
PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
8 EN 20 MAART 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 en van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende personeelsforma- 
tie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de 
contractuele betrekking van directeur-generaal met de functie van 
ICT-manager 
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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, Vlayms 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 heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderziids, 
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Werd vastgesteld wat volgt over het voorgelegde ontwerpbesluit van 
de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut 
van 24 november 1993 en van het besluit van de Vlaamse regering van 
13 juni 1996 houdende personeelsformatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de contractuele betrekking van di- 
recteur-generaal met de functie van ICT-manager. 

1, In het voorgelegde ontwerpbesluit wordt de benaming "directeur- 
generaal met de functie van ICT-manager" vervangen door de bena- 
ming " ICT-manager" . 

2. De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden gaan om 
principiële redenen niet akkoord met de contractuele aanwerving 
van een ICT-manager met hiërarchische bevoegdheid. Zij vragen 
dat deze functie zou ingevuld worden door een statutair perso- 
neelslid. 

Brussel, 21 maart 2000 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 
NISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Voor 
teli j 
Diens 

de Federatie van & Chris 
ke Syndica,4e 
:ten 

de Federatie van Chris 

/- 

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



BIJLAGE BIJ PROTOCOL NR. 144.409 
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VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERMG TOT WIJZIGING VAN HET VLAAMS 
PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993 EN VAN HET BESLUIT VAN 
DE VLAAMSE REGERING VAN 13 JUNI 1996 HOUDENDE PERSONEELSFORMA- 
TIE VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, WAT BETREFT 
DE CONTRACTUELE BETREKKING VAN DIRECTEUR-GENERAAL MET DE 
FUNCTIE VAN ICT-MANAGER 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonder- 
heid op artikel 87, t j  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 besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende personeelsfoma- 
tie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de 
Vlaamse regering van 16 september 1997,28 april 1998,9 februari 1999,23 februari 1999, 
16 maart 1999 en 29 juni 1999; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 10 februari 2000; 

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

Gelet op liet protocol nr. . . . . . . . . .  van . . . . . . . . . . . . . . . . . .  van het sectorcomite XVIII Vlaanlse 
Gemee~iscliap - Vlaams Gewest; 

Gelet op liet iiict redenen omkleed advies van Iiet hoog ovcrlegcomité Vlaamse Gemeen- 
. . . . . . . . . . .  schap - Vlaaiiis Gewest, gegeven op .; 

Gelet op de ciringendc noodzakclijkheid, geriiotiileerd door dc omstandiglieid dat niet het 
oog op de continuïteit in de werking van de entiteit "Sturing en Controle Informatica", 
biiincii dc catcgoric "bijkomende of  specifieke opdracliteii" oiivem/ijId moet kunnen wor- 
den overgegaan tot ccn contractuele aanwerving in de betrekking van directcur-generaal 
iiict ( IC  f~iiictic vaii [('T-maiiagci-, aaiigczicii de ainbteriaai- die tijdelijk met dezc f~iiictie is 
I,clast , zo siicl inoccliJk iiaar z~jii ooi.sproiikclijke beti-ckkiiig terugkeert; 



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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenza- 
ken en Sport; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: ' 

Artikel 1. In artikel X I V  5 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1" aan $2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 december 1993,26 
juni 1996,14 januari 1997,28 april 1998, 19 december 1998,16 maart 1999,29 juni 

............................... 1999, 28 januari 2000 en wordt een 27" toegevoegd die luidt als 
volgt: "27" 1 betrekking van directeur-generaal met de functie van ICT-manager bij 
de entiteit "Sturing en Controle Infornzatica "; 

2" aan $3, eerste lid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 14 januari 
1997,28 april 1998, 19 december 1998 en 28 januari 2000, worden de woorden 
"$2, 19" tot en met 22O en 24"" vervangen door de woorden "$2, 19' tot en met 22O, 
24" en 27O". 

Art. 2. Aan artikel XIV 6 van hetzelfde personeelsstatuut, gewijzigd bij de besluiten van 
de Vlaamse regering van 26 juni 1996, 14 januari 1997, 19 december 1998 en 29 juni 1999 
wordt een 6 10 toegevoegd die luidt als volgt: 
"$1 0. De Vlaamse minister bevoegd voor de anzbtenarertzaken bepaalt de aattwervingswij- 
ze en -voorwaarden voor de betrekking van dil-ecteur-generaal met de functie van ICT- 
manager, vetmeld itt artikel XIV 5, ATZ. 27"". 

Art. 3. In artikel XIV 12 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
regering van 28 april 1998, 19 december 1998, 28 januari 2000 en ........................ worden 
de woorden "19" tot en met 22' en 24"" vervangen door de woorden "19" tot en met 22", 
24" en 27"". 

Art. 4. In artikel XIV 14 van lietzelfde statuut, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
I-egeriiig van 19 december 1998, worden de woorden " XIV 5 ,  $2, 14" en 22"" vervangen 
door de \voorden "XIV 5,  $2, 14". 22" er1 27"". 

Art. S. I i i  deel XIV, titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3, onderafdeling 2 van hetzelfde sta- 
  LI LI^ \vei-dt eet1 artikel XIV 14tei- ingevoegd dat luidt ais volgt: 
"Art. ,YI I f  14rer. I-fel cotltracfrrcle pet-.~otieelslicl 111el clefirt~rtie i~cin (CT-tnatzager wol-cit 
f ~ ~ ~ ~ o ~ - c l c ~ c l c i  cloor- cic lflcrat?lse I-ego-itig, op hcr.ris iJrrt7 eet7 g[~znntenlijk verslag van de seo-e- 
rrrr-1,s-gc?~~cr.rral oridcr- izliens hii;~-ui-chiscli gezírg de hcoor-rlcr?lde sracrf, en van eet1 ex-terne 
i ~ i ~ t r l i ~ o ~ r c ~ - i i r . s / c ~ t ~ t i c ~  rlic ric~nt*~oc clool dc I/lutiilisc r-cget-ii7,y ittol-cit acztigesteld. Ter voot-he- 



7 :  
reiding vatz'dit verslag bevraagt deze externe evaluatie-instantie de functioneel bevoegde 
Vlaamse minister(s) onder wie het betrokken personeelslid ressorteert". 

Art. 6. In artikel XIV 22 van hetzelfde statuut, wordt het tweede lid, ingevoegd bij besluit 
van de Vlaamse regering van 19 december 1998 vervangen door wat volgt: 
"In ajiuijking hierop beschikt het contractuele personeelslid dat één van de hiernavermel- 
de betrekkingen uitoefent. over een hiërarchische bevoegdheid: 
- Vlaams bouwmeester vermeld in artikel XIY 5, $2. 22"; 
- directeur-generaal met de functie van ICT-manager, vermeld in artikel XIV 5, $2, 

27'". 

Art. 7. Aan artikel XIV 43 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaam- 
se regering van 12 juni 1995, 19 december 1998 en . . .. . . . . . . . . wordt een vierde lid toege- 
voegd dat luidt als volgt: 
"De bezoldiging van het contractuele personeelslid dat de betrekking van directeur- 
generaal met de functie valt [CT-manager ztitoefent, wordt door de Vlaamse minister be- 
voegd voor. de begroting, de Vlaarnse minister bevoegd voor het informatie- en communi- 
catietechnologiebeleid en de Vlaamse niinister bevoegd voor de ambtenarertzaken, vastge- 
steld bij aanwerving. 

Art. 8. 4 1. in artikel V 17 quinquies van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 maart 1999, worden de woorden "IT-manager" vervangen 
door de woorden "ICT-manager". 

$2. In de artikelen V111 91 septies, V111 91 octies en V111 91 novies van hetzelfde statuut 
worden de woorden "directeur-generaal met de functie van TT-manager" vervangen door 
de woorden "directeur-generaal met defitrzctie van ICT-matzager". 

Art. 9. $ l .  In deel VIII, Titel 6bis van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 16 inaart 1999, wordt hoofdstuk I "De directeur-generaal met de 
functie van IT-manager" opgeheven. 

92. De artikelen VIII 116 quater en X111 148ter van hetzelfde statuut worden opgehe- 
ven. 

93. In artikel X111 33, $2 vaii hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
regering van 8 december 1994, 20 juni 1996, 1 1 maart 1997, 4 november 1997, 28 april 
1998, 14 juli 1998, 16 maart 1999 ei1 29 juni 1999 wordt de vennelding "directeur- 
generaal met de functie van IT-inailager A 3 15" opgeheven. 

Art. 10. In bijlage 7 van hetzelfde statu~it, gewijzigd bij Iiet besluit van de Vlaamse rege- 
ring van 28 april 1998, wordt de tekst vaii kolom 5 ,  laatste streepje opgeheven. 

Ai-t. l l .  In ai-tikel 2bis var1 Iiet besluit van dc Vlaamse regeririg van 13 jui i i  1996 tiouden- 
cic vaststelliiig van de pcrsoneelsfoinnatic van Iiel riiinisteric vaii de Vlaanise Gemeen- 
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schap, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 wordt de ver- 
melding "directeur-generaal met de functie van IT-manager 1" opgeheven. 

Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2000 met uitzondering van: 
- het artikel 8 dat in werking treedt de dag van de indiensttreding van de contractuele 

directeur-generaal met de functie van ICT-manager; 
- de artikelen 9, 10 en 11 die in werking treden de eerste van de vierde maand volgend 

op de indiensttreding van de directeur-generaal met de functie van ICT-manager. 

Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoe- 
ring van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patnck DEWAEL 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport, 

Jol-iari SAUWENS 


