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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 3 FEBRUARI 1999 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE xvIn VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 19 december 1990 houdende maatregelen tot bevordering van 
gelijke kansen van mannen en vrouwen in de diensten van de Vlaamse regering en in 
de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het 
Vlaamse Gewest. 



vervolg protocol nr. 115.303 

door de afkaardiging 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; 

enerzii ds, 

en de afkaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heren Hilaire Berckmans 
k 

Richard De Winter 

- 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 Stefaan Van de Kerckhove 
mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990 
houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen 
in de diensten van de Vlaamse regering en in de instellingen van openbaar nut die 
afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, mits rekening 
wordt gehouden met het volgende. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

1. In de toelichting bij artikel 9 wordt ingeschreven dat er per departement een de- 
partementale werkgroep kan worden opgericht. 

- 2. De afvaardigingen van de twee vakbonden betreuren dat zij als vertegenwoordi- 
gers van het personeel geen zitting hebben in de Commissie Emancipatie . 

Brussel, 

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

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

$/$&i&? tj&cbb" LUC Van den Brande 
\ 

minister-president van de Vlaamse I 

regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangel 
genheden, Wetenschap en 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVO$IRZITTER, 
Diensten 

. _ _ _  _ -  - - -- - 

Eddy Baldewij ns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID 

Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid I 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE 
VLAAMSE REGERING VAN 19 DECEMBER 1990 HOUDENDE MAATREGELEN TOT 

BEVORDERING VAN GELIJKE KANSEN VAN MANNEN EN VROUWEN IN DE 
DIENSTEN VAN DE VLAAMSE REGERJNG EN IN DE INSTELLINGEN VAN 

OPENBAAR NUT DIE AFHANGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF VAN HET 
VLAAMSE GEWEST 

DE VLAAMSE REGERJNG, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen inzonderheid op 
artikel 87, 5 2 en 3 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 
1993; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990 houdende maatregelen tot 
bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen in de diensten van de Vlaamse regering en 
in de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Vlaamse gemeenschap of van het Vlaamse 
gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 1992; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generd, gegeven op 24 september 1998; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 oktober 1998; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoogoverlegcomité, gegeven op . . .; 

Gelet op het protocol nr. . , . van . . . van het Sectorcomité XVII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams 
Gewest; 

Gelet op het advies van de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 



Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990 houdende 
maatregelen tot bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen in de diensten van de 
Vlaamse regering en in de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Vlaamse 
gemeenschap of van het Vlaamse gewest, wordt opgeheven. 

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1 " in 5 l ,  eerste lid, worden de woorden "de opdrachthouder/ster voor emancipatiezaken wordt 
aangesteld door de Vlaamse regering" vervangen door de woorden "de opdrachthouder voor 
Emancipatiezaken wordt aangesteld en ontslagen door de Vlaamse regering"; 
2" in 5 1, tweede lid, worden de woorden "wordt toegewezen voor een periode van vijf jaar, en is 
hernieuwbaary' vervangen door de woorden "wordt toegewezen voor een periode van zes jaar, en 
is hernieuwbaar"; 
3" in 5 1, derde lid, worden de woorden "behoren tot het niveau 1" vervangen door de woorden 
"behoren tot het niveau A"; 
4" in 9 l ,  vierde lid, worden de woorden "de rang van bestuursdirecteur" vervangen door de 
woorden "de rang A2 bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap"; 
5" in 52,  tweede lid, worden de woorden "wordt de wedde toegekend overeenkomstig met deze 
van bestuursdirecteur bij de Diensten van de Vlaamse Executieve" vervangen door de woorden 
"wordt een salaris uitbetaald overeenkomstig de salarisschaal A214 van het ministerie van het 
Vlaamse Gemeenschap". 
6" aan 52  wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt "de opdrachthouder voor 
emancipatiezaken wordt geëvalueerd of beoordeeld door de Vlaamse regering, op basis van een 
verslag van een externe evaluatie-instantie die door haar wordt aangesteld. Ter voorbereiding van 
dit verslag bevraagt deze externe evaluatie-instantie de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
ambtenarenzaken, de voorzitter van het college van secretarissen-generaal, de secretaris-generaal 
van het departement Algemene Zaken en Financiën en de directeur-generaal van de administratie 
Personeelsontwikkeling ." 

Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1 " aan 5 1 wordt een 3" toegevoegd, dat luidt als volgt: "3" de voorbereiding en de uitvoering van 
maatregelen met betrekking tot ongewenst seksueel gedrag op het werk te coördineren, zowel 
voor de diensten van de Vlaams regering als voor de Vlaamse openbare instellingen"; 
2" in 53 wordt het woord "artikel 6, 5 1, 1 O" vervangen door het woord "artikel 6, 5 1, 1 " en 3"". 



Art. 4. In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt $3 vervangen door wat volgt: 
"$3 De emancipatieambtenaar wordt aangewezen onder de vastbenoemde personeelsleden van de 
Vlaamse openbare instelling die benoemd zijn in een graad van niveau A of een daarmee 
gelijkgestelde graad. Deze functie kan voltijds of deeltijds worden uitgeoefend. 

Van de in het eerste lid bepaalde voorwaarden kan, mits motivering, op voorstel van de 
functioneel bevoegde minister, worden afgeweken na goedkeuring door de Vlaamse minister, 
bevoegd voor de ambtenarenzaken." 

Art. 5. In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid 
ingevoegd: "De functie van emancipatieambtenaar wordt opgenomen in de functiebeschrijving van 
het personeelslid in kwestie volgens het toepasselijke personeelsstatuut". 

Art. 6 .  In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk IV, bestaande uit artikel 9, gewijzigd bij besluit van 
de Vlaamse regering van 27 februari 1992, en artikel 10, vervangen door wat volgt: 

"Hoofdstuk IV. Commissie Emancipatie" 

Art. 9. $ 1. Binnen de diensten van de Vlaamse regering wordt een commissie Emancipatie 
opgericht. Deze commissie bestaat uit volgende leden: 
1 " de opdrachthòuder voor emancipatiezaken, die de vergaderingen voorzit; 
2" een vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van elk departement van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap of zijd haar vaste vervanger; 
3" een vertegenwoordiger van de directeur-generaal van de administratie Personeelsontwikkeling 
of zijdhaar vaste vervanger; 
4" een vertegenwoordiger van de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken of 
zijdhaar vaste vervanger; 

Een vertegenwoordiger van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen wordt uitgenodigd. 
Een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, en een 
vertegenwoordiger van de interdepartementale commissie Gelijke kansen worden uitgenodigd en 
kunnen de vergaderingen bijwonen met raadgevende stem. 

s.2. Binnen elke Vlaamse openbare instelling die ressorteert onder de Vlaamse regering wordt een 
commissie Emancipatie opgericht. Deze commissie bestaat uit volgende leden: 
1 " de emancipatieambtenaar, die de vergaderingen voorzit; 
2" indien aanwezig in de instelling, het hoofd van de personeelsdienst of zijdhaar 
vertegenwoordiger; 
3" indien aanwezig in de instelling, de vormingsverantwoordelijke of zijdhaar vertegenwoordiger; 
4" indien aanwezig in de instelling, de human-resources-management-verantwoordelij ke of 
zijdhaar vertegenwoordiger; 
5" twee personeelsleden, aangewezen door het bevoegde beheersorgaan of, bij ontstentenis van 
een beheersorgaan, door de directieraad, op voordracht van de emancipatieambtenaar. 



Een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister onder wiens bevoegdheid de Vlaamse openbare 
instelling valt, wordt uitgenodigd en kan de vergaderingen bijwonen met raadgevende stem. 

5 3. De commissie Emancipatie wordt minstens 3 keer per jaar en telkens wanneer de noodzaak 
zich voordoet of wanneer de meerderheid van de leden hierom verzoekt, bijeengeroepen door de 
opdrachthouder voor emancipatiezaken, als het de diensten van de Vlaamse regering betreft, en 
door de emancipatieambtenaar, als het de Vlaamse openbare instellingen betreft. 

Art. 10. De commissie Emancipatie kan een beroep doen op deskundigen 

De commissie Emancipatie ondersteunt en adviseert de opdrachthouder voor emancipatiezaken of 
de emancipatieambtenaar, naar gelang het geval." 

Art. 7. In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk V, bestaande uit artikel 11 en 12, vervangen door wat 
volgt. : 

Hoofdstuk V: "Het positieve-actieplan" 

"Art. l l .  tj 1. Ter uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 3, wordt er binnen de diensten 
van de Vlaamse regering enerzijds en in elk van de Vlaamse openbare instellingen die onder de 
Vlaamse regering ressorteren anderzijds, een beleidsplan opgemaakt, geldig voor vijf jaar. 

Het vijfjaarlijks beleidsplan bevat: 
1 O de algemene doelstellingen van het emancipatiebeleid, zoals bepaald in artikel 3; 
2" de operationele doelstellingen van het emancipatiebeleid; 
3" een evaluatie van de acties en de resultaten daarvan, in uitvoering van het voorgaande plan; 
4" een cijfermatige analyse van de aanwezigheid van vrouwen en mannen in de overheidsdienst. 
Deze analyse houdt rekening met ten minste volgende criteria: 
a) aard van het dienstverband 
b) niveau, graad en rang 
c) anciënniteit 
d) fùnctie 
e) verloop van bevordering 
f) vertegenwoordiging in raden 
g) deelname aan cursussen 
h) loopbaanonderbreking 
i) ziekteverzuim 
j) kinderopvang 
k) uitdiensttreding; 
5" een beschrijving van de acties die worden voorgesteld om de doelstellingen te bereiken, met 
duidelijke vermelding van alle tussenstadia, verantwoordelijke uitvoerders en leidend ambtenaren, 
termijnen en eventuele sanctiemogelijkheden. 



5 2. Het vijfjaarlijks beleidsplan wordt jaarlijks, en wat de cijfermatige analysegegevens betreft, 
tweejaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd door middel van een voortgangsrapport. Het 
voortgangsrapport bevat tevens een planning van de acties voor het volgende jaar. 

5 3.  De opdrachthouder voor emancipatiezaken maakt het vijfjaarlijks beleidsplan en het jaarlijks 
voortgangsrapport op voor de diensten van de Vlaamse regering. Binnen de Vlaamse openbare 
instellingen vervult de desbetreffende emancipatieambtenaar deze taak. 

Het vijfjaarlijks beleidsplan en het jaarlijks voortgangsrapport, opgemaakt door de 
emancipatieambtenaar, worden na advies van de commissie Emancipatie en na advies van het 
bevoegde beheersorgaan of de functioneel bevoegde minister naar gelang het geval, uiterlijk op 30 
april vóór het jaar waarop het plan of het rapport betrekking heeft, ter advies toegestuurd aan de 
opdrachthouder voor emancipatiezaken. 

~ e t  vijfjaarlijks beleidsplan en het jaarlijks voortgangsrapport opgemaakt door de opdrachthouder 
wordt na advies van de commissie Emancipatiezaken samen met de vijfjaarlijkse beleidsplannen en 
de jaarlijkse voortgangsrapporten van de Vlaamse openbare instellingen uiterlijk op 1 juni ter 
advies voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken. 

Binnen een termijn van veertien dagen, na de voorlegging bedoeld in het derde lid, legt de 
Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, het vijfjaarlijks beleidsplan en het jaarlijks 
voortgangsrapport voor aan de Vlaamse Overlegcornmissie Vrouwen van de Sociaal Economische 
Raad voor Vlaanderen. Deze commissie geeft binnen een termijn van een maand, na de 
voorlegging van de documenten door de minister, advies. 

Het vijfjaarlijks beleidsplan wordt, vóór het jaar waarop het plan betrekking heeft, ter goedkeuring 
aan de Vlaamse regering voorgelegd. 
Het jaarlijks voortgangsrapport wordt, vóór het jaar waarop het rapport betrekking heeft, ter 
kennisgeving meegedeeld aan de Vlaamse regering. 

~r t ike l  12: "Nadat het vijfjaarlijks beleidsplan door de Vlaamse regering werd goedgekeurd en het 
jaarlijks voortgangsrapport ter kennisgeving werd meegedeeld aan de Vlaamse regering, worden 
het plan en het rapport achtereenvolgens voor kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams 
Parlement, aan de representatieve vakorganisaties en aan de media of aan elkeen die daarom 
verzoekt, ten einde hieraan de nodige publiciteit te verlenen." 

Art. 8. In hetzelfde besluit worden de woorden "opdrachthouder/ster~' vervangen door de 
woorden "opdrachthouder". Indien dit ambt wordt uitgeoefend door een vrouw kan zij 
"opdrachthoudster" genoemd worden. 

Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 



Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Brussel, . . . 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 


