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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSJES VAN DE 
ONDERHANDELMGEN VAN 6 JANUARI 1999 DIE GEVOERD WERDEN iN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GERiiEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

over - 
ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams persoaeels- 

1 statuut van 24 november 1993 inzake de overplaatsing van technici belast met de 
controle op de-inning van het kijk- en luistergeld. 



\vrvolg protocol nr. 112.292 

door de aflaardiging 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 Baldewijjns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

enerziids, 

en de ahardigingen 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 Cdtuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heren : S t e k  Van de Kerckhove 
Jan François 

anderziids, 
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Werd een akkoord bere* over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de 
overplaatsing van technici belast met de controle op de i a  van het kijk- en luis- 
tergeld, mits rekening wordt gehouden met het volgende. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Op vraag van de afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten zal 
de problematiek van de forôiitaire vergoeding voor verblijfkosten voor de inspec- 
teurs van de afdeling Inspectie Werkgelegenheid van het departement Economie, 
Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw behandeld worden 
naar aanleiding van het onwerp-besluit van de Vlaamse regering inzake de harmoni- 
satie reis- en verblijfkosten, 

DE AFVAARSIGlNG VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEU) 
NISATIES : 

Voor de Al emene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Dienst k ,  

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vla se 
regering en Vlaams minister va 
Buitenlands Beleid, Europese angele- 
genheden, Wetenschap en Tec ologie i, 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER 
Syndicate der Qpenbare Diensten F f 

< 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

Begroting en 

. ..K - . . . L .z; F%; ., ..?L ,*,,:. :,>..J: i,,.;.. ;\T*.. ,.. . . . . v  ' ' r 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGEmG TOT WIJZIGMG VAN HET VLAAMS 
PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993 INZAKE DE OVERPLAATSING 
VAN PERSONEELSLEDEN BELAST MET DE CONTROLE OP DE MNTNG VAN HET 
KIJK* EN LUISTERGELD 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus I980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid 
op artikel 87,#3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het beduit van de Vlaamse regeling  vat^ 24 november 1993 houdende organisatie 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling m de mhtspositie van het 
personeel, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes 
van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toep~ssing zijn op 
het personeel van de diensten van de Gerneenschaps- en Gewestregeringen w van de Collees 
van de Gemeenschappelijke Cremeenschapscommíssie en van de Franse Gemeenschapstom- 
missie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op 
artilcel 29; 

Gelet op het advies van het college van necretarissen-generaal van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 9 oktober 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 
december 1998; 

Gelet op het protocol nr. O-- van 6 januari 1999 van het Sectorcohité XVIII Vlaamse 
Gemeenschap - Vlmlnb Gewest; 

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op , betreffende de aan- 
vraag om advies bij de Raad van State binnen een maand; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op , met toepassing van arti- 
kel 84, eerste lid, 1 O ,  van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 



Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. In deel V van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wordt een titel 
3 bis, ingevoegd, die luidt als volgt: 

"Titel 3 bis - Overplaatsing 

Art. V 17 bis, $1. De vastbenoemde tech~ici vm het Belgisch Imtituut voor postdiensten en 
telecommunicatie die ter beschikhg zijti gesteld van de Vlaamse Gemeenschap en belast zijn 
met de controle op de ktting van het kjk- en luistergeld in her Vlaamse Gewest, kunnea wor- f 
den overgeplaatst in een vacanle betrerEbing van medewerker. 

$2. De leidend ambtenaar van de administratie Ambtenarenzaken stuurt een oproep tot over- 
plaatsing aan de in $1 genoemde technici Ze dienen een aanvraag tot overplaatsing in bin- 
nen een terniqn en op de wijze vermeld in de oproep. 

$3. De overplaatsing wordt geregeld via een besluit van de tot benoemen bevoegde overheid 

Een afsckrij? wordt ter kennisgeving gezonden aan de tof benoemen bevoegde overheid in het 
Belgisch Instituur voor postdiensten en relecommunicutie. 

$4- De overplaatsing sluit van rechtswege de benoeming in tot de graad van medewerker en 
de toekenning van de salarisschaal, die aan die graad verbonden is. 

Art. V 17 ter, De overgeplaatste medewerkers zijn niet meer onderworpen uan de statutaire 
en geldelijke bepolingen die in het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 3 

op hen van toepassing waren. Zij verliezen ook het genot van de voordelen, uan welke aard 
ook, die daar op hen loepasselìjk waren 

De overgeplaatste medewerkers behouden de graud--, fiiveau- en dienrtqmiënnireir die zij 
voor hun averplaotsì~g hhben venuorven. 

Art. 2. Aan deel XIXI, titel 3, hoofdstuk 5 van hetzelfde statuut wordt een afdeling 10 toege- 
voegd, die luidt als volgt: 

"Afdeling 10. Forfuifairc toelage voor de controleurs van de gemeenschups- 
en ge westbela,dingen 
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Art- XIII Wquarer. $1. Her personeelslid van niveau C of B dar belast is met de controle op 
de inning van gemeenschaps- ofgewestbelastingen, ontvarts een toelage van 22.000fra4k 
per jaar (100%). 
$2. Die toelage is niet cumuleerbaar met de toelage, vastgesteld in hoofdstuk 4 van deze titel. 

$3. Die toelage wordr maulidelijks M vervaIIen termijn en overeenkomstig artikl  X11 22 en 
XII 25 uitbetaald; ze volgt de evolutie van het indexcìjfir van de cofisurnprieprijzen overeen- 
komstig artikel XZII 23. " 

Art. 3. In deel XUí, titel 4 van hetzelfde statuut wordt een hoofdstuk 4bis, ingevoegd, dat 
luidt ais volgt: 

"Hoofdrtuk 4bis - Forfaitaire vergoeding voor verbli&wren voor de contro- 
leurs van gerneenschaps- of gewestbelastingen " 

,b\ 
Art. XUI 120decies. $1. Hetpersoneelslid van niveau C of B &t belast is met de controle op 

J de inning van gemeenschaps- of gewestbelastingen, onfiangt een fifiitaire vergoeding voor 
verbli/@sten vart 50.000fiankper jaar (10W0). 

$2. Die vergoeding is niet cwnuleerbaq mei de vergoeding, vmtgesteld in het koninklqk be- 
sluit van 24 december 1964 tot vastsrelling van de vergoedingen wegens verblimsten toege- 
knd aan de leden van het personeel der ministeries. 

$3. Die vergoeding wordt maandelijks na vervallen termijn en overeenhmstig artikel XII 22 
enXlIJ 25 uitbetaald; ze volgt de evolutie van het indexcifet. van de consumptieprijzen over- 
eenkomstig wrikel Hl1 23. " 

Art. 4. In deel XIII, titel 6 ,  de afdeling 1 van hetzelfde statuut wordt een artikel XIII 
I55sexiesdecies ingevoegd, dat luidt als volgt: 

''1 
"Art. XIIi 155s~iesdecies. In afiuuking van artikel XIII Blqmter, $1, ontvangt hetperso- 
neelsìid dat nvereenkomtig artikel V 17bis overgeplaarst is van her BPT mur het rninishrie 
ea die belast bliU) met de controle op de inning van gemeenschap- ofgewestbelastingen, eeh 
toelage van 50.000fiunk per jaar (1 00%). " 

Art. 5.  In bijlage 9 van fietzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten vah'de Vlaamse regering 
van I juni 1995,12 j&i 1995, ZO juni 1996,9 september 1997 en 4 november 1997, wordt 
onder de rubriek l .  Algemeen personeel, niveau C, in de hiernavetmelde kolommen het vol- 
gende ingevoegd. 

Cl medewerker 

huidige 
rang 

huidige graad nieuwe rang er, 
graad 

huidige %la- 
risschaal 

C113 

organieke 
regeling 

over- 
gangs- 
regeling 
C221 technicus (overgeplaatst van het BIPT - 

voorheen dienst Kijk- en Lijstergeld) 
2 1 210121 1 



Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkehg van dit besluit. 

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtermenzaken, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN B W E  

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenaretizaken, 

Eddy BALDEWJI'IS 
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