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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, voorzitter; 

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

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

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heren Hilaire Berckrnans 
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 heer Stefaan Van de Kerckhove 
mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds. 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaande nota m.b.t. 
het uitstel van de bottom-up evaluatie (BUE) voor de ambtenaren van 
rang Al met diensthoofdentoelage - gevolgen op reglementair vlak 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 3 - f  2 s -  2001 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

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

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 

Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimteli j ke Ordening 
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ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06 

NOTA VOOR HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP-VLAAMS GEWEST 

BETREFT : uitstel van de bottom-up evaluatie (BUE) voor de ambtenaren van 
rang Al met diensthoofdentoelage - gevolgen op reglementair vlak 

Gelet op het feit dat de BUE een ingrijpend proces is, wordt deze operatie 
geleidelijk (top-down) ingevoerd d.w.z. in 2002 over de leidend ambtenaren, 
de afdelingshoofden ( of gelijkgestelde functies) en gespecialiseerde 
leidinggevende contractuelen van niveau A2 en hoger en vanaf 2003 tevens 
over de leidinggevenden van rang Al met diensthoofdentoelage. 

De leden van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest 
gelieven hierbij een toelichting te vinden van de reglementaire gevolgen van 
het uitstel van de BUE voor de ambtenaren van rang Al met diensthoofden- 
toelage. 

1. Vlaams Personeelsstatuut (VPS) 

1.1. Artikel V111 10 van het VPS, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
regering van 9 februari 2001 wat betreft de functioneringsevaluatie, 
bepaalt : 
" S7.  Met ingang van de evaluatie met betrekking tot de prestaties van het 
'jaar 2001, wordt bij de evaluatie van de lijnmanagers eveneens rekening 
gehouden met de beschikbare informatie van onder hun gezag staande 
personeelsleden. 
58.  Onder "lijnmanager " wordt in S7 begrepen : de secretaris-generaal, de 
leidend ambtenaar, de directeur-generaal met de functie van IT-manager, de 
mandaathouder van rang A2A en de ambtenaar van rang Al met een 
diensthoofdentoelage. " 

Gelet op het voorgaande dient aan artikel V111 10 een S9 te worden 
toegevoegd (l), die luidt als volgt : $9. Voor de toepassing van $7 van dit 
artikel op de ambtenaren van rang Al met een diensthoofdentoelage dienen de 
woorden met ingang van de evaluatie met betrekking tot de prestaties van 
het jaar 200lV1 te worden vervangen door de woorden " met ingang van de 
evaluatie met betrekking tot de prestaties van het jaar 2002". 

1.2. Eenzelfde aanpassing dient doorgevoerd in art. V11 3 van het ontwerp 
van gedereguleerd VPS (GVPS) dat bepaalt "Art. V11 3. 5 7 .  Met ingang van de 
evaluatie met betrekking tot de prestaties van het jaar 2001, wordt bij de 
evaluatie van de hiernavermelde ambtenaren eveneens rekening gehouden met de 
beschikbare informatie van onder hun gezag staande personeelsleden: de 
secretaris-generaa1,de leidend ambtenaar, de mandaathouder van rang A2Ar de 
ambtenaar van rang Al met een diensthoofdentoelage. " 

' Deze bepaling zal bij de definitieve goedkeuring worden opgenomen in het ontwerp-besluit van de Vlaamse 
regering tot wijziging van het VPS wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het verlof voor opdracht, de 
invoering van de Euro en andere dringende bepalingen . 



1.3. Artikelen XIV 14 bis (55 4 en 5) van het VPS en artikel XIV 19 (54) van 
het GVPS blijven ongewijzigd. Deze artikelen bepalen dat " met ingang van de 
evaluatie met betrekking tot de prestaties van het jaar 2001, bij de 
beoordeling van de contractuele lijnmanagers eveneens rekening wordt 
gehouden met de beschikbare informatie van onder hun gezag staande 
personeelsleden. Onder contractuele lijnmanager wordt begrepen : het 
contractuele personeelslid dat leiding geeft over een entiteit vermeld in 
bijlage 15 (l), de manager-auditor en de directeur van het secretariaat van 
de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen." 

2. Personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (PSWI) 

2.1. Artikel V111 10 van het PSWI, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
regering van 2 februari 2001 inzake de functioneringsevaluatie, bepaalt : 
"54. Met ingang van de evaluatie met betrekking tot de prestaties van het 
jaar 2001, wordt bij de evaluatie van de lijnmanagers eveneens rekening 
gehouden met de beschikbare informatie van personeelsleden die onder hun 
gezag staan. 
55. Onder lijnmanager, bedoeld in 54, wordt begrepen: het instellingshoofd, 
het afdelingshoofd en de ambtenaar van rang Al met een diensthoofden- 
toelage. " 

Gelet op het voorgaande dient aan artikel V111 10 een 56 te worden 
toegevoegd ( '1, die luidt als volgt : cj6. Voor de toepassing van 54 van dit 
artikel op de ambtenaren van rang Ai met een diensthoofdentoelage dienen de 
woorden met ingang van de evaluatie met betrekking tot de prestaties van 
het jaar 2001" te worden vervangen door de woorden met ingang van de 
evaluatie met betrekking tot de prestaties van het jaar 2002". 

2.2. Artikel XIV 14 van het PSWI m.b.t. de beoordeling van contractuelen 
blijft ongewijzigd aangezien voor de beoordeling van het contractuele 
personeelslid enkel verwezen wordt naar de regeling van de functionerings- 
evaluatie voor ambtenaren. 

3. Stambesluit Vlaamse openbare instellingen 

3.1. Artikel V111 13 van het stambesluit VOI, gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse regering van 2 februari 2001 wat betreft de functionerings- 
evaluatie, bepaalt : 
"51. Met ingang van de evaluatie met betrekking tot de prestaties van het 
jaar 2001, wordt bij de evaluatie van de lijnmanagers eveneens rekening 
gehouden met de beschikbare informatie van onder hun gezag staande 
personeelsleden. 
52. Onder "lijnmanager" wordt in 51 begrepen: de leidend ambtenaar, de 
adjunct-leidend ambtena(a)r(en), de mandaathouder van rang A2A, de ambtenaar 
van rang Al met een diensthoofdentoelage en eventueel andere lijnmanagers 
aangeduid door de directieraad. " 

Gelet op het voorgaande dient aan artikel V111 13 een 53 te worden 
toegevoegd ( 3 ) ,  die luidt als volgt : 

"S3. Voor de toepassing van §l van dit artikel op de ambtenaren van rang Ai 
met een diensthoofdentoelage en de andere lijnmanagers aangeduid door de 
directieraad, dienen de woorden If met ingang van de evaluatie met betrekking 
tot de prestaties van het jaar 2001" te worden vervangen door de woorden tv 

Deze wijziging zal bij de definitieve goedkeuring worden opgenomen in het ontwerp-besluit van de Vlaamse 
regering tot derde bijsturing van het PSWI . 

Deze wijziging zal bij de definitieve goedkeuring worden opgenomen in het ontwerp-besluit van de Vlaamse 
regering houdende tweede bijsturing van het stambesluit VOI. 



met ingang van de evaluatie met betrekking tot de prestaties van het jaar 
2002". 

3.2. Artikel XIV 13 van het stambesluit V01 m.b.t. de beoordeling van 
contractuelen blijft ongewijzigd aangezien voor de beoordeling van het' 
contractuele personeelslid enkel verwezen wordt naar de regeling van de 
functioneringsevaluatie voor ambtenaren. 


