
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 167.491 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 10 JULI 
2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel. 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

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 Paul Van Grernbergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- 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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderziids. 
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I Werd een eenparig akkoord afqesloten over het voorgelegde 
ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel met uitzondering van wat in het hierna- 
volgend punt I1 wordt uiteengezet en mits rekening wordt gehouden 
met het volgende. 

1. Artikel I5 S3 wordt als volgt gewijzigd: ' Een personeelsplan is 
een overzicht, uitgedrukt in functies en indien mogelijk graden, 
van het aantal personeelsleden, nodig om in een bepaalde enti- 
teit via welomschreven processen en met behulp van informatie- 
technische hulpmiddelen een vooropgesteld doel te bereiken." 

2. Het gedereguleerd Vlaams personeelsstatuut (GVPS) kan slechts in 
werking treden op voorwaarde dat het volledige gamma van omzend- 
brieven, dienstmededelingen, e.d. dat nodig is voor de implemen- 
tatie ervan, ter beschikking is. Het GVPS en omzendbrieven, 
dienstmededelingen e.d. treden dan gelijktijdig in werking. 

3. Het bijgaand overzicht groepeert de items die met het oog op de 
implementatie van het GVPS worden verwezen naar omzendbrieven, 
dienstmededelingen, huishoudelijke reglementen of beslissingen 
van de PIWP, met vermelding: 
- welke items worden onderhandeld / overlegd met de representa- 
tieve vakorganisaties; 
- welke documenten aan het advies worden voorgelegd van de Raad 
van State. 

4. Bij de opstelling van nieuwe omzendbrieven en dienstmededelingen 
wordt uitgegaan van de bestaande regelingen in het VPS en/of de 
huidige omzendbrieven en dienstmededelingen. Voor zover geen 
nieuwe omzendbrieven en dienstmededelingen worden opgemaakt, 
blijven de bestaande van toepassing. 

5. De vakbonden dienen tijdig geïnformeerd te worden ingeval een 
bijkomende selectieproef wordt georganiseerd en hebben het recht 
om waarnemers te sturen in toepassing van het vakbondsstatuut 

I1 De afvaardiqingen van de twee representatieve vakbonden kunnen 
nierakkoord gaan met : 
P de wijze waarop de afdelingsraden van de provinciale gouverne- 

menten worden samengesteld. De samenstelling van deze afdelings- 
raden is niet strikt vastgelegd. De gouverneur kan vrij kiezen 
welke ambtenaren er in zetelen. Aangezien de afdelingsraden 
voorstellen doen inzake functioneringstoelagen, loopbaanvertra- 
gingen en bevorderingen, kan dit de onpartijdigheid schaden. 

P de schrapping van het oude artikel V111 32, S2. Bij rangschik- 
king van de kandidaten in het kader van een personeelsbeweging 
is ervaring een belangrijk criterium. De anciënniteiten zijn de 
meest betrouwbare parameters inzake ervaring. 

de mogelijkheid om ingevolge artikel V111 23, S3 na een alge- 
meen vergelijkend examen nog een bijkomende selectieproef in te 
L I L I I L L I I .  

Zij vragen dat zij minstens jaarlijks een duidelijk overzicht 
7.oiiden ontvanaen van het aantal selectieproeven en bijhorende 

. . .  - -  -.- - 

motivaties over de noodzakelijkheid van het organiseren van bij- 
2 

komende selectieproeven. 
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I11 De afvaardiqingen van de twee representatieve vakbonden vragen 
dat voor die personeelsleden, die nog geen uniform ontvangen hebben 
op 1/1/2000, de vroegere overeenkomstige vergoeding verder wordt 
uitbetaald tot de levering van het uniform. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 
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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 
Diensten ,/ 'a 

-- 

,_^. - -  . "-.----'----- 
_""IC - 

"_.C I__I-- /-d-- 
Paul Van Grernbergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken 
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HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

Huishoudelijk 
reglement RVB 

~uishoudelijk 
reglement RVB 

~uishoudelijk 
reglement RVB 

Huishoudeli j k 
reglement RVB 

PIWP 

X 

ARTIKEL VPS 
of GVPS 

I1 11 V P S  

I1 1 2  V P S  

I1 1 4  V P S  

I1 1 7  V P S  

I1 32  V P S  
( V I I I  47  

G V P S )  

I V  7 V P S  

X 1  11 V P S  

X1 2 1  V P S  

P 

X1 24, 5 2 
V P S  

ITEM 

Maximum 3/5 van de leden van de raad 
van beroep mag van hetzelfde 
geslacht zij n 

Wijze waarop de effectieve leden van 
de raad van beroep worden vervangen 

Wij ze waarop geldig wordt gestemd in 
de raad van beroep 

Onverenigbaarheden in de raad van 
beroep + regeling van de wraking 

L A  A P O  stelt de 
aanstellingsprocedure 
opdrachthouders vast 

Goedkeuring aanvraagformulier 
cumulatiemachtiging door de P I W P  

afronding berekening aantal 
va kant iedagen 

aanvraagprocedure ouderschapsverlof 

nadere regelen arbitrageprocedure 
bij ziekte 

OMZENDBRIEF 

X 
(X1 6 S 2 

-s 1 

X 
(X1 6 S 2 

-s 1 

X 
(X1 2 1  S 2 

-s1 

DIENSTMEDE- 
DELING 

X 
( V 1 1 1  47  

G V P S )  

ONDERHANDE- 
LING/OVERLEG 

onderhande- 
ling 

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

RAAD VAN 
STATE 
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v:ASA/vps/artikelVPS3. doc 

DIENSTMEDE- 
DELING 

PIWP HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

ARTIKEL VPS 
of GVPS 

X1 27 VPS 
e.v. 

X1 36, § 2 
VPS 

X1 36, § 4 
VPS 

X1 37 VPS 
X1 41 VPS 

X1 38 VPS 

X1 39 VPS 

X1 40, § 2 
VPS 

X1 46 VPS 

X1 47 VPS 

X1 51 VPS 
X1 55 VPS 

OMZENDBRIEF 

X 
(X1 6 S 2 
W S  

X 
(X1 6 S 2 
W S )  

X 
(X1 6 5 2 
W S )  

X 
(X1 6 S 2 
W S )  

X 
(X1 6 S 2 
W S  

X 
(X1 6 S 2 
-s) 

X 
(X1 6 S 2 

(=='S) 

X 
(X1 6 S 2 
(=='S) 

ONDERHANDE- 
LING/OVERLEG 

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

onderhande- 
l i n g  

ITEM 

modaliteiten deeltijdse 
werkhervatting bij ziekte 

aanvraagprocedure verlof voor 
deeltijdse prestaties 

wijze waarop verlof voor deeltijdse 
prestaties kan worden opgenomen of 
toegestaan 

opschorting verlof voor deeltijdse 
prestaties 

opzegging verlof voor deeltijdse 
prestaties 

beëindiging verlof voor deeltijdse 
prestaties bij bevordering 

wijze waarop halftijdse 
loopbaanonderbreking kan worden 
opgenomen 

aanvraagprocedure 
loopbaanonderbreking 

RAAD VAN 
STATE 
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ITEM OMZENDBRIEF HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

l 

l 

l 

~ 
~ ~ 

RAAD VAN 
STATE 

PIWP DIENSTMEDE- 
DELING 

ONDERHANDE- 
LING/OVERLEG 

ARTIKEL VPS 
of GVPS 

opzeggingswijze loopbaanonderbreking onderhande- 
l i n g  

X1 48 VPS 

X 
(X1 6 S 2 
GVPS) 

onderhande- 
l i n g  

tijdstip waarop de bijzondere 
stelsels van loopbaanonderbreking 
een aanvang kunnen nemen 

X1 51 VPS 

X1 55 VPS 
X1 59 VPS 

onderhande- 
l i n g  

termijn advies minister van AZ 
i.v.m. het karakter voor algemeen 

X1 70, 5 2 
VPS 

belang van een opdracht 

onderhande- 
l i n g  

beëindiging verlof voor opdracht van 
algemeen belang 

X1 73 VPS 

X1 78 VPS onderhande- 
l i n g  

opzegging verlof voor opdracht bij 
een erkende politieke groep 

onderhande- 
l i n g  

nadere modaliteiten vormingsverlof X1 84 VPS 

onderhande- 
l i n g  

aanvraagprocedure gecontingenteerd 
verlof 

X1 89 VPS 

onderhande- 
ling 

P- 

- Aanrekening van voltijdse 
diensten 

- Aanrekening van voorgaande 
diensten (o.a. scheepspersoneel) 

- Beperking privé-anciënniteit 
overgehevelden van Imalso 

XIII 8 - 
X111 18 

XIII 155 
terdecies 
s1 



Bijlage protocolnr. 167.49 1 

PIWP 

X111 106 
duodecies 
(X111 62 
e.v. GVPS) 

HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

ARTIKEL VPs 
of GVPS 

Coëfficiënten loodstoelagen 

X111 90§7 
GVPS 

X 
(XIII 63 
GVPS ) 

ITEM 

Reis- en maaltijdvergoeding 

X111 100 
GVPS 

LING/OVERLEG STATE 

Vaststelling moeilijk bereikbare 
werkplaatsen 

onderhande- I X 

onderhande- 
ling 

overleg 



uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
\12A.A-~-01-0522 

vragen naar / e-mail telefoonnummer 
Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden $j 

d f, v& 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL g 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf .aazsa@vlaanderen. be 

<Y+< 
.>I 
g% 

, &  
" < "A 
i r 
2; 
,& -- 

bijlagen 

datum 

Betreft : Vergadering van 10 juli 2001 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 167.491 overeenkom- 
stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 
voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 


