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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 9 OKTOBER 1998 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat het toepassingsgebied en de procedure tot 
aanwijzing in een mandaatgraad betreft 



vervolg protocol N. 105.276 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

l .  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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

3 .  mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

enerzg 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 

anderziids, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat 
het toepassingsgebied en de procedure tot aanwijzing in een mandaatgraad betreft. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 12 -10- 1998 

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

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

minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aang le- 
genheden, Wetenschap en Techno1 ie i. 



Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der O enbare Diensten 

n / J? 
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DE ONDERVOORZITTER, 

-.. _._ I - - 
Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID 

Vlaams minister van ~inanciën: 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



VLAAMSE REGERING 

ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN 
HET VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT 
HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE PROCEDURE TOT AANWIJZING IN 
EEN MANDAATGRAAD BETREFT 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
inzonderheid op artikel 87, 5 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende or- 
ganisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering 
van 23 december 1993, 7 december 1994, 8 december 1994, l l januari 1995,26 
april 1995, l juni 1995, 12 juni 1995,2 1 december 1995, 14 mei 1996 ,20  juni 
1996,26 juni 1996, 19 december 1996, 14 januari 1997,4 februari 1997, 1 1 maart 
1997,21 mei 1997, 24 juni 1997,9 september 1997, 16 september 1997,4 novem- 
ber 1997,2 december 1997,9 december 1997,. 17 december 1997,3 maart 1998,24 
maart 1998,28 april 1998, 12 mei 1998 en 26 mei 1998; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 17 juli 1997; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 september 
1997; 

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

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op ....................... ., betreffende 
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 beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In artikel I 1 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 
wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:, 
"Artikel I l. Dit besluit is van toepassing op het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap en op het personeel ervan. " 

Art. 2. In artikel I 3 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
regering van 1 1 maart 1997, wordt de eerste paragraaf vervangen door wat volgt: 
"Art. I 3  $1 Als een administratieve eenheid worden beschouwd, wat de regeling 
van de rechtspositie betreft: 
I O de diensten van de Vlaamse regering, met uitzondering van het wetenschappelijk 
personeel van de wetenschappelijke instellingen, voor: 
- de bevorderingen via examen of bekwaamhei&proef voor verhoging in graad; 
- de bevordering in rang A3; 
- de aanwijzing in een mandaatgraad in niveau A; 
- de interdepartementale mutatie; 
- de herplaatsing; 

2" het ministerie voor: 
- de bevordering in rang A4; 
- de aanwerving; 
- de interdepartementale dienstaanwijzing; 

3' een departement met de daaraan verbonden wetenschappelijke instellingen, met 
uitzondering van het wetenschappelijk personeel van de betrokken wetenschappe- 
lijke instellingen, voor: 
- de departementale mutatie en dienstaanwijzing; 

4" de departementen in alle andere gevallen." 

Art. 3. In artikel VIII 76 sexies, $1 van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit 
van de Vlaamse regering van 11 maart 1997, wordt tussen het derde en vierde lid, 
het volgend lid ingevoegd: 
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"Indien de leidend ambtenaar een ambtenaar van een Vlaamse wetenschappelijke 
instelling aanwijst, doet hij &t in overleg met het instellingshoofd van deze instel- 
ling." 

Art. 4. In artikel Vm glocties, 53 van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit 
van de Vlaamse regering van 28 april 1998, wordt het tweede lid vervangen door 
wat volgt : 
"De aanwijzing gebeurt na overleg met de secretaris-generaal van het departement 
waartoe de betrokken ambtenaar behoort, of na overleg met het instellingshoofd 
indien het een ambtenaar van een wetenschappelijke instelling betreft." 

Art. 5. In artikel XV 5 van hetzelfde statuut worden de volgende wijzigingen aan- 
gebracht : 
l O het tweede lid, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995, 

wordt vervangen door wat volgt : 
"Deel I - Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

Artikel I 3, $1- I O, wat de bevorderingen via examen of bekwaamheidsproef 
voor verhoging in graad en de aanwijzing in een mandaatgraad in niveau A van 
het niet-wetenschappelijk personeel van de Vlaamse wetenschappelijke instellin- 
gen betreft : I januari 1996'; 

2" het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : 
"Deel V - Het doeltreflend inzetten van het personeel 

Titel 1: Algemene bepalingen 

Artikel V 3 - l "  a) en 2" a) tweede lid, wat de oproep gericht tot het niet- 
wetenschappelijk personeel van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen be- 
treft : I januari 1996'; 

3" het zevende lid wordt vervangen door wat volgt : 
"Titel 4: De hiërarchische loopbaan van de ambtenaar 
Artikel UI1 53, wat de deelname van het niet-wetenschappelijk personeel van de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen bet'refr : I januari 1996'. 

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van de goedkeuring ervan, met 
uitzondering van artikel 2, dat, wat de bevorderingen via examen of bekwaarnheids- 
proef voor verhoging in graad en de aanwijzing in een mandaatgraad in niveau A 
van het niet-wetenschappelijk personeel van de Vlaamse wetenschappelijke instel- 
lingen betreft, uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1996. 
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Art. 7. 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, 

Eddy BALDEWIJNS 


