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protocol nr. 114.295 I 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 26 JANUARI 1999 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeels- 
formatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeen- 
schapsondemij s. 
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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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

enerzijds, 

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 Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

mevr. Ann Vermorgen 
de heer Stefaan Van de Kerckhove 
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werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
houdende vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van 
de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
2 7 -01- 1999 

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

mene Centrale der Open- De Voorzitter, 

I 

i 

; --- -- 7 
LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie \ 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicat7 der Openbare Diensten r 

f 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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LID 

Vlaams minister van Financiëdb 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



Vlaamse regering 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE 
PERSONEELSFORMATIE VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE AUTONOME 
RAAD VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1998 betreffende de Autonome Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 57; 

Gelet op het advies van de Centrale Raad van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, 
gegeven op 27 juni 1996; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister. bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 1988; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van 25 juni 1996, uitgebracht door het Tussenoverlegcomité van 
de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs; 

Gelet op het protocol nr. ......................... van ............................. van het Sectorcomit6 XVIII 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. De personeelsformatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs wordt vastgesteld als volgt: 

A B C 
Administrateur-generaal 1 - - 
Adj unct-administrateur-generaal 1 - 
Directeur-informaticus 1 - - 
(Directeur-ingenieur 8 - 4 
(Directeur 
Informaticus 3 1 - 
(Ingenieur 
(Adjunct van de directeur 90 18 - 



Hoofdprogrammeur.. ........................................................... 
Hoofddeskundige.. .............................................................. 
Programmeur.. .................................................................... 
Deskundige.. ....................................................................... 

................................................................... Hoofdtechnicus 
Hoofdmedewerker.. ............................................................. 

.......................................................................... Technicus.. 
...................................................................... Medewerker.. 

Speciaal hoofdassistent ...................................................... 
................................................................... Hoofdassistent. 

............................................................... Speciaal assistent 
Assistent.. ........................................................................ 
Technisch beambte ............................................................. 
Beambte.. ............................................................................ 

Art. 2. De personeelsformatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor 
het Gemeenschapsondennrijs omvat het totaal van de betrekkingen van de kolommen A en B. 
De betrekkingen vermeld in kolom C zijn uitdovende betrekkingen en worden afgeschaft bij het 
vertrek van hun huidige titularis. De titularissen van een betrekking vermeld in de kolom C 
komen onverminderd de overige statutaire vereisten in aanmerking voor bevordering in een 
vacant verklaarde betrekking van de kolommen A en B. 
De titularissen van een betrekking vermeld in de kolommen A en C komen onverminderd de 
overige statutaire vereisten in aanmerking voor de bevordering in een vacant verklaarde 
bevorderingsbetrekking in kolom C voor zover de wervingsbetrekkingen in kolom C niet 
uitgedoofd zijn. 
De betrekkingen vermeld in de kolom B worden slechts vacant in de mate dat er betrekkingen 
in de kilom C zijn uitgedoofd, zodat het aantal bezette betrekkingen van de kolom B nooit 
groter kan zijn dan het aantal uitgedoofde betrekkingen van de kolom C. 

Art. 3. Het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 1990 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 maart 
1991 en 14 december 1994, wordt gradueel opgeheven: 

- op 1 januari 1994 wat betreft de niveaus 3 en 4; 
- op 1 juli 1994 of 1 januari 1995 wat betreft niveau 2 (afhankelijk of de betrokken graad 
ingeschaald wordt in niveau C of in niveau B); 
- op 1 juni 1995 wat betreft niveau 1. 

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van: 

- 1 januari 1994 wat betreft de niveaus D en E; 
- 1 juli 1994 wat betreft niveau C; 
- 1 januari 1995 wat betreft niveau B; 
- 1 juni 1995 wat betreft niveau A. 
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Art. 5. 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 

Eddy BALDEWI JNS 


