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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 29 JULI 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeels- 
statuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van Vlaams 
bouwmeester 
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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 ûezondheidsbeleid; 

enerzijds, 

en de afiaardigingen 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, vertegenwoor- 
digd door : 

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderzi~ ds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse rege- 
ring tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat 
betreft de contractuele betrekking van Vlaams bouwmeester met uitzondering van 
artikel 6. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden gaan niet akkoord met artikel 6 waarin 
bepaald wordt dat aan het contractuele personeelslid dat de betrekking uitoefent van 
Vlaamse bouwmeester een hiërarchische bevoegdheid wordt toegekend over sta- 
tukre personeelsleden. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 29 juli 1998 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

--.- 
"--x 

'\ 

1. 

\ 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

de Vlaamse 

LID : 

Wivina Demeester - De Meyer 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET VLAAMS 
PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT BETREFT DE 
CONTRACTUELE BETREKKING VAN VLAAMSE BOUWMEESTER 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonder- 
heid op artikel 87, 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van 
het personeel, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 4 juni 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op.. .......................................................... .; 

Gelet op het protocol nr. ............. van ............................... van het sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op .......................................... betref- 
fende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ........................................ met toe- 
passing 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; 

Na beraadslzging, 

BESLUIT: 

Artikel 1 .  In artikel XIV 5 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wor- 
den de volgende wijzigingen aangebracht: 
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1 " aan $2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 december 1993,26 

juni 1996, 14 januari 1997 en ....................... wordt een 24" toegevoegd, die luidt als 
volgt: "24" 1 betrekkìng van Vlaamse bouwmeester "; 

2" aan $3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 1997, wordt 
een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
"De indienstneming in de in $2, 24O vermelde betrekkrng vindt plaats bij arbeidsover- 
eenkomst voor een bepaalde duur van 5 jaar. " 

Art. 2. Aan artikel XIV 6 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
regering van 26 juni 1996 en 14 januari 1997, wordt een tj 8 toegevoegd, die luidt als volgt: 
"$8. Voor de selectie van de Vlaamse bouwmeester, vermeld in artikel XlV 5, $2, 249 
wordt een selectiecommissie samengesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
ambtenarenzaken, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend patrimonium. " 

Art. 3. In artikel XIV 12 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
regering van ..................... .., worden de woorden "artikel XIV 5, 52, 1 " tot en met 14", 17", 
19", 20" en 21 O" vervangen door de woorden "artikel X7V 5, $2,1 " tot en met 14", I 7", 19O 
tot en met 21 O, en 24'". 

Art. 4. In artikel XIV 14 van hetzelfde statuut worden de woorden "artikel XIV 5, $2, 
14"" vervangen door de woorden "artikel XN 5, $2, 14" en 24" ". 

Art. 5. In Titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3, onderafdeling 2 wordt een artikel XIV 14bis 
ingevoegd, dat luidt als volgt : 

"Art. XlV 14bis. De Vlaamse bouwmeester, vermeld in artikel MV 5, $2, 249 wordt be- 
oordeeld door de Vlaamse regering, op basis van een gezamenlijk verslag van de secreta- 
ris-generaal onder wiens gezag de Vlaamse bouwmeester staat, en van een externe eva- 
luatie-instantie die de Vlaamse regering daartoe heeft aangesteld. Ter voorbereiding van 
dit verslag bevraagt die externe evaluatie-instantie de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
onroerend patrimonium. " 

Art. 6. Aan artikel XIV 22 van hetzelfde statuut wordt een tweede lid toegevoegd, dat 
luidt als volgt: 
"In afiijking hierop beschikt het contractuele personeelslid dat de betrekking uitoefent 
van Vlaamse bouwmeester vermeld in artikel MV 5, $2, 24", over een hiërarchische be- 
voegdheid. " 

Art. 7. In artikel XIV 40bis van hetzelfde statuut, vervangen bij het besluit van de Vlaam- 
se regering van ................................ worden de woorden "artikel XIV 5, $2, 1" tot en met 
14", 16", 17", 19", 20" en 2 1 O" vervangen door de woorden "artikel XIV 5, $2, 1 O tot en 
met 14". 16", 17", 19" tot en met 21 O, en 24" ". 
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Art. 8. In artikel XIV 41 van hetzelfde statuut worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" de woorden "artikel XN 5, $2, 14"" worden vervangen door de woorden "artikel XN 

5, $2, 14" en 24""; 

2" een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: 
"Als de werkgever de arbeidsovereenkomst met het personeelslid, vermeld in artikel 

X7V 5, $2, 249 voortijdig beëindigt, wordt de beslissing hiertoe genomen door de 
Vlaamse regering." 

Art. 9. In artikel XW 43 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
regering van 12 juni 1995 en ........................................ wordt de zin "Deze regeling geldt 
eveneens voor de investeringsprospector te Tokio" vervangen door de zin ''Deze regeling 
geldt eveneens voor de investeringsprospector in Tokio en de Vlaamse bouwmeester." 

Art. 10. In artikel XIV 51, $5 van hetzelfde statuut, toegevoegd bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 24 maart 1998, worden de woorden "de informatieambtenaar en de 
ombudsman" vervangen door de woorden "de informatieambtenaar, de ombudrman en de 
Vlaamse bouwmeester". 

Art. 11. In bijlage 15 van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse re- 
gering van 8 december 1994 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 26 
juni 1996 en ........................ ..........., wordt het organigram van het departement Algemene 
Zaken en Financiën vervangen door het organigram, als bijlage gevoegd bij dit besluit. 

Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1998. 



Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoe- 
ring 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 


