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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 9 MAART 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een 
raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen 
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door de afiaardiging 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; 

4. de heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening; 

5. de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 

6. de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ste- 
delijk Beleid en Huisvesting; 

7. de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn; 

8. de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media. 

en de afiraardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heer 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 

anderzi-i ds, 
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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 l juni 1995 hou- 
dende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse 
openbare instellingen. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare ~ i & t e n  : 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaams 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 

. - --- 
Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

. 
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LEDEN 

Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

Steve Stevaert 
Vlaams minister van Openbare Werken, 
Vervoer en Ruimtelijke Ordening 

eo Kelchtermans u- "\ 
Vlaams minister van Leefmili 
werkstelling 
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Leo Peeters \ mi:&+ Binnenlandse Aan- 
ge egenheden, edelijk Beleid en Huis- 
vesting / 

minister van Cultuur, Gezin en 
Welzijn 

Eric Van ~o rn f6u~  
Vlaams minister van Economie, KMO, 
Landbouw en Media 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERJNG TOT WIJZIGING VAN HET 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 N N I  1995 HOUDENDE 
OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN EEN RAAD VAN BEROEP 
VOOR SOMMIGE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome 
Raad voor het Gemeenschapsondenvijs, inzonderheid op artikel 57, tweede lid ; 

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellin- 
gen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 1 1, 9 1, gewijzigd bij de wet van 22 
juli 1993 ; 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 20 ter, 92, ingevoegd bij het decreet 
van 5 juli 1989 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32 ter, ingevoegd bij het decreet van 
12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 2 juli 198 1 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 20 april 
1994 en 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, inzonderheid op artikel 2 en op ar- 
tikel 17, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3, ten dele vernietigd 
door het arrest nr. 28 van het Arbitragehof van 28 oktober 1986 en gewijzigd bij 
het decreet van 7 juli 1998 ; 



Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind 
en Gezin, inzonderheid op artikel 5, $1 en op artikel 1 1, $ 1, gewijzigd bij het de- 
creet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van een openbare in- 
stelling Toerisme Vlaanderen, inzonderheid op artikel 2, $1 en 8, $1, gewijzigd bij 
het decreet van 22 december 1995 ; 

Gelet op het decreet van 2 1 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 3 en op artikel 9, gewijzigd bij het de- 
creet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds 
voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 
18, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 3 1 juli 1990 betreffende het Onderwijs 11, inzonderheid op 
artikel 160, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 9 april 1992 en 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, in- 
zonderheid op artikel 24, 44, $1, en 45, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding 
van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op 
artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Vlaams 
Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek 
in de industrie, inzonderheid op artikel 20, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 
1998 ; 

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de naamloze vennootschap Zee- 
kanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, inzonderheid op artikel 7 en 
op artikel 57, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonder- 
heid op artikel 32, $1 ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting 
en sameiistelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instel- 
lingen ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Zeeka- 
naal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 9 september 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de Scheepvaart, 
gegeven op 16 september 1998 ; 



Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Zie- 
kenhuis Rekem, gegeven op 17 september 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij, 
gegeven op 23 september 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening, gegeven op 25 september 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor Infrastructuunver- 
ken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 25 september 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 29 september 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 6 ok- 
tober 1998 ; 

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeids- 
bemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 7 oktober 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Zie- 
kenhuis Geel, gegeven op 8 oktober 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de be- 
vordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie, ge- 
geven op 15 oktober 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat-Generaal voor 
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Ope-nluchtre- 
creatie, gegeven op 21 oktober 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 
20 november 1998 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor het 
Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 27 november 1998 ; 

Gelet op het advies van het vast bureau van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven 
op 1 december 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gege- 
ven op 4 december 1998 ; 

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



Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op , betref- 
fende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand ; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 
y 

met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1 O, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State ; 

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering en Vlaamse mini- 
ster van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Techno- 
logie, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde- 
ning, de Vlaamse minister van Leefinilieu en Tewerkstelling, de Vlaamse minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, de Vlaamse minister van Binnen- 
landse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, de Vlaamse minister 
van Onderwijs en Ambtenarenzaken, de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en 
Welzijn en de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media ; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 
juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor 
sommige Vlaamse openbare instellingen worden na de woorden " de ambtenaar" 
de woorden "of de stagiair " ingevoegd . 

Art. 2. In artikel 13, 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de eerste zin ver- 
vangen door wat volgt : " Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van 
de kamers in de raad van beroep wordt een presentiegeld van 4000, - fiank 
( tegen 100 % ) per zitting van een halve dag toegekend." 

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995, met uitzonde- 
ring van artikel 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998. 



Art. 4. De leden van de regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering en 
de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese 

Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Openbare Werken, 
Vervoer en Ruimtelijke Ordening, 

Steve STEVAERT 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



De Vlaamse minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid, 

Wivina DEMEESTER - DE MEYER 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Stedelijk Beleid en Huisvesting, 

Leo PEETERS 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 



De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, 

LUC MARTENS 

De Vlaamse minister van Economie, KMO, 
~andb&w en Media, 

Enc VAN ROMPUY 


