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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 15 MAART 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het Koninklijk be- 

ga sluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde 
betrekkingen bij de rijksopvoedingsgestichten voor observatie en opvoeding onder 
toezicht. 
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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; 

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

enerzi. ds, 

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 : 

de heer Chris Herreman 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering tot opheffing van het Koninklijk besluit van 9 november 1984 betreffende de 
voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksopvoedingsge- 
stichten voor observatie en opvoeding onder toezicht. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

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

@B 
r Open- De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 1 
minister-president van de Vlaams 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aan ele- 
genheden, Wetenschap en Techno k gie 

'" \ 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten l 

p- 

Eddy Baldewijns 
~iaárns  minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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LEDEN 

Vlaams minister van 
Begroting en 



Vlaamse regering. 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT OPHEFFING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 9 NOVEMBER 1984 BETREFFENDE DE VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT 
BEPAALDE BETREKKINGEN BIJ DE RIJKSGESTICHTEN VOOR OBSERVATIE EN OP- 
VOEDING ONDER TOEZICHT 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzon- 
derheid op artikel 5, 5 1,I1, 6' en 87, 8 1 en 5 2, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 
1988; 

Gelet op de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, inzonderheid op 
artikel 121; 

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonder- 
heid op artikel 3 1; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 
23 november 1998; 

Gelet op het protocol nr. van van het sectorcornité XVIII Vlaamse Gemeen- 
schap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 23 februari 1999 betreffende de 
aanvraag om advies bij de Raad van State binnen drie dagen; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op met toepassing van artikel 
84, eerste lid, 2 O  van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken en van de 
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn; 

Na beraadslaging, 

B E S L U I T :  



Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
1 O instelling : een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand als bedoeld in 
artikel 3 1 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid; 
2" het bevoegde overlegcomité : naargelang van het geval, het basisoverlegcomité 4.1 of 
het basisoverlegcomité 4.2, zoals bepaald in artikel 1,s 2, van het besluit van de Vlaam- 
se regering van 28 juli 1995 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités 
voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen. 

Art. 2. Het koninklijk besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden voor 
toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten voor observatie en opvoeding 
wordt opgeheven, wat de toepassing in de instellingen betreft. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, bepaalt, na overleg 
met de Vlaamse minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en na advies van het bevoeg- 
de overlegcomité, voor elke instelling of voor elk onderdeel ervan, de datum waarop dit 
besluit in werking treedt. 



Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, en de Vlaamse minis- 
ter, bevoegd voor de bijstand aan personen, zijn, ieder wat haar of hem betreft, 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 BALDEWIJNS 

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, 

LUC MARTENS 


