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

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel, wat betreft de samenstelling van de directieraden. 



vervolg protocol nr. 85.212 

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; 

enerzii ds, 

en de afvaardigingen 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 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzi-i ds, 
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Werd een eenparig; akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 janu- 
ari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instel- 
lingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de samen- 
stelling van de directieraden . 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

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

minister-b 
- regering en Vlaams minister van 

Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 

minister vice-president -7 va de Vlaamse 



vervolg protocol nr. 85.212 

LID : 

Vlaams minister van Finan 
Begroting en 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 28 JANUARI 1997 
HOUDENDE STATUUT EN ORGANISATIE VAN DE VLAAMSE 
WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN DE REGELING VAN. DE 
RECHTSPOSITIE VAN HET PERSONEEL, WAT BETREFT DE 
SAMENSTELLING VAN DE DIRECTIERADEN 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
inzonderheid op &el 87, gewijzigd bij de wet v a .  8 augustus 1988 en de bijzon- 
dere wet van' l6 juli 1993 ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut 
en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de 
rechtspositie van het personeei ; 

Gelet op het feit dat de directieraden van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën, het Insti- 
tuut voor Natuurbehoud, het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en het Instituut 
voor het Archeologisch Patrimonium het gevraagde advies niet hebben verleend 
binnen de gestelde termijn ; 

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 augustus 1997 ; 

Gelet op het protocol nr. ... van ... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeen- 
schap - Vlaams Gewest ; 
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat in 
het belang van de werking en de continuïteit van de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen onmiddellijk een reglementaire basis moet worden gecreëerd opdat in 
een overgangsfase bij deze instellingen een directieraad kan worden opgericht die 
de bevoegdheden zoals die in het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschap- 
pelijk instellingen zijn omschreven, kan uitoefenen ; 

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 muiister van Onderwijs en Ambtenarenzaken ; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT : 

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende 
statuut en'organisate van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel wordt in deel 11, Titel 3 een artikel I1 27 bis 
ingevoegd dat luidt als volgt : 

"Art. 11 27 bis $1. In afwijking van artikel I '  6; $1 is de directieraad tot en met 3 1 
december 1998 samengesteld uit : 
Voor de ene help : 

1 O het instellingshoofd ofde ambtenaar van het wetenschappelijk personeel die de 
leiding van de instelling waarneemt ; 

2 O  ten minste twee ambtenaren van het wetenschappel~kpersoneel van rang A2 of 
bij ontstentenis van rang A l ,  waarbij de ambtenarer? met de hoogste salaris- 
schaal en de grootste graadanciënniteit het eerst 14~orderz aangeduid ; 

3" de leidend ambtenaar. 

Voor de andere helft : ~ue~enschappelijke pet-sonalifeiren gekozen buiten de instel- 
ling vanwege hun bevoegdheid in de betrokken ~~erenscha13peliike disciplines". 

$2. Het aantal van de in $1, 2 O  bedoelde ambtenaren ~101-dt door defiriictioneel be- 
voegde Vlaamse minister bepaald. 
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De in $1 bedoelde wetenschappelijke personaliteiten worden door de functioneel 
bevoegde Vlaamse minister benoemd uit de lijst van de door het instellingshoofd 
voorgedragen kadidaten. 

De door het instellingshoofd voorgedragen lijst van kandidaten bevat de he&? meer 
kandidaten dan het aantal wetenschappelijke personaliteiten dut door de minister 
wordt benoemd 

Indien dit aantal geen geheel getal uitmaakt, wordt het afgerond naar de naastho- 
gere eenheid. 

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1996. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor ambtenarenzaken, is belast met de uit- 
voering 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 


