
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 94.243 

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

@ De nota met betrekking tot de beslissing omtrent de conîuïniteit in de overgangspe- 
node wat betreft het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van 
het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de opdrachthou- 
ders en projectleiders 
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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 LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mew. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid; 

@ enerziids, 

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 Centraie 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 eenuaia akkoord Wikt over bijgaande nota met betrekking tot de be- 
slissing omtrent de contuïniteit in de overgmperide wat betreft het ontwerp van - - v -  - 
besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 
24 november 1993, wat betreft de opdrachthouders en projectleiders 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Bnissei, 26 maart 1998 

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

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

J 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, 

van de Vlaamse 

LID : / 

Vlaams minister van F i i l i ë n ,  
Begroting en Gezondheidsbeleid 



NOTA AAN DE LEDEN VAN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS GEWEST 

Betreft : Beslissing omtrent de continuïteit in de overgangsperiode wat betreft 
het ontwerp van besluit tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut 
van 24 november 1993, wat betreft de opdrachthouders en project- 
leiders 

@ 
Na de onderhandelingen in het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
Vlaams Gewest werd voormeld ontwerp-besluit op 17 februari 1998 pncipieei 
goedgekeurd door de Vlaamse regenng en vervolgens voor advies voorgelegd aan 
de Raad van State. 

Artikel 1 1 van het ontwerp-besluit voorziet in een overgangsregeling voor de huidi- 
ge opdrachthouders en coördinatoren: de mandaten van de coördinatoren en op- 
drachthouders die werden aangeduid vóór I oktober 1997 worden verlengd tot 3 1 
maart 1998 overeenkomstig de regeling van kracht vóór 1 oktober 1997. 

Teneinde een naadloze overgang van het oude naar het nieuwe systeem te verzeke- 
ren en om problemen te vermijden met het Rekenhof voor de doorbetaling van de 
huidige opdrachthouders en coördinatoren stelt de administratie Ambtenarenzaken 
voor om de overgangsregeling voor de huidige coördinatoren en opdrachthouders in 

e artikel 11 van het ontwerp-besluit te wijzigen in die zin dat deze mandaten worden 
verlengd tot de nieuwe opdrachthouders worden aangeduid. 

De tekst van artikel 11 ziet er dan als volgt uit: 
Art. 11. Artikel I1 46, tweede lid, van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten 
van de Vlaamse regenng van 21 december 1995 en 14 mei 1996, wordt vervangen 
door wat volg: 
"De niatidnteri vuti de coorditiatoreii en de opdrachrhoi~der.~ die ~verderi aatigedirrd 
iloor I oktober 1997 u~<>rCIPti i!erletigd overeetzkomsfig de regelitig i!nti kracht i7oor 
I oktober I997 totdar de opdrnchihoi~ders uatrgesteldr!l>i overeetlkoms/ig de rege- 
litig iJa?i de nrtikeleii 11 30 fot I1 33. " (i.p.v. tot 3 l maart 1998). 



Ik wijs erop dat op dat moment alle huidige opdrachthouders niet noodzakelijk ver- 
vangen worden door andere opdrachthouders; er is immers een verdeling van het 
beschikbare budget tussen opdrachthouders en projectleiders, zodat er minder nieu- 
we opdrachthouders kunnen worden aangeduid t.a.v. het huidige aantal. 

Deze wijziging van artikel l 1 van het ontwerp-besluit zal worden ingeschreven van 
zodra de Raad van State advies heeft uitgebracht en het ontwerp-besluit wordt 
voorgelegd aan de Vlaamse regering voor definitieve goedkeuring. 


