
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 143.403 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
29 FEBRUARI 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende sta- 
tuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
en de regeling van de rechtspositie van het personeels inzake het 
woon-werkverkeer 
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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 François 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit 
van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaam- 
se regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van 
de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de 
rechtspositie van het personeels inzake het woon-werkverkeer 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 29 -02- 2000 
DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 
NISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: . 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten ,' 

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

andse 
zaken 
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VLAAMSE REGERING 

BESLUIT 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 INZAKE 
HET WOON-WERKVERKEER 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonder- 
heid op artikel 87, tj 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

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 rechtspo- 
sitie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 16 decem- 
ber 1997, 17 februari 1998,23 juli 1998,29 juni 1999,5 oktober 1999 en 4 februari 2000; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen, gegeven op ....................... ; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Instituut voor Natuurbehoud, gegeven 
op.. .................... .; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 
gegeven op.. ..................... ; 

Gelet op het advies van de directieraad van Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, 
gegeven op. ..................... .; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Centrum voor Bevolkings- en 
Gezinsstudiën, gegeven op ...................... .; 

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 Ge- 
meenschap - Vlaams Gewest; 

......... Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op .., betreffende de aanvraag 
oni 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, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 



Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. In deel XIII, Titel 5bis 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, zoals gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse regering van 4 februari 2000, wordt een hoofdstuk 3 toegevoegd, dat luidt 
als volgt: 

"Hoofrituk 3: Terugbetaling van de kosten van het personeel voor liet woon- 
werkverkeer" 

"Art. 2UII llodecies. De instelling neemt met ingang van I april 2000 de kosten 
van een abonnement op het gemeenschappelijk openbaar vervoer naar en van de plaats van 
het werk volledig ten laste. 

Het supplement voor een abonnement in eerste klasse van de NMBS blijft ten laste van het 
personeelslid." 

Art. 2. Artikel X111 155bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 4 februari 2000, wordt opgeheven. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2000. 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoe- 
ring van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport, 

Johan SAUWENS 


