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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 17 MEI, 27 
MEI, 1 JUNI, 2 JUNI en 3 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende bijsturing van het 
Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 en andere bepalingen (bij- 
sturing 2 VPS) 
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I 
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, 
Wetenschap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenaren- 
zaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 
3 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heren Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winckel 

- 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, 
vertegenwoordigd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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W e r d  een akkoord k n i k t  uver het voorgelegde ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering houdende bijsturing van het Vlaams personeelsstatuut van 
24 november 1993 en andere bepalingen, behalve wat de afvaardiging van de 
Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) betreft die niet akkoord 
gaat met de oprichting van een afdeling Jeugd en Sport (voorheen afdeling 
Jeugdwerk) in het departement WVC, administratie Cultuur, omdat volgens 
de ACOD-afvaardiging het beleidsdomein Sport thuishoort bij BLOSO (art. 1 73 van het ontwerpbesluit die het in bijlage 15 van het W S  gevoegde or- 
ganigram van het departement wijzigt). 

Opmarking: de afvaardigingen van de twee vakbonden vragen dat de admini- 
stratieve verantwoordelijke overheden spoedig overgaan tot het organise- 
ren van een cursus inzake luchthaveninspectie en examens om het getuig- 
schrift van luchthaveninspectie te verkrijgen, in overeenstemming met de 
terzake vigerende regelgeving. 

Afspraken: 

1. Er wordt overeengekomen om de bepalingen waarbij de contractuele pres- 
taties in dezelfde functie bij het MVG geleverd voor de indiensttre- 
ding als ambtenaar zouden meegerekend worden om te bepalen wanneer be- 
trokkene zijn/haar kandidatuur kan stellen voor een hiërarchisch hoge- 
re functie (met name de initiële artikelen 21, 22,3" en 23 tot en met 
26) te schrappen uit het ontwerpbesluit. Tegelijkertijd wordt overeen- 
gekomen om over dit voorstel opnieuw te onderhandelen in het kader van 
het Sectoraal akkoord 1999-2000 met het oog op de uitvoering van punt 
2.2. van het intersectoraal akkoord 1999-2000 inzake de sociale posi- 
tie van de contractuele personeelsleden. 

De Vlaamse regering was tot 28 februari 1999 gemachtigd om een maxi- 
mumleeftijdgrens bij aanwerving te hanteren daar waar hij vroeger be- 
stond. 
Indien de federale regering voor de datum van definitieve goedkeuring 
van dit ontwerpbesluit die mogelijkheid verlengt tot 30 september 
1999, zal naar aanleiding van deze definitieve goedkeuring in artikel 
30 de datum '28 februari 1999' vervangen worden door de datum '30 sep- 
tember 1999'. 

3. Naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van dit ontwerpbesluit 
zal de nieuwe regeling inzake verlof voor loopbaanonderbreking (arti- 
kel 35 van het ontwerpbesluit) bij omzendbrief van toepassing ver- 
klaard worden op de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen en op de 
Vlaamse Openbare Instellingen die onder het toepassingsgebied van het 
sectoraal akkoord 1997-1998 vallen, op voorwaarde dat de federale 
overheid tegen die datum haar akkoord gegeven heeft. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 
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Brussel, 3 juni i999 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE VAKORGANISATIES : 

De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aan- 
gelegenheden, Wetenschap en Tech- 
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- De Ondervoorzitter, 
li j ke Syndicaten der Openbare 
Diensten , 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 

Leden 

Wivina Demeester - De Meyer 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 


