
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 171.511 bis 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 
April 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Kenniscel Reguleringsmanagement 
Onderbrenging van de betrekkingen van hoofd en adviseur onder de 
categorie contractuele hooggekwalificeerde betrekkingen - Gevolgen 
op reglementair vlak. 



vervolg protocol nr. 171.5 1 1 bis 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de 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 heer Stefaan Van de Kerckhove 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Michele Claeys 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 17 1.5 1 1 bis 3 

Werd een akkoord afgesloten over bijgaande nota van 6 februari 2002 
van de minister-president van de Vlaamse regering aan de Vlaamse 
minister bevoegd inzake Ambtenarenzaken m.b.t. de Kenniscel Regule- 
ringsmanagement. Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit 
protocol. 

De afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden gaan even- 
wel niet akkoord met de contractuele tewerkstelling van het hoofd 
en van de adviseurs van de Kenniscel Reguleringsmanagement en vra- 
gen met aandrang dat deze betrekkingen zouden ingevuld worden door 
statutairen. 

Dit protocol vervangt het protocol nr. 171.511 van 8 november 2001. 
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Brussel, / >  

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGAN SATIES: i 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

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

minister-president van de Vlaamse 
regering 

', ----------- - 

_.- -- 

Voor de Federa,tie van de Chris- 

- --- 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 

-s 

Buitenlands Beleid 

- 9 
. 

Patrick Dewael, 

voor? qydfiaat van het 
Open aar Ambt 

Dirk Van Mechelen v 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 



Bijlage b i j  protocol  n r .  1 7 1 . 5 1 1 b i s  

Nota aan de heer Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 
Kreupelenstraat 2 
1000 Brussel 

ons kenmerk 

11OA/MR/U-02- 

Vragen naar / e-mail telefoonnuminer 
Martin Ruebens 02/553 58 21 
Martin.Ruebens@coo.v1aanderen.be 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Coördinatie 

Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
ï e l .  (02)553 58 24 -Fax (02)553 58 40 

E-mail: manin.ruebens@coo.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 
6 februari 2002 

- -- Betreft : Kenniscel Regulqringsmanagement 

Geachte Collega, 

Op 14 september 2001 heeft de Vlaamse regering beslist om de opdrachten 
van de kenniscel reguleringsmanagement als een permanente taakstelling 
onder te brengen bij het departement Coördinatie. Hierbij wordt de 
kenniscel Reguleringsmanagement opgevat als een stimul.erend, 
participerend, ondersteunend orgaan voor de initiatieven die terzake 
moeten worden genomen door de Vlaamse regering in het algemeen en door 
elke Vlaamse minister binnen haar of zijn beleidsdomein. Inzake 
reguleringsmanagement heb ik, als mi-nister-president, een coördinerende en 
s turende rol. 

Als administratieve entiteit wordt de kenni-scel Reqi~l .er inqsmanagenient .  
ondergebracht bij de afdeling Kanselarij en zal bij de reorganisatie deel 
uitmaken van de Diensten van de Minister-President. De aansturing van 
deze kenniscel dient op dezelfde wijze te verlopen als bij de andere 
admi.riist.r.atieve entiteiten. Concreet betekent dit dat. momenteel de 
kenniscel Reguleringsmanayement valt onder het hiërarchische gezag van de 
directeur-generaal van de admini.stratie Kanselarij en Voorlichting en de 
secret.aris-qeneraal van het departement Coördinatie. 

In di t opzicht is voor de kenniscel Reguleringsmanagement geen bijzondere 
beoordelings- en ontslaqreqelinq vereist, noch een bijzondere regeling 
inzakc de toekerininq van een functioneringstoelage. Derhalve stel ik voor 
er1 t l r i r i c j  ik aan op een sckirappirig van de bepal inqen die betrekking hebben 
op de kennlscel reguleringsmanayernent binnen 'het ontwerpbesluit t.ot. 
wij z:iqinq var-i het V1 aarns persorieelsstatuut inzake de uitvoer inq vati het 
sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen', zoals op 1 3  december 
2001 voor advies aan het College van Secretarissen-generaal voorgelegd 
(met name in art. 21, 23, 24 en 25). 

I'<-ii.ric:k ilewael 
Mi nister-president. 


