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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 20 OKTOBER 1998 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVITI 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 organogram van het departement On- 
derwijs betreft 
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door de afvaardiging 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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

enerzijds, 

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 Chris Herreman 

anderzi-i ds, 
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I. Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse 
regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat 
het organogram van het departement Onderwijs betreft met uitzondering van de her- 
schikking van de provinciale afdelingen van de administraties basisonderwijs en se- 
cundair onderwijs. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

11. Werd vastpesteld wat vol&: 
De afvaardigingen van de twee vakbonden gaan niet akkoord met de opheffing van 
de provinciale afdelingen (deconcentratie) van de administraties basisondenvijs en 
secundair onderwijs. Zij vragen dat de overheid voor de personeelsleden van de 
werkstations de mogelijkheden onderzoekt m. b. t. de mobiliteit en andere altenatie- 
ve vormen van tewerkstelling waaronder telethuiswerken 

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 e- 
genheden, Wetenschap en Techno10 \ e 

'% 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVVORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

3 
- -- - - - - 

Ccob Eddy Baldewijns .'l 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID 

Vlaams minister van Financi n, 
Begroting en Gezondheidsb f leid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATüUT VAN 24 NOVEMBER 1993 WAT HET 
ORGANIGRAM VAN HET DEPARTEMENT ONDERWIJS 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 de 
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 25 juni 1998; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 augustus 1998; 

Gelet op het protocol nr. .............. van .................. 1998 van het Sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT 

Artikel. l. In artikel Ií 6, 5 4 , 3 O ,  van het Vlaams personeelsstatuut van 24 novem- 
ber 1993, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1994, 
wordt de zin "Indien een afdeling bevoegd is voor materies die tot meer dan één 



2 
administratie behoren, maakt het afdelingshoofd deel uit van het college van afde- 
lingshoofden van de respectieve administraties." geschrapt. 

Art. 2. In bijlage 15 bij hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse 
regering van 8 december 1994 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering 
van 26 juni 1996,28 april 1998 en 16 juni 1998, wordt het organigram van het de- 
partement Onderwijs vervangen door het organigram, als bijlage gevoegd bij dit 
besluit. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999. 

Art. 4. 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 
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 1998 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut 
van 24 november 1993, wat het organigram van het departement Onderwijs betreft. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 


