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SECTORCOMITE XVIIJ 
VLAAMSE GEhlEENSCHAI1 EN VLAM4S GEIVEST 

protocol nr. 85.213 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 3 EN 26 NOVEMBER 1997 DIE GEVOERD 
WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVíII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams Perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 

h 1995-1996. 
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dooi- de afi~aardiging van de overlieid, saiiietigest eld uit : 

1 .  de lieer LUC Vali den Brande, iiiinisier-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; 

enerziids, 

en de afkaardigingen 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 groepeext, vertegenwoor- 
digd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

P 

anderzijds, 
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Wei-d een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de 
\jlaamse regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 
1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1995-1 996 mits rekening 
wordt gehouden met het volgende. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Tussen de afiaardiging van de overheid en de afvaardigingen van de vakbonden 
wordt overeengekomen dat, met betrekking tot de uitvoering van de verbintenis van 
het protocol nr. 9414 van comité A - d e  de reglemente~g van het ouderschaps- 
verlof, zo snel mogelijk onderzocht zal worden welke wijzigingen aan het Vlaams 
personeelsstatuut moeten worden aangebracht en dat de zich opdringende wijzigin- 
gen zullen opgenomen worden in een volgend wijzigend besluit van het Vlaams per- 
soneelsstatuut . 

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

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

LUC Van den Brande \ 
minister-president van de Vlaamse \ 
regering en Vlaams minister van \ 

\ 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- i 

\ genheden, Wetenschap en Technologie 



\looi- de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

LUC 1: an den Bossche 
minis& 

LID : 

Begroting en Gezondheidsbeleid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WWZIGING VAN HET VLAAMS PER- 
SONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993 INZAKE DE UITVOERING VAN HET 
SECTORAAL AKKOORD 1 995- 1 996 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid 
op artikel 87, 53, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse r e g e ~ g  van 24 november 1993 houdende organisatie van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het perso- 
neel gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 december 1993,7 december 
1994,8 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,ll maart 1997,21 mei 1997 en 24 juni 
1997; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Maam- 
se Gemeenschap, gegeven op 9 juli 1997; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 juni 
1997 ; 

ri- 

Gelet op het protocol nr. .............. van .............. van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Ge- 
meenschap - Vlaams Gewest; 

......................... Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op , betreffende de aan- 
vraag om advies bij de Raad van State binnen een maand; 

............. Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ., met toepassing van artikel 
84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 



BESLUIT: 

Artikel 1. In artikel V1 2, $1, van liet Vlaams persotieelsstatuut van 24 november 1993 wor- 
den de volgende wijzigingen aangebracht 
1 2" wordt vervansen door wat volgt : 

'2" in het bezií zijl va~1 eei~ diploma o f  s~uJiegeíciigsc111'~fr dat overeer~slent/ rttet het ,li- 
i~ea~c van de ?e verlenet~ graad 1~01gerc.1: bijlage 4 hzj dit besllrit el1 behuhw de uitzor ~deriri- 
gen bepaald door.de Vast Wervingssecreíaris; 

een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt: 
"Hotiders vati een diploma ofgeítiigschriji dal toegaiig verleerii rot ren brpaaki ~riveaii 

P 

worden tritgesloten van deeltlame m n  een wervingsexomen voor ceti lager riiveari. In 
afiijking hien~art Xn~n~wn voor de toegang tof de niveaus D en E bepaalde diplonta 's of 
gel~~igschrlfien ivel in aartmerking worden genonten indien dit M J O I ' ~  vereist in de jlrriclie- 
beschrijving. " 

Art. 2. In hetzelfde statuut wordt een artikel V1 35bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 
"Art V1 35bis. De vimwaarde in artikel V7 2 ,s  I ,  2 O  dat de /tzmíizdaat voor deelnume aan 
een wervingsexumen geen hoger diploma of getuigschrift mag bezitten dan vereis2 wo& voor 
het niveac van de w m t e  betrekking, geldt niet wanneer de aainvervingsprocedure voor de 
vacante betrekking werd aangevangen vóór I juli 1997. " 

Art. 3. In artikel X1 36 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse rege- 
ring van 12 juni 1995 en 14 mei 1996, wordt 5 vervangen door wat volgt : 
''5 5. De in 5 J bedoelde machtiging mag niet worden toegekend aan de ambtenaar die de 
leidznggevende finctie van afdelingshoofd, leidend ambtenaar of secretaris-generaal uztoe- 

h fent en aan de ambtenaar van rang A l  ìn een buitendieml die een diemthoofden~oeZage 
hijgt. " 

Art. 4. In artikel X1 41,s 1 van hetzelfde statuut wordt het tweede lid vervangen door wat 
volg : 
"111 afisijking VUTI Itrt eerste lidgeIdt dit recht op verlof nochtans niet: 
- voor de anlbteltaar van nh~eau A die de leeftijd van i~iiftig jm heeft bereikt en 
- soor de ambtenaar die twee kinderen ten laste heej die geen 15 jaar oud  zij^ ei1 die de 

Zeidinggevende. ftrncfie var1 afdelingshoofd, leidend am btenaar of secre~aris-generaal uit- 
oefent of als antbtenaar van rang AI  in een biritendienst een diensíhoofdntoelage krijg, ". 
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AI-(. 5. In  artikel 51 43' S 1 vali hetzelfde statuut? ge~vi-lzi-d bij de besluiten van de Vlaamse 
regering van 26 juni 1996 en ..... ........... ...., worden de volsende \+/ijzigingen aangebraclit: 
1 "  In liet tweede lid worden de woorden " ten ininsre twaalf weken" vervangen door de 
woorden "/c./> mit~s/e dl-ie 1?7aut~dL>11'~' en de woorden "naar aanleiding van de geboorte van 
een kind" door de woorden "liucrr cra,i?ridiltg VUII ~ ~ / I O « I - I ~  ?f [~Jop~ie VU)] ee~i kiiid ". 

i0 Het derde lid wordt vervangen door wat volgt: - 
Wa~~treer de untb~e~~aai- de o~iderhreking aalli~raagl iluar auiileidi~~g \~a,i de ge:eh<wr/e ,JUII refl 
kind, die111 de Ioo~~haailotlderbreking: 
- otimiddellijk aal7 Ie sliriie17 op de periodes bedoeld iii arlikel 39 \)at1 de urbeiJ.\irl valart 16 

ntcrarl 19 7 I uls her ren i~rozm?elijke nmbteiiaar betref,; 
- trilerlijk eer1 aa~wang le nemen op de eerste dag die i~olgt op de periode WUI acht njekeri 

1~~17afde gehoorfe var, hef kind, als het een rnannelijkx? ambtenaar betrefl. 

e 
Art. 6. In artikel X1 45,s 2 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse rege- 
rins van 26 juni 1996 worden in 2" de woorden "12 weken" vervangen door de woorden '%e 
maat~deder?" en de woorden "naar aanleiding van de geboorte van een kind" door de woorden 
"rtaar aanleiding van gebmrfe of adoptie van een kittd".. 

Art. 7. Artikel X1 89 van hetzeKde statuut wordt vervangen door wat volgt : 
'Art  M 89. Het gecontingenteerd verlof van artikel XI 87, 1 O en 3 en van arlikel Aï 88 
wordt aangewaagd en toegestaan overeenkomstig de procedure bepaald in artikel XI 36, 
$$ I ,  2 en 3. 

Het gecontingenteerd verlof vm artikel X 87,2O is een recht en word aangevraagd en toe- 
gestaan overeenkomstig de artikelen X 36, § I en § 2 eerste, derde en vierde lid " 

Art. 8. In Deel XI, Titel 1 1 van hetzelfde statuut wordt een artikel X1 89 bis ingevoegd dat 

-- luidt als volgt : 
"Art X I  89 bis. De betrekking van de ambtenaar die een gecontingenteerd verlof krachtens 
artikel X7 87, 29 krijgt, wordt vacant verklaard 

De ambtenaar die na een gecontingenteerd verlof; bedoeld in artihl M 8 7, 2 O, opnieuw itz 
diens1 (reedt, valt onder de regeling van de herplaaszng. " 

Art. 9. In artikel XIII 9,§ 1 , 6 O  van hetzelfde statuut gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 12 juni 1995 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
l0 in het tweede punt worden de woorden "wegens beroepsloopbaanonderbreking of loop- 

baanhalvering" vervangen door het woord "Zoopbaanorzderbrekin~'; 
2" een zesde punt wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : ". wegens vormi~zgsverlof '. 
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Ariikel 10. In deel X111 "Geldelijk Siaiiicii" \*ar1 Ileizelfde staiuut wordt tussen tiiel 5 eii titel 6 
een iiiel 5bis i n ~ e v o e s d ~  die Iiiidi als \:o121 . 

"Titd ibis  - S«ci(tle f70r>rdcflen : M"c.rk~~ei~crshij(Ir(~~,~~~ irt de k~.stc~r i9a,l Itct ~voott- 1t7crki7erkcer 
i7mr de uinbtaluar die Je aróeidsplarrts moeilijk qf niet kun 
bereiken tti ct Bet gemeenseh appelok open haar iTen7oer 

Art X111 13lbis. De ambtenaar die zijl, w)erkplaa/s moeilijk of nieí mei heí gemeenschappe- 
lijk openbaar wn7wr km? bereiken, ope l  ontdaf de werkplaats te ver van een halte van hef 
gemeenschappelijk openbaar vervoer gelegen is, ofwel omdaí de n~erkplaaís wegens de door 
de overheid opgelegde arbeidstijdregeling moeilijk of niet niet het gemeenschappelijk open- 
baar venaer te bereiken is, heef~ reehl op de werkgeversbijdrage vermeld in artikel XIII 

F 

I 3  l.seplies. 

Art XIII Ijllier. Van de toepassing van dit hmfhfuk  worden uitgesloten: 
1 " de ambtenaren vim niveau A; 
2" de raíìkmuaarïtemers; 
3" de looihen; 
4" de varende personeelsleden voor wie de reistijd voor het woon-werkverher geheel of ge- 

deeltelijk wo& aangerekend a h  arbeidstijd; 
5" de leden van het bedieningspersoneel van de kumtwerken van de adminstratie Waterwe- 

gen en Zeewezen die ingevolge een ministeriële brief op persoonlijke titel de regeling ge- 
nieten die in 1993 werd ingevoerd in samenhang met de verplichte stkm@laafs~ijziging; 

6" de personeelsleden van de administratie Wegeninfrastructuur die ingeschakeld workn  in 
de winterdienst; 

7" de bosarbeiders. 

n A fdeling 2. Toekennngsvoorwaarden 

Art XIII 13Iquafer. De wlerkplaatsen die moeilijk of niet íe bereiken zijn met het gemeen- 
schappelijk openbaar vervoer worden bepaald bij omzend6rieJ: De dichtstbijzijnde halte van 
het gen~eenschappelijk openbaar \7ervoer bevindt zich op minstens 3 h van de werkplaats. 

Art XIII 13lquinquies. Het afdelingshoofd beslist voor de werkplaats die zich op ntiïzder dan 
3 km van de dzch IS f bvzijnde halte i7an een gemeenschappelijk open baar ve~voernt iddel be- 
vindt, welke urn btenaar een arbeidstijdregeling hee fi waarvan hei begin- en/of einduur buitel, 
de bedzeni~igsuren van hef genteenschappelijk openbaar vervoer valle~z of noperz lot eert 
combinatie van eigen vervoer en genteenschapel openbaar vervoer, omdar men anders de 
~d*oor~pIaat,al.r nier ineer o f  de i~~e~-kjc~lcats i rie f tijdig ka17 bere eik17. 



Art. XIII 13lsw*es. JI 1. Aai? de besíincrders i?aia,r Jtnts/~)age/ts die i17 hef kader vuti 17c.l ~ooi1- 
~i*erkver.keer geregeld andere antbte~taren guur, ophaleti, word? een jmrIijkse forfui~ui~-e loc- 
lage var1 10.242 fr. ((1 00 %) toegeket~d. De ain btenaar die ressorteer1 onder de spec~fiekt. re- 
gelir tg i~ajt de winterdienst en buiten deze periode aml>tertarert oyhaal~ ortfimigf eert jaarlijkse 
fofai faire toelage van 5.12 1 fr. (1 O0 %). 

2. De toelage ~~olgt  de evolutie van hei it~dexciifr van de consumpfieprijzeelî, o\~ereeirkun~- 
stig de bepalingen van artikel MI1 23. 

3. 1i1 voorkonterid geval wordt de toelage uitbet& pro ram van het am7taI ntaandeelr 

h 
waarin de ambtenaar in voldoende mate anderen is g m  ophalen. 

Art XIII 13lsepties. Bij gebrek aan dierzstvervoer heefl de antbie~mar die ntel eet7 eigeiz ver- 
voermiddel nam her werk komt, recht op een werkgeversbqdrage gelijk aan 56% van de totale 
maandèlijkse kostprijs van een treznkaar~ 2e klas voor & z l j d e  afslana! 

Art XIII I3I&. De diensten woar m een &re, gunstigere regeling bestaaí, behouden 
&ze gumdigere regeling. 

Afdeling 4. Toepassingssgebied 

Art XIII 13lnovies. Deze titel is eveneens van toepassing op de stagiairs. " 

- 
Art  11. Aan artikel XIII 150 van hetzelfde statuut worden een paragraaf toegevoegd die luidt 
als volgt: 
''J 4. De ambtenaar die overeenkomstig de regelirzg vermeld in het koninklijk besluit van 18 

jantrarï 1965 houdende algemene regeling inzuke reiskosten voor zijl2 dienstreizeti gebruik 
maakt van een eigen wagen, heeft vanaf l januari 1997 recht, als vergoeding van al de kosten 



Deze vergoedingeil volgen de esolutie vat] het indexcider van de consumptieprijzen overeen- 
*4 

h l s t i g  de regeling vaslgesteld i11 artikel X111 23. 

Art. 12. In artikel XIV 7 van hetzelfde statuut worden volgende wijzigingen aangebracht : 

l0 5 O  wordt vervangen door wat volgt : 
'Y0 een diploma of getuigschrift bezitten dal overeemCemt met het niveau van de vacrute 
betrekking, met uitsluiting van hogere diploma's of getuigschrzrfln en &t eventueel N? de 
functiebeschrijving nader word bepaald'; 

Zo een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : 
'De voorwaarde vermeld in het eerste lid 5' geldl niet wanneer het hoger w o m a  of ge- 
tuigschrifl werd behaald na de imchijving of na het slagen voor de selectieprocedure voor 
de vacante betrekklkkl~lg". 

-C Art. 13. Artikel XIV 36 van hetzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt : 

''Art. XIV 36. Het contracluele personeelslid kari loopbaanonderbreking krìjget~ volge~zs de 
reglementering die geldt in de pl+ivé-sector." 

Art. 14. In deel XW, Titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 5 van hetzelfde statuut wordt een artikel 
XIV 36bis ingevoegd dat luidt als volgt : 

''Art XIV 36bis. Het contractuele personeelslid heeft her recht om gedurende 3 nzaarzíì?èt~ 
voltijdse /loopbaatioí~derbreking te nemen naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een 
kird 
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N/<it~tìc.et- he/ coir~t-<rctt~ele ~~ei-sot~eel!rld dL' «t~det-f~reL-~~~g t~<jt~\v-<i<ig/ I I < ~ L ~ I -  <r<~~~/ci>idilrg \'UI I Je 
,'c.hoortc. 1 ~ í r 1 1  cel? h-ir~d, dier>, de loc~pl>tr~r~~oi~de~'hre h-/I ~g : 
- oj/tt71id</c.l/ ijk ntn r fr sliriren op Ite f he\)allit~gs\~et-/(?~ a/.$ het eet1 ~*t.ornr,e/ijk /)e1-~011eelslid is: 
- t/i~erlijk er11 oatlr)ar~g te nente~r op de t.er.~îe dag die iv)/g~ op dc. periode ~wr 8 i~*eker~ i~ut~of 

de gebooi-/e i7ni1 /7e/ kit~d, 01s hef eet1 nla/liiel/ jk pet-.~ot ~eelslid i\." 

Art. 15. Artikel XIV 37 van hetzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt : 

"Art X1 17 3 7. He f co~itracttre Ie personeelslid ka> i hef gecorlf ingen f eerd verlof krijger1 vern~eld 
iii arfikel X1 87- 

Di/ verlof is een girnsf behalve als het word gevraagd om een stage of een proeflijd bij de- 
zelfde of een andere werkgever te vem~ZIen. In dit geval geldl het gecon fingenteerd verlof als 
een eenmmlig rechf. 
Aan het contractuele personeelslid N> proeftijd word2 geen geconiir~genteerd verlof toege- 

m- kei ld. " 

Art. 16. In deel XIV, Titel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde statuut wordt de volgende afdeling 
toegevoegd : 

"Afdeling 1 I .  Vormingsverlof 

Art XlV 4Oter. Het contractuele personeelrlid kan vormingsverlf verkrijgen overeenkomstig 
de regeling die voor de ambtenaar werd wstgesteld in het artikel XI 84 op voorwaarde dat de 
opgedane kennis nog tïjdem de tewerkstelling bij het ministerie kan worden gevaloriseerd" 

Art. 17. In artikel XIV 51 van hetzeKde statuut wordt 5 1 vervangen door wat volgt : 

"$ I. Hel contractuele personeeldid heeft recht op dezelfde vergoedingen, toelagen en socia- 
Ze voordelen als de mbtenam die dezelfde functie uzefent, met etzlzonderzng van ak ver- 
goeding wegens begrafeniskosten." 

Art. 18. In hetzelfde statuut wordt in deel XIV, titel 4, hoofdstuk 1, voor het artikel XIV 52, 
een artikel X N  Slquater ingevoegd dat luidt als volgt : 

''Art XIV 51 q u oter. De voorwaarde dat de kandihut \)oor een con~ractuele betrekhirr~g geel, 
hoger dipioma of ge f uigschrifl mag bezitíen dan vereis1 voor hef niveau van de vacante be- 
trekking, geldt niet wanneer de aamuen?ingsprocedirre voor de vacat~re belrekking werd aat]- 
gevatlgen i)óór I rlovember 199 7." 



Art. 19. Dit besluit Iieefi u i t~verk in~  met iiisang van 1 november 1997. niel uitzo~ideriii~ vaii: 
1 Q de artikelen 7, 8. l 1 en 15. die uitwerking liebben niet inlans van 1 januari 1997: 
Zo artikelen l O en 17 die uitwerki<iiig Iiebben niet ingans vaii i april 1997; 
j* de  artikelen 1 en 2 die uiiwerkinj hebben met ingans van 1 juli 1997; 
4" artikel 16 dat uitwerking Iieefi lilet ingang van 1 september 1997. 

A r t  20. 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 


