
de raad van bestuur benoemd, bevorderd en ontslagen, overeenkomstig de regelen van 
het statuut van het personeel". 

$3. In de artikelen 39 en 48 van hetzelfde decreet worden de woorden 
"statuut" en "het administratief en geldelijk statuut" respectievelijk vervangen door de 
woorden "de regeling van hun rechtspositie" en "de regeling van de rechtspositie". 

$4. In artikel 48 van hetzelfde decreet wordt de volgende bepaling opgehe- 
ven : 
"Zolang de Vlaamse Executieve nog geen statuut van het personeel heeft vastgesteld, 
blijft het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het 
personeel van sommige instellingen van openbaar nut van toepassing op het personeel 
van het Instituut ". 

95. Artikel 71 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 

Hoofdstuk 13. Dienst voor de Scheepvaart 

Art. 13,.$1. Aan de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de 
Scheepvaart en van een "Office de la Navigation" worden wat de Dienst voor de 
Scheepvaart betreft volgende wijzigingen aangebracht : - . .  

1" in artikel 5 worden de woorden "raad van beheer" vervangen door de woorden "de 
raad van bestuur". 

2" artikel 8 wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 8, tj 1. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel vast na advies van de raad van bestuur. Het advies 
van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er 
om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald, die 
niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen.Indien het advies niet binnen deze ter- 
mijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. 
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$2. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar worden benoemd 

door de Vlaamse regering". 

92. Artikel 9 van dezelfde wet wordt opgeheven. 

Hoofdstuk 14. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen 

Art. 14. Aan het decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappijen worden volgende wijzigingen aangebracht : 

1 O in artikel 16 wordt het woord "directeur-generaal" vervangen door het woord 
"leidend ambtenaar". 

2" in artikel 17, 8 1 worden de woorden "het geldelijk en administratief statuut" ver- 
vangen door de woorden "de regeling van de rechtspositie". 

3" in hoofdstuk V1 wordt een artikel 27 toegevoegd dat luidt als volgt : 
"Art. 27. Een rust- of overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van 
de GOM's wordt toegekend aan het personeelslid van de GOM en zijn rechthebben- 
den dat krachtens zijn personeelsstatuut de valorisatie van een buiten de GOM uit- 
geoefende beroepsactiviteit heeft bekomen die niet in aanmerking kan komen voor 
de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing van de 
wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere orga- 
nismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toege- 
kend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening gehouden met alle uitge- 
oefende diensten gevaloriseerd overeenkomstig het eerste lid en het pensioen waar- 
op werkelijk aanspraak zou kunnen gemaakt worden in toepassing van de vermelde 
wet. 
De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of over- 
levingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van 
de regelingen van de sociale zekerheid of door de pensioenregeling der zelfstandi- 
gen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het bedrag 
van voornoemde toelage vast te stellen". 

Hoofdstuk 15. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

Art. 15. Aan het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening worden de volgende wijzigingen aan- 
gebracht : 

1 O in artikel 13 worden de woorden "beheer" en "beheerd" respectievelijk vervangen 
door de woorden "bestuur" en "bestuurd"; 
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2" artikel 17 wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 17. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel vast na advies van de raad van bestuur. Het advies 
van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er- 
om verzocht werd tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die 
niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze ter- 
mijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

Hoofdstuk 16. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

Art. 16, §l..Aan het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij de decreten van 30 mei 1985,6 maart 
199 1 en 3 maart 1993 worden volgende wijzigingen aangebracht : 

1 O in artikel 3 wordt $2 vervangen door wat volgt : 
"$2. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel van de Dienst vast". 

2" artikel 1 1 wordt vervangen door wat volgt : " 
"Art. 1 1. De Vlaamse regering benoemt de leidend ambtenaar van de Dienst. De 
leidend ambtenaar is belast met het dagelijks beheer van de Dienst. 
Tevens benoemt de Vlaamse regering 3 adjunct-leidend ambtenaren". 

92. Artikel 18 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 

Hoofdstuk 17. N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen 

Art. 17. Aan het decreet van 4 mei 1994 betreffende de naamloze vennootschap Zee- 
kanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen worden de volgende wijzingen 
aangebracht : 

1" aan artikel 57 wordt de volgende zin toegevoegd : 
"De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er 
om verzocht werd tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald . 
die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze 
termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

2" in artikel 61 wordt de laatste zin vervangen door wat volgt : 
"In dit geval behouden zij hun administratieve en geldelijke anciënniteit en de hen 
voorheen reglementair toegekende rechten in zoverre deze van toepassing zijn in 
de dienst waar ze intreden". 
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Hoofdstuk 18. Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappe- 
lijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie 

Art. 18. Artikel 20 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van 
een Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelij k-Technologisch 
Onderzoek in de Industrie wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 20. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de 
rechtspositie van het statutair personeel van het I.W.T. vast na advies van de raad van 
bestuur. Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalen- 
derdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn 
heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. 
Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste wor- 
den voorbijgegaan." 

Hoofdstuk 19. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Art. 19. Een rust- of overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van de 
SERV wordt toegekend aan het personeelslid dat buiten de Raad beroepsactiviteiten 
heeft uitgeoefend die niet in aanmerking kunnen komen voor de vaststelling van het 
rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958 of 
zij n rechthebbenden. 
Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toegekend in 
toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening gehouden met alle uitgeoefende 
diensten, en het pensioen waarop werkelijk aanspraak zou kunnen gemaakt worden in 
toepassing van de vermelde wet. De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met 
het deel van het rust- of overlevingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente 
toegekend door één van de regelingen van de sociale zekerheid of door de pensioenre- 
geling der zelfitandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen 
om het bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. 

Hoofdstuk 20. Opheffingsbepalingen 

Art. 20. Worden opgeheven wat betreft de aanwerving van het personeel van de open- 
bare instellingen, die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap erdof het Vlaamse ,-- - 
Gewest : 

- artikel 12 van de wetten van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947 tot verzekering van de 
wederopneming der gemobiliseerde Belgen in hun bediening en tot toekenning aan 
de oorlogsinvaliden, oudstrijders, leden van de weerstand, politieke gevangenen, 
oorlogsweduwen en -wezen, gedeporteerden, arbeidsweigeraars en andere slachtof- 
fers van de oorlogen 19 14- 1 9 1 8 en 1940- 1945 van een prioriteitsrecht voor de toe- 
gang tot de openbare betrekkingen, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 
19 juni 1947, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1957,l december 1969,12 
december 1983 en 22 december 1989, het koninklijk besluit nr. 103 van 20 oktober 
1982 en de koninklijke besluiten van 27 juni 1962 en 12 april 1965 ; 
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- de artikelen 3,4 en 7 van het koninklijk besluit nr. 4 van 28 januari 1953 waarbij 
verschillende in oorlogstijd geldende wetsbepalingen op de leden van het expeditie- 
korps van Korea, van toepassing worden verklaard ; 

- artikel 6 van de wetten betreffende het personeel in Afrika gecoördineerd op 21 mei 
1964, gewijzigd bij de wetten van 2 april 1965 en 22 juli 1969 en het koninklijk 
besluit nr. 103 van 20 oktober 1982 ; 

- de wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt verge- 
makkelijkt van personen die bij de technische coöperatie met de ontwikkelingslan- 
den diensten hebben gepresteerd, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 1975 ; 

- het koninklijk besluit nr. 3 van 18 april 1967 ter bevordering van een gemakkelijker 
werving of in dienstneming, in overheidsdienst, van personen ontslagen wegens ge- 
hele of gedeeltelijke sluiting van steenkolenmijnen, gewijzigd bij de wetten van 4 
juni 1970 en 22 juli 1993 en het koninklijk besluit van 28 juli 1969 ; 

- artikel 33 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte van officieren en 
de statuten van het personeel van de krijgsmacht. 

Art. 21. In artikel 66 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk 
beleid wordt het tweede lid opgeheven. 

Hoofdstuk 21. Slotbepalingen 

Art. 22. Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch. Staatsblad 
wordt bekendgemaakt met uitzondering van : 

1) de artikelen 3, $$l en 2 ; 4, $$3 en 4 ; 5,2" wat betreft het daarin bedoeld artikel 11, 
$2 ; 6, $2 ; 7,4" ; 12, $2 ; 13, $1,2" met uitzondering van wat niveau A betreft ; 16, 
$2,20 en 21 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 1995 ; 

2) de artikelen2,3' ; 4, $$l en2 ; 7,2" ; 10, fjl,1° ; 13, $1,2" watniveauA betreft en 
92 ; 14,1 ; 16, $ 1,2" en 17,2" die uitwerking hebben met ingang van 1 juni 1995 ;- 



13 

3) artikel 14,3" en artikel 19 die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 1980. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering en 
de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese 

Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

LUC VAN DEN BOSSCHE 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



De Vlaamse minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid, 

Wivina DEMEESTER-DE MEYER 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Stedelijk Beleid en Huisvesting, 

Leo PEETERS 

De Vlaamse minister van Openbare Werken, 
Vervoer en Ruimtelijke Ordening, 

Eddy BALDEWIJNS 

De Vlaamse minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn, 

LUC MARTENS 



De Vlaamse minister van Economie, 
KMO, Landbouw en Media, 

Eric VAN ROMPUY 


