
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 137.361 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDE- 
LINGEN VAN 22 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET 
SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel, wat betreft de aanwijzing van de afdelingshoofden, de functioneringse- 
valuatie en de vrijwillige terugzetting in graad 
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door de &aardiging 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; 

enerzijds, 

eii 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 Stefaan Van de Kerckhove 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerpbesluit van de Vlaamse regering 
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende 
statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de aanwijzing van de afdelings- 
hoofden, de fùnctioneringsevaluatie en de vrijwillige terugzetting in graad, met uit- 
zondering van het extern mandaat van afdelingshoofd van een wetenschappelijke af- 
deling. 

Bovendien hebben de representatieve vakbonden binnen het extern mandaat van af- 
delingshoofd een bijkomend probleem ten aanzien van een contractuele aanstelling 
met hiërarchische bevoegdheid over statutairen. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 22 juni 1999 

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

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

LUC Van den Brande \ 
minister-president van de Vlaams 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten I- 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Ondenvij s en Ambtenarenzaken 

LID 

l - 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET BE- 
SLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 28 JANUARI 1997 HOUDENDE 
STATUUT EN ORGANISATIE VAN DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE 
INSTELLINGEN EN DE REGELING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN HET 
PERSONEEL, WAT BETREFT DE AANWIJZING VAN DE AFDELINGS- 
HOOFDEN, DE FUNCTIONERINGSEVALUATIE EN DE VRIJWILLIGE TE- 
RUGZETTING IN GRAAD 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut 
en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel ; 

Gelet op het feit dat de directieraden van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, het Instituut voor Natuurbehoud, het Centrum voor Bevol- 
kings- en Gezinsstudiën, het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en het Instituut 
voor het Archeologisch Patrimonium het gevraagde advies niet hebben verleend 
binnen de gestelde termijn; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven 
op 10 juni 1998; 

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

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op .......................... betreffende 
de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand ; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ............................ met toe- 
passing van artikel 84, eerste lid, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State ; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken ; 



Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In artikel I 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 
1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellin- 
gen en de regeling van de rechtspositie van het personeel worden de volgende wij- 
zigingen aangebracht : 

1" in 18' worden de woorden "van rang A2" geschrapt ; 

2" er wordt een 30° en 31 toegevoegd, die luiden als volgt : 

"30" commissie van instellingshoofden : een ad hoc commissie die in het kader 
van de wewings- of aanwijzingsprocedure van afdelingshoofden is samenge- 
steld uit de instellingshoofden van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen ; 

31 O commissie van wetenschappelijke personaliteiten : een ad hoc commissie 
die in het kader van de wewingsprocedure voor instellingshoofden of afde- 
lingshoofden van een wetenschappelijke afdeling kan worden opgericht.". 

Art. 2. Artikel I 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. 13. Als een administratieve eenheid worden beschouwd, wat de regeling van 
de rechtspositie betreft : 

1 " de diensten van de Vlaamse regering voor : 
- de bevorderingen van het niet-wetenschappelijkpersoneel via examen of 

bekwaamheidsproef voor verhoging in graad ; 
- de aanwijzingen tot afdelingshoofd van een niet-wetenschappelijke afde- 

ling; 
- de interdepartementale mutatie van het niet-wetenschappelijk personeel 

van rang Al en lager ; 
- de herplaatsing van het niet-wetenschappelijk personeel ; 

2" de instellingen voor de herplaatsing van het wetenschappelijk personeel ; 

3" de instelling in alle andere gevallen." 

Art. 3. In deel 11, titel 3 van hetzelfde besluit wordt een artikel I1 6bis ingevoegd, 
dat luidt als volgt : 



"Art. 11 óbis. Voor de aangelegenheden bedoeld in de artikelen VI 43 en 
VIII 75sexies wordt de samenstelling van de directieraad beperkt tot : 
- het instellingshoofd ; 
- de leidend ambtenaar ; 
- de in artikel II 6, §§ l  en 2 bedoelde wetenschappelijke personaliteiten". 

Art. 4. In artikel 11 16 van hetzelfde besluit wordt $2 vervangen door wat volgt : 

"$2. In een betrekking van rang A l  van het wetenschappelijk personeel is de uitoe- 
fening van een hoger ambt niet mogelijk". 

Art. 5. In artikel I1 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aan- 
gebracht : 

1 " $2 wordt vervangen door wat volgt : 
"$2. Het instellzngshoofd beslist over de tijdelijke aanstelling in een betrekking 
van rang A l  van het niet-wetenschappelijkpersoneel en van niveau B, C en D, 
na advies van de directieraad". 

2" $3 wordt opgeheven. 

Art. 6. In artikel V 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 

1 " l0 wordt vervangen door wat volgt : 

" l  " een vacante betrekking in rang A2A I A 3  : aanwewing ;" 

2" 2O wordt vervangen door wat volgt : 

"2" 0: 
a) door aanwewing, of 
b) door herplaatsing". 

Art. 7. In artikel V 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 

1" in l0 wordt de bepaling onder c) vervangen door wat volgt : 

"c) door mutatie, o y  

2" aan l0 wordt de volgende bepaling toegevoegd : 

"d) door herplaatsing ;" 



3" in 2 O  wordt de bepaling onder c) vervangen door wat volgt : 

"C) door mutatie, of' 

4" aan 2 O  wordt de volgende bepaling toegevoegd : 

"d) door herplaatsing. " 

Art. 8. Artikel V1 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. 9. Aan deel V1 van hetzelfde besluit wordt een titel 5 toegevoegd, die luidt als 
volgt : 

"TITEL 5. SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE AAMER-  
VING VAN HET AFDELINGSHOOFD VAN EEN WETENSCHAPPELIJKE AF- 
DELING". 

Art. VI 39. De betrekking van afdelingshoofd van een wetenschappelijke afdeling 
wordt uitsluitend bij mandaat begeven. Het mandaat is statutair indien een ambte- 
naar van dezelfde instelling of van een andere instelling, van het ministerie of van 
een Vlaamse openbare instelling als afdelingshoofd wordt aangewezen. In de ande- 
re gevallen is het mandaat contractueel. 

Tijdens de uitoefening van het mandaat beschikt de ambtenaar over alle preroga- 
tieven verbonden aan de functie van afdelingshoofd. 

Het mandaat loopt over een termijn van 6 jaar en kan telkens worden verlengd 
voor een periode van 6 jaar. Deze verlenging gebeurt stilzwijgend. 

Art. VI 40. Het instellingshoofd doet door middel van ten minste een bericht in het 
Belgisch Staatsblad, een oproep tot de kandidaten voor elke vacante betrekking. 
Dit bericht bevat ten minste een kennisgeving van : 
l " de te begeven betrekking ; 
2" de voorwaarden van aanwewing ; 
3" de wijze van kandidaatstelling. 

Art. VI 41. $1. Als afdelingshoofd kan enkel worden aangewezen de kandidaat die: 

I O de in artikel VI l bepaalde toelatingsvoorwaarden en de in artikel V1 2 be- 
paalde aanwewingsvoorwaarden vervult ; 

2" onverminderd andere bijkomende bijzondere aanwewingsvoorwaarden die 
overeenkomstig artikel VI 4 kunnen worden gesteld, aan de hiernavolgende 
aanwewingsvoorwaarden voldoet : 



a) een diploma van doctor op proefschrift of een diploma of certzjìcaat dat 
met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal 
akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend, bezitten ; 

b) een beleidsvisie indienen met betrekking tot de invulling van de te begeven 
betrekking ; 

c) de generieke competenties voor het leiden van een afdeling bezitten zoals 
die werden vastgesteld door de functioneel bevoegde Vlaamse minister ; 

d) de afdelingsspeclfieke competenties bezitten zoals die werden vastgesteld 
door het instellingshoofd. 

$2. Na het afsluiten van de inschrijvingen kan de directieraad, wanneer hij oor- 
deelt dat het aantal ingeschreven kandidaten dat rechtvaardigt, een commissie 
van wetenschappelijke personaliteiten oprichten om de wetenschappelijke waarde 
van de kandidaten te beoordelen. 

Na onderzoek van de kandidaturen, stelt deze commissie het aantal kandidaten 
vast die tot de selectieprocedure voor de betrekking van afdelingshoofd worden 
toegelaten. 

Art. V1 42. $1. De vereiste generieke competenties van de kandidaten voor de be- 
trekking van afdelingshoofd worden beoordeeld door de commissie van instellings- 
hoofden. 

Deze commissie houdt bij die beoordeling rekening met : 
l O de potentieelinschatting op basis van de beschikbare informatie over de loop- 

baan en de elementen die door de kandidaat worden aangereikt ; en. 
2" de potentieelinschatting op basis van een gedragsgerichte test. 

De functioneel bevoegde Vlaamse minister bepaalt de voorwaarden waaraan de 
test moet voldoen en kan daarvoor een beroep doen op een externe instantie. 

$2. De kandidaten van wie de commissie van instellingshoofden heeft vastgesteld 
dat zij aan de generieke competenties voldoen, worden gedurende 7 jaar vrijgesteld 
van deelname aan de test bedoeld in $1, tweede lid, 2". De kandidaten mogen 
maximaal 4 keer deelnemen aan de test. 

Het afdelingshoofd wordt gedurende de uitoefening van zijn mandaat en gedurende 
7 jaar na de beëindiging ervan - tenzij dit mandaat beëindigd werd door een func- 
tioneringsevaluatie onvoldoende - vrijgesteld van de test bedoeld in $1, tweede lid, 
2 O. 

Art V1 43. De directieraad stelt per afdeling vast welke van de door de commissie 
van instellingshoofden weerhouden kandidaten in aanmerking komen voor de be- 
trekking van afdelingshoofd. Hij houdt daarbij inzonderheid rekening met de afde- 
lingsspeczjìeke competenties en de mondelinge verdediging van de beleidsvisie. 



Art. VI 44. $1. Het instellingshoofd of bij gebreke aan instellingshoofd, de functio- 
neel bevoegde Vlaamse minister wijst het afdelingshoofd aan uit de door de direc- 
tieraad weerhouden kandidaten. 

Indien het instellingshoofd een ambtenaar van een andere instelling, van het minis- 
terie of van een andere Vlaamse openbare instelling wil aanwijzen, gebeurt dit in 
overleg met respectievelijk het betrokken instellingshoofd, de secretaris-generaal 
van het betrokken departement of de leidend ambtenaar van de betrokken Vlaamse 
openbare instelling. 

$2. Het instellingshoofd legt zijn voorstel tot aanwijzing ter bekrachtiging voor aan 
de functioneel bevoegde Vlaamse minister. 

De functioneel bevoegde Vlaamse minister neemt de beslissing tot bekrachtiging of 
niet bekrachtiging binnen een termijn van twee maanden na de voorlegging. 

Bij gebreke aan een beslissing binnen deze termijn is de aanwijzing van rechtswege 
bekrachtigd. Indien de functioneel bevoegde Vlaamse minister een beslissing tot 
niet bekrachtiging neemt, legt het instellingshoofd binnen de twee maanden een 
nieuw voorstel tot aanwijzing voor of start in voorkomend geval een nieuwe aan- 
wijzingsprocedure. 

Art. V1 45. $1. Het afdelingshoofd behoudt gedurende zijn mandaat de functionele 
loopbaan in de graad waarin hij werd benoemd. De werkelijke diensten van de 
ambtenaar die als afdelingshoofd is aangesteld, worden in aanmerking genomen 
voor de vaststelling van de schaalanciënniteit in de functionele loopbaan. 

De aanwijzing tot afdelingshoofd houdt tevens de dienstaanwijzing in voor de be- 
trokken ambtenaar. 

$2. Het afdelingshoofd dat 
l O een verlof voor opdracht krijgt om een ambt uit te oefenen op het kabinet van 

een minister of van een Europees commissaris ; 

2" in een hoger ambt van algemeen directeur wordt aangesteld ; 

3 O  op vraag van de Vlaamse regering de functie van prÒjectleider uitoefent of 

4" langdurig afiezig is wegens ziekte 
behoudt zijn mandaat van afdelingshoofd en kan in voormelde situaties vervangen 
worden door een afdelingshoofd ad interim. 

$3. Het mandaat wordt ambtshalve beëindigd bij een functioneringsevaluatie die 
met onvoldoende wordt besloten. 



Het instellingshoofd kan een einde stellen aan het mandaat, hetzij om functionele 
redenen, hetzij op vraag van het afdelingshoofd zelJ: 

Indien het mandaat dat werd beëindigd statutair is, wordt voor de betrokken amb- 
tenaar een gepaste dienstaanwijzing vastgesteld door de bevoegde overheid. 

Art. VI 46. De artikelen VI 39 tot en met VI 45 zijn eveneens van toepassing op de 
aanwijzing van het afdelingshoofd ad interim. " 

Art. 10. Aan deel V1 van hetzelfde besluit wordt een titel 6 toegevoegd, die luidt 
als volgt : 

"TITEL 6. O VERGANGSBEPALINGEN 

Art. V1 47. de wetenschappelijke personeelsleden van rang Al die op l januari 
1997 in dienst waren van de instelling en die uiterlijk op deze datum een gelijkstel- 
ling hebben bekomen voor het verrichten van een wetenschappelijk werk dat met 
een doctoraat op proefschrrif kan worden vergeleken, kunnen in afiijking van arti- 
kel V1 41, $1, 29 a) als afdelingshoofd worden aangewezen zonder in het bezit te 
zijn van het vereiste doctoraat op proefschrift of van het diploma of certijìcaat.dat 
met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord 
als gelijkwaardig wordt erkend. 

Art. V1 48. De wetenschappelijke personeelsleden van rang A2 die op l januari 
1997 in dienst waren van de instelling, kunnen in afiijking van artikel VI 41, $1, 
24 a) als afdelingshoofd worden aangewezen zonder in het bezit te zijn van het 
vereiste doctoraat op proefschrift of van het diploma of certzficaat dat met toepas- 
sing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord als gelijk- 
waardig wordt erkend. " 

Art. 11. Artikel V11 30 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

'!4rt. VII 30. De tot benoemen bevoegde overheid is voor de ambtenaar van rang 
Al en lager het instellingshoofd, en voor het instellingshoofd de Vlaamse rege- 
ringrr. 

Art. 11. In artikel V11 33 van hetzelfde besluit worden het eerste en tweede lid 
vervangen door wat volgt : 

"De stagiair van het niet-wetenschappelijk personeel, wanneer hij tot de stage 
wordt toegelaten, en het afdelingshoofd van een niet-wetenschappelijke afdeling 
leggen de eed af in handen van de leidend ambtenaar van de administratie Ambte- 
narenzaken. 



De stagiair van rang Al van het wetenschappelijkpersoneel, wanneer hij tot de 
stage wordt toegelaten, en het afdelingshoofd van een wetenschappelijke afdeing 
leggen de eed af in handen van het instellingshoofd". 

Art. 13. In artikel V111 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "tien rangen" 
vervangen door de woorden "elfrangen". 

Art. 14. In artikel VIII 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1 O In het derde lid worden de woorden "niveau A : drie rangen, genummerd van 
Al tot A3" vervangen door de woorden "niveau A : vier rangen, genummerd A l ,  
A2, A2A en A3"; 

2" Aan het vierde lid wordt de volgende zin toegevoegd : 

"Binnen niveau A is de rang A2A hoger dan de rang A2 en lager dan A3". 

Art. 15. In artikel V111 8 van hetzelfde besluit wordt $2 vervangen door wat volgt: 

''$2. De functioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die tijdens het 
evaluatiejaar minimum drie maanden in actieve dienst is geweest. " 

Art. 16. Aan artikel V111 15 van hetzelfde besluit wordt een vierde lid toegevoegd, 
dat luidt als volgt: " Het voeren van evaluatiegesprekken en het schrijven van eva- 
luatieverslagen, tijdens het eerste kwartaal van een jaar, worden beschouwd als 
activiteiten van het voorbije evaluatiejaar. " 

Art. 17. In artikel V111 17 van hetzelfde besluit wordt het woord "Al" vervangen 
door het woord "A2". 

Art. 18. Artikel V111 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. VIII 18. Het instellingshoofd wordt geëvalueerd door de Vlaamse regering 
op basis van een verslag van een externe evaluatie-instantie die zij daartoe heeft 
aangesteld. Ter voorbereiding van dit verslag bevraagt deze externe evaluatiein- 
stantie de functioneel bevoegde Vlaamse minister onder wie de betrokken ambte- 
naar ressorteert en de afdelingshoofden die onder het hiërarchisch gezag van de 
betrokken ambtenaar staan". 



Art. 19. Artikel V111 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. VIII 19. Het afdelingshoofd wordt geëvalueerd door het instellingshoofd en 
de functioneel bevoegde Vlaamse minister". 

Art. 20. In artikel V111 20 van hetzelfde besluit worden de woorden "de ambtena- 
ren van rang Al ,  niveau B, C, D en E" vervangen door de woorden "de ambtenaren 
van rang A2 en de ambtenaren van rang A l ,  niveau B, C, D en E". 

Art. 21. In artikel V111 21,$4 worden de woorden "de ambtenaar van rang A2 
aangewezen door de directieraad" vervangen door de woorden "het afdelingshoofd 
dat werd aangewezen door de directieraad". 

Art. 22. In artikel V111 24, 91, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woor- 
den "voor kennisneming " vervangen door de woorden " voor kennisneming en 
ontvangst ". 

Art. 23. In artikel V111 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1" $1 wordt vervangen door wat volgt : 

"$1. Het afdelingshoofd en de ambtenaar van rang A2 en lager die er niet mee kan 
instemmen dat zijn beschrijvend evaluatieverslag wordt besloten met de vermelding 
"onvoldoende", kan de zaak binnen vijftien kalenderdagen na het bezorgen van het 
beschrijvend evaluatieverslag aanhangig maken bij de raad van beroep ;" 

2" In 54 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : 

"Het dossier wordt vervolgens binnen vijftien kalenderdagen voorgelegd respectie- 
velijk aan de Vlaamse regering voor het afdelingshoofd, aan de functioneel be- 
voegde Vlaamse minister voor de ambtenaren van rang A2 en aan de directieraad 
voor de ambtenaren van rang A l  en lager, die bevoegd zijn voor de definitieve 
beslissing over het al dan niet toekennen van de vermelding "onvoldoende". De als 
evaluator betrokken ambtenaar of minister neemt in dit geval niet aan de beraad- 
slaging deel". 

Art. 24. De artikelen V111 35 tot en met V111 39 van hetzelfde besluit worden op- 
geheven. 

Art. 25. In artikel V111 45 van hetzelfde besluit, wordt 93 opgeheven. 



Art. 26. Artikel V111 62 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. 27. In deel VIII, titel 4, hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit worden de volgen- 
de wijzigingen aangebracht : 

1 " het opschrift van Afdeling 3 wordt vervangen door wat volgt : 

"Afdeling 3. Specifìeke bepalingen betreffende het niet-wetenschappelijkper- 
soneel inzake de bevordering door verhoging in graad"; 

2" Onderafdeling 1. "Specifieke bepalingen met betrekking tot het wetenschap- 
pelijk personeel", bestaande uit de artikelen V111 67 en V111 68 wordt opge- 
heven; 

3" het opschrift van Onderafdeling 2. "Specifieke bepalingen met betrekking tot 
het niet-wetenschappelijk personeel" wordt opgeheven; 

4" het opschrift van I. "Volgorde van de bevorderingen met examen of bekwaam- 
heidsproef7 wordt vervangen door wat volgt : 

"Onderafdeling l. Volgorde van de bevorderingen met examen of bekwaam- 
heidsproef '; 

5" het opschrift van 11. "Volgorde van de bevorderingen zonder examen" wordt 
vervangen door wat volgt : 

"Onderafdeling 2. Volgorde van de bevorderingen zonder examen"; 

6" het opschrift van 111. "Voorwaarden van bevordering" wordt vervangen door 
wat volgt : 

"Onderafdeling 3. Voorwaarden van bevordering"; 

7" het opschrift van IV. "Quota voor bevordering" wordt vervangen door wat 
volgt : 

"Onderafdeling 4. Quota voor bevordering ". 

Art. 28. Artikel V111 71 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. 29. Aan deel VIII, titel 4. "De hiërarchische loopbaan van de ambtenaar" van 
hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 5 toegevoegd, dat luidt als volgt : 



"Hoofdstuk 5. De aanwijzing tot afdelingshoofd van een niet-wetenschappelijke 
afdeling. 

Art. VIII 75bis. De betrekking van afdelingshoofd van een niet-wetenschappelijke 
afdeling wordt uitsluitend bij mandaat begeven. Tijdens de uitoefening van dit 
mandaat beschikt de ambtenaar over alle prerogatieven verbonden aan de functie 
van afdelingshoofd. 

Het mandaat loopt over een termijn van 6 jaar en kan telkens worden verlengd 
voor een periode van 6 jaar. Deze verlenging gebeurt stilzwijgend. 

Art. VIII 75ter. De te begeven betrekkingen, de voorwaarden van aanwijzing en 
de wijze van kandidaatstelling worden meegedeeld aan alle in aanmerking komen- 
de kandidaten. 

Art. VIII 75quater. $1. Voor de aanwijzing tot afdelingshoofd komen in aanmer- 
king : 
I " de ambtenaar van rang A2 ; 
2" de ambtenaar van rang AI die de tweede salarisschaal heeft bereikt en ten 

minste zes jaar graadanciënniteit telt. 

De ambtenaar van rang A2 die rechtstreeks in deze rang of als expert werd aange- 
worven, dient ten minste 6 jaar graadanciënniteit te tellen vooraleer hij kan wor- 
den aangewezen tot afdelingshoofd. 

$2. Tot afdelingshoofd kan alleen worden aangewezen de ambtenaar die : 

I O een beleidsvisie indient met betrekking tot de invulling van de te begeven be- 
trekking ; 

2" de generieke en afdelingsspeczjieke competenties voor het leiden van een af- 
deling bezit. 

De lijst van generieke competenties wordt vastgesteld door de functioneel 
bevoegde Vlaamse minister. De lijst van afdelingsspeczjieke competenties 
wordt vastgesteld door het instellingshoofd. 

Art. VIII 75quinquies. § I .  De vereiste generieke competenties van de kandidaten 
voor de betrekking van afdelingshoofd worden beoordeeld door de commissie van 
instellingshoofden. 

Deze commissie houdt bij die beoordeling rekening met : 
I O depotentieelinschatting op basis van de intern beschikbare informatie over de 

loopbaan en de elementen die door de kandidaat werden aangereikt ; en 
2" depotentieelinschatting op basis van een gedragsgerichte test. 



De functioneel bevoegde Vlaamse minister bepaalt de voorwaarden waaraan de 
test moet voldoen en kan daarvoor een beroep doen op een externe instantie. 

$2. De kandidaten van wie de in $1 vermelde commissie heeft vastgesteld dat zij 
aan de generieke competenties voldoen, worden gedurende 7 jaar vrijgesteld van 
deelname aan de test bedoeld in $1, tweede lid, 29 De kandidaten mogen tijdens 
hun loopbaan maximaal 4 keer deelnemen aan de test. 

Het afdelingshoofd wordt gedurende de uitoefening van zijn mandaat en gedurende 
7 jaar na de beëindiging ervan - tenzij het beëindigd werd door een functione- 
ringsevaluatie onvoldoende - vrijgesteld van de test bedoeld in $1, tweede lid, 2". 

Art VIII 75sexies. De directieraad stelt per afdeling vast welke van de door de 
commissie van instellingshoofden weerhouden kandidaten in aanmerking komen 
voor de betrekking van afdelingshoofd. Hij houdt daarbij inzonderheid rekening 
met de afdelingsspeczfieke competenties en de mondelinge verdediging van de be- 
leidsvisie. 

Art. VIII 75septies. $1. Het instellingshoofd of bij gebreke aan instellingshoofd, de 
functioneel bevoegde Vlaamse minister wijst uit de door de directieraad weerhou- 
den kandidaten een ambtenaar aan voor de betrekking van afdelingshoofd. 

Indien het instellingshoofd een ambtenaar van een andere instelling of van het mi- 
nisterie aanwijst, gebeurt dit in overleg met respectievelijk het betrokken instel- 
lingshoofd of de secretaris-generaal van het betrokken departement. 

$2. Het instellingshoofd legt zijn beslissing tot aanwijzing ter bekrachtiging voor 
aan de functioneel bevoegde Vlaamse minister. 

De functioneel bevoegde Vlaamse minister neemt de beslissing tot bekrachtiging of 
niet bekrachtiging binnen een termijn van twee maanden na de voorlegging. 

Bij gebreke aan een beslissing binnen deze termijn is de aanwijzing van rechtswege 
bekrachtigd. Indien de functioneel bevoegde Vlaamse minister een beslissing tot 
niet bekrachtiging neemt, legt het instellingshoofd binnen de twee maanden een 
nieuwe aanwijzing voor of start in voorkomend geval een nieuwe aanwijzingspro- 
cedure. 

Art. VIII 75octies. $1. Het afdelingshoofd behoudt gedurende zijn mandaat de 
functionele loopbaan in de graad waarin hij werd benoemd. De werkelijke diensten 
van de ambtenaar die als afdelingshoofd is aangesteld, worden in aanmerking ge- 
nomen voor de vaststelling van de schaalanciënniteit in de functionele loopbaan. 

De aanwijzing tot afdelingshoofd houdt tevens de dienstaanwijzing in voor de be- 
trokken am btenaar. 

$2. Het afdelingshoofd dat 



I " een verlof voor opdracht krijgt om een ambt uit te oefenen op het kabinet van 
een minister of van een Europees commissaris ; 

2" in een hoger ambt van directeur-generaal wordt aangesteld ; 

3" op vraag van de Vlaamse regering de functie van projectleider uitoefent of 

4" langdurig afiezig is wegens ziekte 
behoudt zijn mandaat van afdelingshoofd en kan in voormelde situaties vervangen 
worden door een afdelingshoofd ad interim. 

$3. Het mandaat wordt ambtshalve beëindigd bij een functioneringsevaluatie die 
met onvoldoende wordt besloten. 

Het instellingshoofd kan een einde stellen aan het mandaat, hetzij om functionele 
redenen, hetzij op vraag van het afdelingshoofd z e v  

In dat geval wordt voor de betrokken ambtenaar een gepaste dienstaanwijzing 
vastgesteld door de bevoegde overheid. 

Art. VZII 75novies. De artikelen VIII 75bis tot en met VIII 75octies zijn eveneens 
van toepassing op de aanwijzing van het afdelingshoofd ad interim. " 

Art. 30. In artikel VIII 78, $5 van hetzelfde besluit worden de woorden "de amb- 
tenaar van rang A2 van het niet-wetenschappelijk personeel die afdelingshoofd is" 
vervangen door de woorden "het afdelingshoofd'. 

Art. 31. Artikel VIII 87 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

" Art. VIII 87. De Vlaamse regering kan aan de ambtenaar van rang A2 of instel- 
lingshoofd, en met zijn instemming, met behoud van.de organieke salarisschaal, 
binnen de diensten van de Vlaamse regering een andere gelijkwaardige betrekking 
aanbieden, al dan niet in de vorm van een opdracht. 

Het instellingshoofd die op grond van een functiewijziging in een functie van afde- 
lingshoofd is aangesteld, wordt geëvalueerd overeenkomstig de bepalingen die van 
toepassing zijn op die functie. 

Het instellingshoofd, waaraan het afdelingshoofd na functiewijziging wordt toege- 
wezen, dient met deze aanstelling in te stemmen. 

Voor het instellingshoofd die op grond van een functiewijziging in een niet- 
leidinggevende functie is aangesteld, worden de evaluatoren aangeduid in de be- 
slissing tot functiewijzing. " 



Art. 32. In deel VIII van hetzelfde besluit wordt een titel 9bis ingevoegd, die luidt 
als volgt: 

"TITEL 9BZS. DE VRIJKILLIGE TERUGZETTWG IN GRAAD 

Art. VZZZ 87bis. De ambtenaar kan tijdens zijn loopbaan eenmaal om functionele of 
persoonlijke redenen vragen te worden teruggezet in graad. De vrijwillige terug- 
zetting gebeurt in een graad van de onmiddellijk lagere rang dan die waarin de 
ambtenaar was benoemd. 

Als aan de nieuwe graad een functionele loopbaan verbonden is, wordt de ambte- 
naar ingeschaald in de hoogste salarisschaal van de functionele loopbaan. 

De vrijwillige terugzetting in graad gebeurt in een vacante betrekking en bij ont- 
stentenis van vacature in overtal in de graad. 

Art. VZZZ 87ter. De vrijwillige terugzetting in graad wordt toegekend door de over- 
heid die bevoegd is om te benoemen in de graad waarin de ambtenaar wordt te- 
ruggezet; deze wint het advies in van de directieraad." 

Art. 33. Artikel V111 96 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. 34. Artikel V111 104 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. 35. In artikel IX 9 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door 
wat volgt : 

"De tuchtstraf wordt uitgesproken door het instellingshoofd voor de ambtenaar van 
rang A2 en lager, door de functioneel bevoegde Vlaamse minister voor het afde- 
lingshoofd en voor de ambtenaren van rang A2 en lager voor dewelke de tuchtstraf 
werd voorgesteld door het instellingshoofd, en door de Vlaamse regering voor het 
instellingshoofd". 

Art. 36. Artikel IX 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. IX 10. J l .  De tuchtstraf wordt na het advies van de raad van beroep definitief 
uitgesproken door de directieraad voor de ambtenaar van rang Al en lager. 

Het afdelingshoofd die de tuchtstraf heeft voorgesteld of het instellingshoofd die de 
tuchtstraf in eerste instantie heeft uitgesproken, zoals vermeld in artikel IX 9, neemt 
geen deel aan de beraadslaging over de definitieve uitspraak door de directieraad. 



De notulen vermelden de naleving van dit principe. 

$2. De tuchtstraf wordt na het advies van de raad van beroep definitief uitgespro- 
ken door de functioneel bevoegde Vlaamse minister voor de ambtenaren van rang 
A2. 

$3. De tuchtstraf wordt na het advies van de raad van beroep definitief uitgespro- 
ken door de Vlaamse regering voor het afdelingshoofd, het instellingshoofd en voor 
de ambtenaren van rang A2 en lager voor dewelke de tuchtstraf in eerste instantie 
werd uitgesproken door de functioneel bevoegde Vlaamse minister. 

De functioneel bevoegde Vlaamse minister die de tuchtstraf heeft voorgesteld of 
uitgesproken neemt geen deel aan de beraadslaging over de definitieve uitspraak. 

De notulen vermelden de naleving van dit principe". 

Art. 37. In artikel XI 64 van hetzelfde besluit worden na de woorden "van het 
administratief arrondissement Brussel-hoofdstad" de woorden "of van een Euro- 
pees commissaris" ingevoegd. 

Art. 38. Artikel XII 7 van hetzelfde besluit wordt 92 vervangen door wat volgt: 
"$2. De afdanking wegens beroepsongeschiktheid wordt ambtshalve ondertekend 
door de benoemende overheid. " 

Art. 39. In artikel XIII 35, 92 van hetzelfde besluit worden tussen de salarisbepa- 
ling van "Algemeen directeur - A 365" en Wetenschappelijk directeur - A 265" de 
volgende bepalingen ingevoegd : 
"Afdelingshoofd (mandaat) A 285 

vanaf het tweede mandaat van afdelingshoofd A 286 " 

Art. 40. Aan artikel XIII 35 van hetzelfde besluit worden een $3 en $4 toege- 
voegd, die luiden als volgt : 
"$3. De ambtenaar van rang Al  van wie het mandaat als afdelingshoofd van een 
niet-wetenschappelijke afdeling beëindigd wordt, en wiens functioneringsevaluatie 
niet met een onvoldoende werd besloten, geniet de salarisschaal zoals hierna be- 
paald indien die hem voordeliger is : 
l O na één mandaat : de hoogste salarisschaal van zijn functionele loopbaan zoals 
gedepnieerd in artikel VIII 78 ; 
2" na twee of meer mandaten : de salarisschaal zoals gedefineerd in bijlage 13. 
$4. Voor de toepassing van $2 en $3 is "mandaat als afdelingshoofd" een periode 
van 6 jaar, al dan niet onderbroken". 



Art. 41. In hetzelfde besluit wordt een artikel XIII 36bis ingevoegd, dat luidt als 
volgt: 
"Art. XZZZ 36bis. Het afdelingshoofd geniet de mandaatsalarisschaal zoals bepaald 
in artikel XTII 35, $2, tenzij de salarisschaal verbonden aan zijn organieke graad 
voordeliger is ". 

Art. 42. In titel 3 van deel XIII van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 5 bis 
ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Hoofdstuk Sbis. Diensthoofdentoelage 

Art. XTII 64bis . Er wordt een toelage, diensthoofdentoelage genoemd, toegekend 
aan de ambtenaar van rang AI die de functie van diensthoofd uitoefent 
- in een buitendienst van een wetenschappelijke instelling, 
- en waar op het organigram geen betrekking van rang A2 is vastgesteld. 

Het afdelingshoofd stelt, na overleg met het instellingshoofd, het diensthoofd aan. 

Art. XTII 64ter. De diensthoofdentoelage bedraagt 10% van het geïndexeerd sa- 
laris. Zij wordt maandelijks en na verlopen termijn betaald. 

Art. XTII 64quater. Ingeval de diensthoofdentoelage niet volledig is verschuldigd, 
wordt zij betaald overeenkomstig de bepalingen van de artikelen XIII 24 en 
XIII 2 7. " 

Art. 43. Aan deel XIII, Titel 6 van hetzelfde besluit wordt een artikel X111 11 6 
toegevoegd,dat luidt als volgt : 

"Art. XTII 116. $1. De ambtenaar die na de inschalingsdata vermeld in artikel 
VIII 97, op basis van het koninklijk besluit van 25 april 1965 tot vaststelling van 
het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen 
van de Staat of op basis van het koninklijk besluit van I6 juni 1970 tot vaststelling 
van het statuut van het administratiefpersoneel, van het technisch personeel en van 
het vak- en dienstpersoneel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, be- 
vorderd werd naar een graad vermeld in kolom 4 van bijlage 7, geniet vanaf deze 
bevorderingsdatum in voorkomend geval de overgangssalarisschaal in de nieuwe 
graad, zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage. 

$2. De personeelsleden die na de inschalingsdata doch vóór de 
goedkeuring van dit besluit indienstgetreden zijn in een graad vermeld in kolom 4 
van bijlage 7, genieten in voorkomend geval de overgangssalarisschaal zoals ver- 
meld in kolom 3 van deze bijlage. 



Art. 44. Aan artikel XIV 5,52 van hetzelfde besluit wordt een 5' toegevoegd, dat 
luidt als volgt : 

"5" de betrekking van afdelingshoofd van een wetenschappelijke afdeling, voorzo- 
ver die betrekking bij arbeidsovereenkomst wordt opgevuld". 

Art. 45. Artikel XIV 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. M V  6. Het instellingshoofd wordt in dienst genomen volgens de in de artike- 
len VI 34 tot en met VI 3 7 bepaalde procedure. 

Het afdelingshoofd van een wetenschappelijke afdeling wordt in dienst genomen 
volgens de in de artikelen V1 39 tot en met VI 46 bepaalde procedure". 

Art. 46. In artikel XIV 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel XIV 
5, §2,301' vervangen door de woorden "artikel X7V 5, $2, 1 O, 3" en 5"". 

Art. 47. Artikel XIV 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. XTV 15. Het contractueel aangeworven instellingshoofd wordt beoordeeld 
door de Vlaamse regering op basis van een verslag van een externe beoordelings- 
instantie die zij daartoe heeft aangesteld. Ter voorbereiding van dit verslag be- 
vraagt deze externe beoordelingsinstantie de functioneel bevoegde Vlaamse minis- 
ter onder wie de betrokken ambtenaar ressorteert en de afdelingshoofden die onder 
het hiërarchisch gezag van de betrokken ambtenaar staan". 

Art. 48. In deel XIV, titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3, onderafdeling 2 van het- 
zelfde besluit wordt een artikel XIV 15bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 

"Art. XTV 15bis. Het contractueel aangeworven afdelingshoofd van een weten- 
schappelijke afdeling wordt beoordeeld door het instellingshoofd en de functioneel 
bevoegde Vlaamse minister". 

Art. 49. In artikel XIV 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel XIV 
5, $2, 1 " en 3"" vervangen door de woorden "artikel MV 5, $2, 1 O, 3' en 5"". 

Art. 50. In deel XIV, titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 8, onderafdeling 1 van het- 
zelfde besluit wordt een artikel XIV 23bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 



"Art. XlV23bis. In afiijking van artikel XlV 22 wordt aan het contractueel aan- 
geworven afdelingshoofd van een wetenschappelijke afdeling een hiërarchische 
bevoegdheid toegekend. 

Het contractueel aangeworven afdelingshoofd van een wetenschappelijke afdeling 
oefent deze bevoegdheid onder dezelfde voorwaarden uit als een statutairperso- 
neelslid" . 

Art. 51. In deel XV van hetzelfde besluit wordt een artikel XV 5bis ingevoegd, 
dat luidt als volgt : 

''Art. XV 5bis. Dit besluit mag worden aangehaald als '~ersoneelsstatuut van de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen " en afgekort als "PS WI". ". 

Art. 52. In bijlage 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 

1 O na de bepaling : 

1 ~ 3  I algemeen directeur I - 1 

wordt de volgende bepaling ingevoegd : 
I A2A I afdelingshoofd van een I afdelingshoofd van een niet- I - 1 
I I wetenschappelijke afde- I wetenschappelijke afdeling I I 

2" de bepaling : 

wordt vervangen door wat volgt : 

A2 

Art. 53. In bijlage 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 

directeur wetenschappelijk direc- 
teur 

- 

- A2 wetenschappelijk direc- 
teur 



1 " de bepaling : 

wordt vervangen door wat volgt : 

A2 

2" de bepaling : 

wetenschap- 
pelijk direc- 
teur 

A2A 

wordt vervangen door wat volgt : 

wetenschap- 
pelijk attaché 

aanwerving afdelingshoofd 
van een weten- 
schappelijke 
afdeling 

bij mandaat : zie artikel V1 4 1 

A2 

Art. 54. Bijlage 6 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

aanwerving 

adjunct van 
de directeur 

directeur 

Art. 55. In bijlage 9 van hetzelfde besluit worden, zoals in bijlage 1 van dit besluit 
wordt weergegeven, de overeenkomstige bepalingen toegevoegd. 

bij aanwerving en bevordering : 
- houder zijn van een diploma van doctor op 

proefschrift of van een diploma of certifi- 
caat dat met toepassing van de richtlijnen 
van de Europese Unie of een bilateraal ak- 
koord hiermee als gelijkwaardig wordt er- 
kend 

graad uitsluitend te begeven bij wege van mandaat 
volgens de voorwaarden en de procedure bepaald 
in Hoofdstuk 5 van deel VIII, Titel 4 "De hiërar- 
chische loopbaan van de ambtenaar" 

A2A 

Art. 56. Bijlage 2 bij dit besluit wordt toegevoegd als bijlage 13 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van 
de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de rechtspositie van het personeel. 

vergelijkend 
aanwemgs- 
examen 

afdelingshoofd 
van een niet- 
wetenschappe- 
lijke afdeling 

Art. 57. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999, met uitzondering van : 
1" artikel 15, dat uitwerking heeft met ingang van l januari 1998; 
2" artikel 43, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1993. 

bij aanwerving : diploma's die toegang verlenen tot 
niveau zoals gevraagd in de functiebeschrijving 



Art. 58. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ambtenarenzaken, is 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 


