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ontwerp van omzendbrief AZNOY99/. betreffende de formele waardering evalua- 
tiejaar 1998' 
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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 Onderwij s en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heren Richard De Winter 
Hilaire Berckrnans 

- 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 

anderziids, 



vervolg protocol nr. 136.350 

Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzendbrief AZNOI/99/. 
betreffende de formele waardering evaluatiejaar 1998 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 18 juni 1999 
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Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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I ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06 

OMZENDBRIEF AZ/VOI/99/ 

Aan de leidend ambtenaren van 
de Vlaamse openbare instellingen 

Betreft: formele waardering 
evaluatiejaar 1998 

De Vlaamse regering heeft op 25 mei 1999 het ontwerpbesluit van de Vlaam- 
se regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel 
van sommige Vlaamse openbare instellingen voor de 2de maal principieel 
goedgekeurd en mij gemachtigd om hierover het advies van de Raad van Sta- 
te in te winnen. 

Voormeld ontwerpbesluit bepaalt dat, met ingang van 1 maart 1999, de 
directieraad de variabele functioneringstoelagen kan toekennen. 

In afwachting van de definitieve goedkeuring van voormeld ontwerpbesluit 
machtig ik de directieraden om reeds de formele waardering met het oog op 
de toekenning van de variabele functioneringstoelage door te voeren. 

Deze machtiging is nodig om de betrokken instanties in staat te stellen 
en adequate wijze uit te voeren en zo 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van Onderwijs 
en Ambtenarenzaken 


