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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 7 JANUARI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams per- 

r$8, soneelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de waarneming van een hoger 
ambt. 



vervolg protocol nr. 88.226 

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 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; 

enerzijds, 

en de aflaardigingen 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 heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een eenparia akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993, wat betrefl de waarneming van een hoger ambt. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

e bare Diensten : 

L& Van den Brande 
minister-president van de Vlaam 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, ka Syndicatep der Openbare Diensten 
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LID : 

Vlaams minister 
Begroting en 



VLAAMSE REGERING 

ONTWERP-BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT BETREFT DE 
WAARNEMING VAN EEN HOGER AMBT 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op het besluit van de Viaamse regering van 24 november 1993 houdende de organisatie 
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 de- 
cember 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 1997,24 
juni 1997,9 september 1997,17 september 1997,4 november 1997,2 december 1997 en 9 
december 1997; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 december 1996; 

Q Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaam- 
se Gemeenschap, gegeven op 19 juni 1997; 

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

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op 
artikel 3, $1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

Overwegende dat de betrekking van directeur-generaal van de administratie Informatica van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap sedert 20 maart 1996 definitief vacant is; 



Overwegende dat het evenwel niet opportuun is om de procedure tot definitieve toekenning 
van die betrekking in te zetten, gelet op het lopende outsourcingsproject van de informati- 
cafunctie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waardoor het takenpakket grondig zal 
wijzigen. 
Conform de beslissing van de Vlaamse regering van 4 juli 1996 is op vandaag enkel zeker dat 
de functie "sturing en controle" intern zal blijven; andere opdrachten zijn afhankelijk van de 
nog door de regering te nemen beslissingen; 

Overwegende dat anderzijds, in &achting van de resultaten van het lopende outsourcingspro- 
ject, de administratie Informatica formeel moet worden geleid, inzonderheid gelet op de kriti- 
sche noodzaak aan sturing en kwaliteitscontrole van het huidige informaticagebeuren in het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en op de noodzaak om het nieuwe evaluatiesysteem 
op geen enkele wijze in het gedrang te brengen bij gebrek aan een ambtenaar van rang A3; 

O 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. Aan artikel I1 41 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wordt 
een $5 toegevoegd die luidt als volgt: 
"$5. In afuijking van $2 kan een definitief vacante betrekking van secretaris-generaal of d i  
teur-generaal, belast met de leiding van een departement of administratie waarvan de Vlaamse 
regering beslist heeft om de verdere bestaansreden te onderzoeken, voor ten hoogste drie jaar 
via een tijdelijke aanstelling waargenomen worden. 

De procedure tot deíïnitieve toekenning van de in het voorgaande lid bedoelde betrekking kan 
slechts worden ingezet nadat de Vlaamse regering, na het afsluiten van het onderzoek, beslist 
om het departement of de administratie in kwestie verder te behouden. Vanaf de datum van de 
beslissing tot behoud van het departement of de administratie kan de tijdelijke aanstelling nog 
voor maximum één jaar worden waargenomen, zonder dat de totale duur vanaf de eerste aan- 
stelling drie jaar mag overschrijden. 

In afwiiking van artikel 11 40, 52, beslist de Vlaamse regering over de tijdelijke aanstelling van 
de in 4 eerste lid bedoelde betrekking van rang A3, op voorstel van de functioneel bevoegde 
Vlaai .E minister en na het advies van de departementale directieraad." 

4 

'3 
V) 
6) 

Art. t. dit  besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997. 



Art. 3. 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 


