
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 138.380 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHAMIE- 
LINGEN VAN 5 JULI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET 
SECTORCOMITE m n  VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 
ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot niet-terugvordering van de salarissen 
van sommige vaste afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties die zitting 
hebben in het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap- Vlaams Gewest. 



vervolg protocol N. 138.380 

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; 

enerzi-i 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 ~hristeiijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderziids, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
tot niet-terugvordering van de salarissen van sommige vaste afgevaardigden van de 
representatieve vakorganisaties die zitting hebben in het sectorcomité XVIII Vlaam- 
se Gemeenschap- Vlaams Gewest. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 6 juli 1999 

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

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

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

van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
enbare Diensten l \ 

-b a/ Eddy Baldewijns u - \  
Vlaams minister van 
Ondarwijc a Ambtenar- 
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Vlaamse regering 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT NIET-TERUGVORDERING VAN DE 
SALARISSEN VAN SOMMIGE VASTE AFGEVAARDIGDEN VAN DE REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES DIE ZITTING HEBBEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP - VLAAMS GEWEST 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de federale overheid op basis van het advies van de Raad van State van 
7 januari 1999 eenzijdig de wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel uit het wetsontwerp 

J+ 

houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken heeft gelicht en de redactie van het 
nieuwe artikel zodanig geformuleerd heeft dat er inzake de niet terugvordering van de 
salarissen van sommige vaste afgevaardigden alleen een juridische basis is gecreëerd voor 
de federale overheid en niet voor de Gemeenschappen en de Gewesten; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 
juni 1997; 

Gelet op het protocol nr. 69.162 van 15 juli 1997 van het sectorcomite XVIII Vlaamse 
Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op het protocol nr. 83.205 van 16 januari 1998 van het sectorcomite XVIII Vlaamse 
Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op het protocol nr. .. . .. van ..... van het Sectorcomite XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
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 toepassing van artikel 84, 
eerste lid, 1" van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT: 

Artikel 1. Voor elk van de representatieve vakorganisaties die zitting hebben in het 
Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, wordt afgezien van de 
terugvordering van de salarissen van maximum drie vaste afgevaardigden, die bepaald is in 
artikel 78 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel. 

Art. 2. Naargelang de graad van de betrokken vaste afgevaardigde worden de in artikel 1 
bedoelde salarissen in voorkomend geval beperkt tot het maximum van de salarisschaal 
A113 of A123. 

Art. 3. De verantwoordelijke leiders van de representatieve vakorganisaties delen de namen 
en de administratieve gegevens van de in artikel 1 vermelde vaste afgevaardigden mee aan 
de voorzitter en de ondervoorzitter van het Sectorcomite XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
Vlaams Gewest. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997 

Artl5. De minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaams minister, bevoegd voor 
de ambtenarenzaken, zijn 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 
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DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de federale overheid op basis van het advies van de Raad van State van 
7 januari 1999 eenzijdig de wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel uit het wetsontwerp 
houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken heeft gelicht en de redactie van het 
nieuwe artikel zodanig geformuleerd heefl dat er inzake de niet terugvordering van de 
salarissen van sommige vaste afgevaardigden alleen een juridische basis is gecreëerd voor 
de federale overheid en niet voor de Gemeenschappen en de Gewesten; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 
juni 1997; 

Gelet op het protocol nr. 69.162 van 15 juli 1997 van het sectorcomité XVIII Vlaamse 
Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op het protocol nr. 83.205 van 16 januari 1998 van het sectorcomité XVIII Vlaamse 
Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op het protocol nr. .... . van ..... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
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 toepassing van artikel 84, 
eerste lid, 1" van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, ( . l .)  


