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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 25 JUNI 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMTTE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de 
regeringscommissarissen bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.. 3 %.'s 



vervolg protocol nr. 99.266 

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 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; 

enerzi-ids, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Guido Rasschaert 

- 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 



vervolg protocol nr. 99.266 

Werd tussen de &aardiging; van de overheid en de afiaardi&na van de Algemene 
Centrale der Openbare Diensten een eenparig akkoord bereikt over het voorgelegd 
ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de 
regeringscommissarissen bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. 

; 
Diensten gaat akkoord met het voorgelegd ontwerp van besluit behoudens artikel 6, 
$3, 2' lid. 

Brussel, 

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

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 
genheden, Wetenschap en 



4" afzetting. 

De tuchtstraffen onder 1 O en 2" worden opgelegd door de minister; deze onder 3" 
en 4" worden opgelegd door de Vlaamse regering op voorstel van de minister. 

5 3. Voor wat betreft het voorstel en de uitspraak van de tuchtsanctie, de be- 
roepsmogelijkheid en de algemene kenmerken van de procedure zijn de bepa- 
lingen van de hoofdstukken 2, 3 en 4 van Titel 2 van deel IX van het Vlaamse 
ambtenarenstatuut van toepassing, zoals zij gelden voor de ambtenaren van rang 
A4. 

Art. 5. De standplaats van de regeringscommissaris is het administratief arrondis- 
sement waar de zetel van de universitaire instelling bij dewelke hij is benoemd, 
gevestigd is. 
Indien eenzelfde regeringscommissaris wordt benoemd bij twee of meerdere 
universitaire instellingen, gelegen in verschillende administratieve arrondissemen- 
ten, worctt de administratieve standplaats in het benoemingsbesluit bepaald. e 
Art. 6. 1. De uitkering van het salaris geschiedt door het departement tot wiens 
bevoegdheid het academisch ondewijs behoort, overeenkomstig de bepalingen 
die van toepassing zijn op het personeel van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Voor deze uitkering geldt de regeling die wordt toegepast op de 
salarissen van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
met inbegrip van reis- en verblijosten. 

2. De ranginneming voor het verkrijgen van de driejaarlijkse verhogingen wordt 
vastgesteld op de datum van de inwerkingtreding van het besluit houdende be- 
noeming. 

3. Voor zijn verplaatsing kan de regeringscommissaris gebruik maken van een 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gestelde 
wagen of kan de minister jaarlijks toestemming geven tot het gebruik van een 
eigen wagen. O 
Indien de regeringscommissaris gebruik maakt van een door het niinisterie ter 
beschikking gestelde wagen, wordt eveneens een bestuurder ter beschikking 
gesteld indien hij wordt benoemd bij minimum twee universiteiten in niet aan 
elkaar grenzende administratieve arrondissementen, 

g 4. De regeringscommissaris wordt in rust gesteld op de volle leeftijd van 65 jaar. 
De minister kan in uitzonderlijke omstandigheden boven deze leeftijd één of meer 
verlengingen van ten hoogste zes maanden toestaan, tot maximum twaalf maan- 
den . 

Art. 7. De nuttige ervaring die in aanmerking genomen wordt bij de benoeming, 
wordt verrekend in de geldelijke anciënniteit. 



Art. 8. 5 1. Als een regeringscommissaris gedurende meer dan drie maanden 
afwezig of verhinderd is, kan de minister een interimaris aanstellen, die voldoet 
aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden bepaald in artikel 2, voor de duur 
van de afwezigheid van de titularis. 
Dit geldt ook bij de definitieve vacature van het ambt. In dit geval is de aanstel- 
lingsduur beperkt tot ten hoogste zes maand. 
De interimaris geniet dezelfde bezoldigingsregeling als de regeringscommissaris. 

2. Bij afwezigheid om wettelijke redenen tot drie maanden kan de minister, op 
advies van het College van regeringscommissarissen, een regeringscommissaris 
bij een andere universiteit belasten met de vervanging van de titularis. Deze 
vervanger oefent ten aanzien van de betrokken universiteit alle bevoegdheden 
uit. 

Ingeval van langere afwezigheid kan de aanstelling van de vervanger worden 

(b 
verlengd. 

3 3. De personeelskosten voor het aan de regeringscommissaris toegewezen 
personeel, de huisvesting, de verplaatsingskosten en de werkingskosten vallen 
ten laste van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

5 4. Telkens hij het geraden acht, kan de regeringscommissaris zich op advise- 
rende vergaderingen laten vervangen door een door hem aangewezen perso- 
neelslid van zijn diensten. 

Art. 9. Tot de definitieve ambtsneerlegging geven aanleiding: 

1 O Het vrijwillig ontslag, in te dienen minstens dertig dagen vooraf bij een ter post 
aangetekende brief, gericht aan de minister; 
2" Het ontslag van ambtswege; 
3" Het ontslag wegens de definitieve lichamelijke ongeschiktheid vastgesteld 

6 door de Sociaal-Medische Rijksdienst; 
4" Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of van de leeftijdsgrens; 
5" Het definitief ongeschikt verklaren voor het ambt zoals bepaald in art. 3 3 van 
onderhavig besluit; 
6" De afzetting wegens tuchtsanctie zoals bepaald in art. 4 $j 2 van onderhavig 
besluit. 



Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, 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 


