
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 140.382 

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

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het verlof voor op- 
dracht betreft 



vervolg protocol nr. 140.382 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

enerzijds, 

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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan Francois 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerpbesluit van 
de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut 
van 24 november 1993, wat het verlof voor opdracht betreft 

Bijgaande documenten maken integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 23 november 1999 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 
NISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
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BIJLAGE BIJ PROTOCOL NR.  140.382 

VLAAMSE REGERING 

ONTWERP-BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET VLAAMS 
PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT HET VERLOF VOOR OPDRACHT 
BETREFT 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel- 
lingen, inzonderheid op artikel 87, § 3 ,  gewijzigd bij de wet van 8 augustus 
1988; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende 
organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 9 september 1999; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 
gegeven op ..................... ; 

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid 
dat met het oog op de continuïteit in het beleid onverwijld de nodige mede- 
werkers ter beschikking moeten kunnen worden gesteld van de ministeriële 
kabinetten en de erkende politieke groepen; 

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Arnb- 
tenarenzaken en Sport; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT : 

A r t i k e l  1. Artikel V1 29 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993 wordt vervangen door wat volgt : 

"Art .  V1 29. De in artikel V1 27 vermelde personeelsleden kunnen verlof 
voor opdracht krijgen doch alleen voor het uitoefenen van een ambt bij een 
ministerieel. kabinet of bij een erkende politieke groep". 

Art. 2. Aar1 a r t i k e l  X1 7 6  van hetzelfde statuut worden de volgende woorden 
t-oegevoegd: "of van de Europese Ur~ie". 



Art. 3 .  In art ike l  X1 77,Sl van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de beslui- 
ten van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 en 17 december 1997, worden de 
woorden "in de wetgevende vergaderingen van een federale overheid of van de 
gemeenschappen en de gewesten" vervangen door de woorden "in de wetgevende 
vergaderingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en de gewes- 
ten of van de Europese Unie". 

Art. 4 .  In deel XIV, t i te l  3 ,  hoofdstuk 1 van hetzelfde statuut, ingevoegd 
bij het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 1998, wordt "Afdeling 5. 
Detachering" bestaande uit artikel XIV 16, opgeheven. 

Art. 5 .  In deel  XIV, titel 3 ,  hoofdstuk 2 van hetzelfde statuut wordt "Af- 
deling 10. Verlof na detacheringen", ingevoegd bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 12 juni 1995, en bestaande uit artikel XIV 40bis, ver- 
vangen door wat volgt: 

"Afdeling 10. Verlof voor opdracht 

A r t .  XIV 40bis.  S 1. Het contractuele personeelslid kan volgens de regeling 
die geldt voor de ambtenaar verlof voor opdracht krijgen voor het uitoefe- 
nen van een ambt bij een ministerieel kabinet of bij een erkende politieke 
groep. 

S 2. Voor het contractuele personeelslid geldt inzake verlof na het uitoe- 
fenen van een ambt bij een ministerieel kabinet dezelfde regeling als voor 
de ambtenaar. " 

A r t .  6 .  Artikel XIV 57bis van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit 
van de Vlaamse regering van 26 juni 1996, wordt opgeheven. 

Art. 7 .  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 juli 1999. 

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport, 

Johan SAUWENS 


