
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 168.494 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JULI 
2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende normalisatie van 
sommige contractuele personeelsleden 



vervolg protocol nr. 168.494 2 

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 Grembergen, 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 heren Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 

- 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 
Christoph Vandenbulcke 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerpbe- 
sluit van de Vlaamse regering houdende normalisatie van sommige 
contractuele personeelsleden. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 9 JULI '1001 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbagre Diensten: 

-4 

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 Syndichten der Openbare 
Die 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken 



Bijlage protocol nr. 168.494 

VLAAMSE REGERING 

ONTWERP-BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE NORMALISATIE VAN 
SOMMIGE CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeen- 
schapsonderwijs, inzonderheid op artikel 67, §2; 

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige in- 
stellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, §l, gewijzigd 
bij de wet van 22 juli 1993; 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van 
de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 20ter, §2, ingevoegd bij 
het decreet van 5 juli 1989 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 
1998; 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlakte- 
wateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32ter, § 1, inge- 
voegd bij het decreet van 12 december 1990 en op artikel 32ter, S3 en 
§4, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij het 
decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de 
Scheepvaart en van een "Office de la Navigation", inzonderheid op arti- 
kel 8, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij de 
decreten van 20 april 1994 en 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaam- 
se Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3, § 2 ,  gewij- 
zigd bij het decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instel- 
ling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 11, §l, gewijzigd bij het 
decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de 
Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 9, §l, gewijzigd bij 
het decreet van 7 juli 1998; 



Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzon- 
derheid op artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk 
beleid, inzonderheid op artikel 24, 44, §l, en 45, gewijzigd bij het de- 
creet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in- 
zonderheid op artikel 32, §l; 

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling 
Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme, inzonderheid 
op artikel 2 en 20; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 hou- 
dende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals tot op heden ge- 
wij zigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houden- 
de statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
en de regeling van de rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij de 
besluiten van de Vlaamse regering van 16 december 1997, 17 februari 
1998, 23 juli 1998, 29 juni 1999, 5 oktober 1999, 4 februari 2000 en 8 
september 2000; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende 
de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse 
openbare instellingen; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 28 februari 2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaat- 
schappij, gegeven op 21 maart 2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat- 
Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport 
en de Openluchtrecreatie, gegeven op 21 maart 2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 27 maart 
2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor Infra- 
structuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 30 maart 
2001; 

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Ar- 
beidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 4 april 2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychia- 
trisch Ziekenhuis Geel, gegeven op 12 april 2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychia- 
trisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 12 april 2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de 
Scheepvaart, gegeven op 18 april 2001; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen, ge- 
geven op 18 april 2001; 



Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven 
op 2 mei 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Fonds voor de So- 
ciale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 9 maart 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij, 
gegeven op 20 maart 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor de Scheep- 
vaart, gegeven op 20 maart 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Openbare Afvalstoffen- 
maatschappij voor het Vlaamse Gewest, gegeven op 27 maart 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor Infrastruc- 
tuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 27 maart 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschap- 
pij, gegeven op 2 april 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis Rekem, gegeven op 3 april 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van Toerisme Vlaanderen, gegeven 
op 4 april 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis Geel, gegeven op 12 april 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Dienst voor Ar- 
beidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 17 april 2001; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Gemeenschapsonderwijs, 
gegeven op 27 april 2001; 

Gelet op het feit dat het advies van de directieraden van Kind en Gezin, 
de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Commissariaat-generaal voor 
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Open- 
luchtrecreatie geacht worden gegeven te zijn met toepassing van artikel 
I 5 van het stambesluit V01 van 30 juni 2000; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer, gegeven op 3 april 2001; 

Gelet op het feit dat het advies van de directieraden van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, het Instituut voor Natuurbe- 
houd, het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën en het Instituut 
voor het Archeologisch Patrimonium geacht wordt gegeven te zijn met toe- 
passing van artikel I 6, derde lid van het besluit van 28 januari 1997 
houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instel- 
lingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel; 

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

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

van 

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op I 

betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een 
maand; 



Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op I 

met toepassing van artikel 84, eerste lid, l", van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State; 

Overwegende dat de contractuele personeelsleden aan wie in het kader van 
de reglementering betreffende het eenvormig statuut een voorrangsrecht 
op een statutaire indienstneming werd toegekend, ingevolge hun tewerk- 
stelling in niet-vaste hoedanigheid bij de diensten van de Vlaamse rege- 
ring en de Vlaamse openbare instellingen een grote ervaring, deskundig- 
heid en vertrouwdheid met de organisatie hebben verworven, waardoor het 
in het functioneel belang van deze diensten en instellingen is, deze 
personeelsleden in statutair in plaats van in contractueel verband aan 
de organisatie te verbinden; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Huisvesting en Arnbtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op: 
a) de diensten van de Vlaamse regering; 
b) de Vlaamse openbare instellingen die onder het stambesluit V01 en het 

decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (ti- 
tel 11) ressorteren. 

Art. 2. §l. De contractuele personeelsleden van de in artikel 1 genoemde 
diensten en instellingen aan wie in het kader van de reglementering be- 
treffende het eenvormig statuut een voorrangsrecht op een statutaire in- 
dienstneming in en welbepaalde graad werd toegekend, en die binnen de 3 
maanden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, hiertoe een aanvraag 
hebben ingediend worden binnen de weddekredieten en de dotaties bij de 
dienst of instel-. waarbij zij zijn tewerkgesteld statutair in dienst 
genomen. 

S Z .  Met "reglementering betreffende het eenvormig statuut" wordt in §l 
bedoeld : 
- wat de diensten van de Vlaamse regering betreft: hoofdstuk I1 van de 

wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheids- 
besturen en van sommige instellingen van openbaar nut; 

- wat de Vlaamse openbare instellingen betreft: titel I1 van het de- 
creet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de eerste van de maand volgend op 
de goedkeuring ervan. 



Art. 4 .  De leden van de regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken, 

Paul Van GREMBERGEN 



uw kenmerk 

vragen naar / e-mail 

Lutgart De Buel 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

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

E-mail: azf.aaz-sa@vlaanderen.be 

ons kenmerk Bijlagen 
SEC XVIII 
~~AA-u-oI-oSS~ 

Telefoonnummer Datum 

Z 7 JULI 2001 

Betreft : Vergadering van 19 juli 2001 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 168.494 overeenkom- 

stiq artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van d? 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 


