
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 94.242 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 26 MAART 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE x v I n  VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams per- 
soneelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de rechtspositie van de directeur- 
generaal met de functie IT-manager. 



\,cn.olg protocol iir. 94.242 

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 Gezondheidsbeleid; 

enerziids, 

en de afiaardigingen 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 heren Stefaan Van de Kerckhove 
Chri s Herreman 

anderzilds, 
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Werd een een pari^ akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993 wat betreft de rechtspositie van de directeur-generaal met de functie IT- 
manager mits rekening wordt gehouden met het volgende. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden zijn naar aanleiding van de invoering 
van een toelage voor een ambtenaar die in toepassing van artikel V111 1 16 quater 
tijdelijk belast wordt met de functie van IT-manager, voorstander daar waar moge- 
lijk van de toekenning van een salaris. Een toelage ondermijnt het individueel en 
het collectief pensioenstelsel. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 26 maart 1998 

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

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

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van \, 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden. Wetenschap en ~echnolo&e 

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

de Vlaamse 

LID : 

wi-er - De 
Vlaams minister van Fin ciën, 
Begroting en Gezondheid'sbeleid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WUWGING VAN HET 
VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT BE- 
TREFT DE RECHTSPOSITIE VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL DE 
FUNCTIE IT-MANAGER 

DE VLAAMSE REGEEUNG, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 mgustus 1980 tot hervorming der gusuistellingen, 
. '.inzonderheid op artikel 87,s 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het besluit van de Viaamse regering van 24 november 1993 houdende or- 
ganisatie van het rinisterie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van l& personeel, 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, 11 maart 1997, 21 mei. 1997,24 juni 1997,9 september 
1997, 16 september, 4 november 1997,2 december 1998,9 december 1997 en 17 
december 1997; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. gegeven o p  5 maart 1998; 

Gelet o p  het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven 
o p  ................................. .....; 

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gelet o p  het protocol nr. van .van het Sectorcomité 
XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, 

Gelet o p  het advies vaii de Raad van State, 

Op voorstel van de Vlaamse miiiister van Ondenvijs en Ar-i~btenarenzaken, 



BESLUIT : 

Artikel 1. In deel VIII, Titel 1 1. Overgangs- en opheffingsbepalingen van het 
Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wordt een artikel Vm 116 quater 
ingevoegd, dat luidt ais volgt: 
" Art  V711 Z16 quater. In de overgangsperioak van vierjaar vanaf de inwerkingtreding 
van deze bepaling. h de Vlaanse regering in ajvijking van de artikelen VIII 91 bis, 
eerste lid en V1Il9lquater $2, tweede lid een ambte~uuu ti~delijk voor een peri& van 
maximaal vier jaar behten  met de functie van IT-manager. 

Eet1 ambtenaar wordt tijdelijk belast mei de finctie van ITmanager onder &=Ijde 
i~cmrnjaarden ei1 volgens dezelfde procedure die gelden voor de benoeming bij wijze van 
mutatie in de betrekking van directeur-generaal met de functie van IT-manager. 

De ambtenaar die tijdelijk wordt belast met de functie van IT-manager behoudt 
gedurende een peri& wm vier jaar het recht om de betrekking die hij bekleedde voor 
zijn aanstelling in de functie van IT-manager, terug op te nemen. " 

Gedurende de in het vorige lid bedoelde periode is de betrekking van waaruit beirokke- 
nen belast werd met de firnctie van IT-manager, slechts tijdelijk wcant. Deze periode 
wordt ingekort indien de betrokkene van zijn temgkeerrecht gebruik maakt of er 
c~itdnrkkelijk w1 afiet. 

Art,2. In deel Xm, Titel 6, Overgangs-opheffings- en slotbepalingen van hetzelfde 
statuut wordt in afdeling I een artikel 148 ter ingevoegd, dat luidt ais volgt: 
~ r t ,  XIZ. 148ter. Voor de &trr dat de ambteiiaar op grottd van artikel V111 116 qualet- 
rijdel,lk belm is met de functie van IT-manager, hggt deze, in afwijking vat1 artikel ,Y' 
111 33, $2, 4" een toelage die gelijk is aan 90 % van het verschil tussen de salarisschaal 
A 313 en etì hel salaris dar deze amb1ei1aa~- ontv~ng i~óór hi/ belasí werd met de functie 
I ~ I  /7-n~clrlagr1-. 

Art.3. Dit besluit treedt in werking op .... 



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, 

LUC VAN DEN BOSSCHE 


