
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 185.556 
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Vlaamse Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van 
de rechtspositie 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, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

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

4. mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer 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 

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

mevrouw Michele Claeys 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 185.556 3 

Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerpbe- 
sluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

< L . , Brussel, . :. 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

-. 

Patrick Dewael 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 
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Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 
en Ambtenarenzaken 

Syndicaat van het 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 
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Vera Dua 
Vlaams minister van Leefmilieu en 
Landbouw 



BIJLAGE B I J  PROTOCOL NR. 185.556 

Vlaamse regering 

Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van 
het personeel 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32 ter 5 1, ingevoegd bij het 
decreet van 12 december 1990 en op artikel 32 ter, 5 3 en 5 4, ingevoegd bij het 
decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij decreet van 7 juli 1998; 

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, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 februari 
2001, 1 juni 2001, 5 oktober 2001, 14 december 2001, 8 maart 2002 en 29 maart 
2002: 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschappij, 
gegeven op 6 september 1999; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Ambtenarenzaken, 
gegeven op ... ; 

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

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

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering, op ... , betreffende de aanvraag 
om advies bij de Raad van State binnen een maand; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ... met toepassing van 
artikel 84, eerste lid, 1" van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 



DEEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Titel 1. Toepassingsgebied 

Artikel I 1. Onverminderd de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering 
van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van 
sommige Vlaamse Openbare Instellingen, is dit besluit van toepassing op het 
personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Dit besluit doet geen afbreuk aan de wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen, die op specifieke categorieën van het personeel van de Vlaamse 
Milieumaatschappij van toepassing zijn. 

Titel 2. Algemene bepalingen 

Art. I 2. In aanvulling op artikel I 2 van het stambesluit V01 wordt voor de 
toepassing van dit besluit verstaan onder : 

1" het stambesluit V01 : het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 
houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige 
Vlaamse openbare instellingen; 

2 "  de instelling: de Vlaamse Milieumaatschappij 

3" de ter beschikking gestelde ambtenaar: de ambtenaar van de Vlaamse 
Milieumaatschappij die ter beschikking gesteld is van de N.V. Aquafin, in 
uitvoering van artikel 56 van het decreet van 22 december 1993 houdende de 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994. 

Art. I 3. Elke wijziging of aanvulling aan dit besluit wordt onderworpen aan het 
voorafgaand advies van de directieraad van de instelling. Het advies moet 
worden gegeven binnen de 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd tenzij een 
andere termijn wordt bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. 
Deze termijnen worden opgeschort in de maand augustus. Indien het advies niet 
binnen deze termijn is gegeven, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

DEEL 11. WERKING VAN DE INSTELLING 

Titel 1. De directieraad 

Artikel I1 1. In de instelling is er een directieraad, voorgezeten door de 
leidend ambtenaar en samengesteld uit: 

1" de leidend ambtenaar; 
2" de adjunct-leidend ambtenaar; 
3" de afdelingshoofden; 
4" de directeur operaties. Deze woont de vergadering van de directieraad bij 

met raadgevende stem voor de aangelegenheden waarbij de ter beschikking 
gestelde ambtenaren niet betrokken zijn. 



Art. I1 2. Onverminderd zijn bevoegdheden voortvloeiend uit het stambesluit VOI, 
beraadslaagt de directieraad over: 

1" beleidsvoorstellen en problemen inzake beleidsuitvoering; 
2 "  bevoegdheidsgeschillen binnen de instelling. 

De directieraad kan bovendien op eigen initiatief of op verzoek van een lid ten 
allen tijde deskundigen uitnodigen met het oog op een technische of inhoudelijke 
toelichting bij de bespreking van een specifiek probleem. 

Titel 2. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar 

Art. I1 3. De leidend ambtenaar wordt belast met het dagelijks bestuur van de 
instelling, inzonderheid doordat hij: 

1" de werkzaamheden van de afdelingen van de instelling coördineert en zorgt 
voor een eenvormig beheer ervan; 

2" het gezag over het personeel uitoefent en zorgt voor de tucht, de interne 
orde en de organisatie van de afdelingen van instelling; 

3" de door de afdelingen van de instelling behandelde zaken die tot de 
bevoegdheid van de minister behoren aan de minister voorlegt en er zo nodig 
opmerkingen aan toevoegt en aan de minister uit eigen beweging elk nuttig 
voorstel doet; 

4" de beslissingen en instructies van de minister aan de afdelingen van de 
instelling voor uitvoering doorzendt, samen met de nodige informatie; 

5" de begrotingsvoorstellen opmaakt en toeziet op de uitvoering van de 
begroting. 

Art. I1 4. De leidend ambtenaar ontvangt alle aan de instellingen gerichte 
correspondentie en ondertekent de administratieve correspondentie die uitgaat 
van de instelling. 

Art. I1 5. De leidend ambtenaar treedt voor de instelling op als ordonnateur, 
zoals bedoeld in artikel 71 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
gecoördineerd op 17 juli 1991. 

Art. I1 6. S1 De leidend ambtenaar is bevoegd om, in het kader van de algemene 
werking van de instelling, bestekken voor werken, leveringen of diensten of de 
bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten worden gegund, opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of 
diensten te gunnen en in te staan voor de uitvoering ervan. Deze machtiging 
geldt slechts binnen de perken van de geopende kredieten en van de door de 
minister, verleende machtiging met betrekking tot de ramingen of bedragen in 
geval van een openbare aanbesteding of een beperkte offerteaanvraag en van een 
onderhandelingsprocedure. 

Hij staat bovendien in voor de eenvoudige uitvoering van de opdrachten voor de 
aanneming van werken, leveringen of diensten die in het kader van het 
functioneren van de instelling werden gegund. Onder eenvoudige uitvoering dient 
te worden verstaan het treffen van alle maatregelen en beslissingen met het oog 
op de verwezenlijking van de opdracht binnen de perken van de aanneming, met 
uitzondering van de maatregelen en beslissingen die een beoordeling vanwege de 
gunnende overheid vereisen. 

Hij is tevens bevoegd om: 

1" met betrekking tot de in het eerste lid vermelde opdrachten: 



a) gemotiveerde afwijkingen toe te staan op de essentiële bepalingen en 
voorwaarden, overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 
september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregelen van de 
overheidsopdrachten en van de concurrentie van openbare werken; 

b) boeten kwijt te schelden; 

2" met betrekking tot de in het eerste en het tweede lid vermelde opdrachten : 

a) prijsherzieningen, voortvloeiend uit de betrokken overeenkomsten, goed te 
keuren zonder beperking van bedrag; 

b) verrekeningen, andere dan voormelde herzieningen, goed te keuren in zover 
hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 25% voortvloeien en ze het 
bedrag vermeld in de door de minister toegestane delegatie niet 
overschrijden; 

3"uitgaven voor het functioneren goed te keuren, die buiten de toepassing 
vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten: onbeperkt voor portkosten, 
telefoonrekeningen, voor de levering van water, gas en elektriciteit en 
datatransmissiekosten; beperkt tot een bedrag van maximum 1 miljoen BEF per 
beslissing in andere gevallen. Vanaf 1 januari 2002 wordt dit bedrag 
vervangen door 25.000 Euro. Deze bevoegdheid geldt niet voor uitgaven die 
voortvloeien uit vonnissen of arresten, dadingen of schulderkenningen. 

Het in het vorig lid bedoelde bedrag is exclusief de belasting over de 
toegevoegde waarde. 

52 De leidend ambtenaar is bevoegd om : 

1" de verkoopprijs vast te stellen van publicaties die uitgaan van de 
instelling en waarvoor kredieten op de uitgavenbegroting van de 
instelling werden uitgetrokken, onverminderd de regels van de 
administratieve controle en de begrotingscontrole; 

2" zendingen toe te staan aan de ambtenaren van de instelling; 

3" het totaal bedrag aan kilometerkrediet en de verdeling ervan vast te 
stellen, binnen het vastgesteld bedrag voor de betaling van reis- en 
maaltijdvergoeding; 

4 "  ambtenaren van de instelling toestemming te geven gebruik te maken van 
een eigen voertuig. 

Art. I1 7. De adjunct-leidend ambtenaar is mede verantwoordelijk voor het 
bestuur van de instelling. Hij rapporteert periodiek over het gebruik van de 
aan hem gedelegeerde bevoegdheden. 

Art. I1 8. Onverminderd de bevoegdheden gedelegeerd door de leidend ambtenaar 
wordt de adjunct-leidend ambtenaar aangewezen om de bevoegdheden uit te oefenen 
bedoeld in hoofdstuk I11 bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging zoals gewijzigd of de besluiten die 
getroffen worden in uitvoering van bedoeld hoofdstuk I11 bis. 

DEEL VIII. ADMINISTRATIEVE LOOPBAAN 

Titel 1. Bijzondere bepalingen omtrentde directeur operaties 

Artikel V111 1. De graad van directeur operaties wordt uitsluitend bij wege van 
mandaat begeven. 

Art. V111 2. De graad van directeur operaties wordt ingedeeld in de rang A2A. 



A r t .  V111 3. Voor de aanwijzing van de directeur operaties komen de volgende ter 
beschikking gestelde ambtenaren bedoeld in artikel I 2,3e van dit besluit in 
aanmerking: 

1" de ambtenaar van rang AZ. 

2" de ambtenaar van rang Al die de tweede salarisschaal in de functionele 
loopbaan van die rang heeft bereikt en ten minste 6 jaar graad anciënniteit 
telt. 

A r t  V111 4 .  De artikels V111 69, 52 en 3 en V111 70 tot en met het artikel V111 
76 van het stambesluit V01 zijn van overeenkomstige toepassing op de 
mandaatgraad van directeur operaties. 

Titel 2. Overgangsbepalingen 

Art.  V111 5. De personeelsleden die op 31 december 1994 titularis zijn van de 
graad van adjunct-correspondent der vorsing en na deze datum geslaagd zijn in 
het vergelijkend overgangsexamen voor de graad van correspondent der vorsing, 
worden vanaf de datum van het proces-verbaal van het overgangsexamen benoemd in 
de graad van de medewerker. Vanaf deze datum wordt hen de salarisschaal C112 
toegekend. 

Art .  V111 6.  De hogere functies en de bevorderingen, die werden toegekend voor 
12 juni 1995 gebeurden overeenkomstig het personeelsstatuut dat van kracht was 
op 31 december 1994. 

A r t .  V111 7 .  De ter beschikking gestelde ambtenaar, die door de leidend 
ambtenaar is aangewezen als lid van de directieraad, wordt geacht te zijn 
aangewezen als directeur operaties. Deze aanwijzing wordt met ingang van 1 juli 
1999 beschouwd als een mandaat in de zin van dit besluit. 

DEEL IX. TUCHTREGELING 

Art .  IX 1. In afwijking van artikel IX 10, eerste lid van het stambesluit V01 
wordt de tuchtstraf na het advies van de raad van beroep definitief uitgesproken 
door de Vlaamse regering voor het afdelingshoofd en de ambtenaar van rang AZ. 

DEEL XI. HET VERLOF EN DE ADMINISTRATIEVE TOESTAND TIJDENS VERLOF 

Art .  X1 1. In afwijking van artikel X1 50, tweede lid en van artikel X1 50bis 
van het stambesluit VOI, kan de ambtenaar van minstens 50 jaar die halftijdse 
loopbaanonderbreking neemt tot aan de pensioenleeftijd, vervangen worden door 
een contractueel personeelslid. 

Art .  X1 2 .  Het in artikel I 2 3" van dit besluit bedoelde personeelslid van 
minstens 50 j aar dat halfti j dse loopbaanonderbreking neemt tot aan de 
pensioenleeftijd wordt bij de instelling vervangen door een contractueel 
personeelslid. 

DEEL XIII. GELDELIJK STATUUT 

Titel 1. Vaststelling van de weddeschalen 



A r t .  X111 1. Aan de graad van directeur operaties wordt de salarisschaal A 289 
verbonden en A 290 vanaf het tweede mandaat. 

A r t .  X111 2 .  Deze salarisschalen zijn opgenomen in bijlage I van dit besluit. 

Vanaf 1 januari 2002 wordt bijlage I bij dit besluit vervangen door bijlage 11. 

Titel 2. Toelagen 

Art .  X111 3. De lijst van de gevaarlij ke, ongezonde en hinderlijke werken wordt 
opgenomen als bijlage I11 bij dit besluit. 

DEEL XIV. RECHTSPOSITIE VAN HET CONTRACTUELE PERSONEELSLID 

Art .  XIV 1. Voor de contractuele personeelsleden, die voor de datum van hun 
inschaling werden overgenomen door de Vlaamse Milieumaatschappij van een ander 
openbaar bestuur, wordt de bestaande arbeidsovereenkomst overgenomen. 

DEEL XV. ALGEMENE SLOTBEPALINGEN 

Art .  XV 1. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2000. 

A r t .  XV 2 .  De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, . . . . . . . . . . . . . .  

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 

Vera DUA 



Code 
aantal 

frekwentie 
bedrag 

geldelijke 
anciënniteit 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

A289 
113 x 100.000 
513 x 90.000 
213 x 40.000 

1500000,O 
1500000.0 
1500000,O 
1600000.0 
1600000,O 
1600000,O 
1690000,O 
1690000,O 
1690000,O 
1780000,O 
1780000,O 
1780000,O 
1870000,O 
1870000,O 
1870000,O 
1960000.0 
1960000,O 
1960000,O 
2050000,O 
2050000,O 
2050000,O 
2090000,O 
2090000,O 
2090000.0 
21 30000,O 

A290 
613 x 70.000 
213 x 90.000 

1800000,O 
1800000,O 
1800000,O 
1870000,O 
1870000,O 
1870000,O 
1940000,O 
1940000,O 
1940000,O 
2010000,O 
2010000,O 
2010000,O 
2080000,O 
2080000.0 
2080000.0 
21 50000,O 
21 50000,O 
21 50000,O 
2220000,O 
2220000,O 
2220000,O 
2310000,O 
2310000,O 
231 0000,O 
2400000,O 



tabel van de salarisschaal bijlage II 
code 

aantal 

frequenties 

bedrag 

geldelijke 

anciënniteit 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

A289 

113 x 2500 

113 x 2200 

213 x 2250 

113 x 2200 

113 x 2250 

213 x 1 O00 

37.200 

37.200 

37.200 

39.700 

39.700 

39.700 

41.900 

41 .g00 

41 .g00 

44.150 

44.150 

44.150 

46.400 

46.400 

46.400 

48.600 

48.600 

48.600 

50.850 

50.850 

50.850 

51 .B50 

51 350 

51 350 

52.850 

A290 

113 x 1750 

113 x 1700 

213 x 1750 

113 x 1700 

113 x 1750 

113 x 2250 

113 x 2200 

44.650 

44.650 

44.650 

46.400 

46.400 

46.400 

48.1 O0 

48.1 O0 

48.100 

49.850 

49.850 

49.850 

51.600 

51.600 

51.600 

53.300 

53.300 

53.300 

55.050 

55.050 

55.050 

57.300 

57.300 

57.300 

59.500 



tabel van de salarisschaal bijlage II 



bijlage I11 

Lijst van activiteiten die aanleiding kunnen geven tot de toelage voor 
gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk 

1" de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties of complementaire 
inrichtingen; 

2" het nemen van monsters; 
3" de bediening van laboratoriumapparaten; 
4 "  de manipulatie van chemicaliën, laboratoriumglaswerk en 

laboratoriumafval; 
5" het verhitten van bijtende en corrosieve en/of oplosmiddelen; 
6" het werken in de aanwezigheid van gasflessen onder druk; 
7 "  preventief, curatief en accidenteel onderhoud van voertuigen; 
8 "  het werken met oliën, vetten, ontvlambare producten, vuile, irriterende, 

agressieve en schadelijke stoffen 
9" het werken met sneldraaiende metaalbewerkingmachines lasapparatuur - 

zowel elektrische lassen als gassmeltlassen - compressoren, centrifuge, 
slangenpomp, afsluiters en andere electro-mechanische werkzaamheden 

10" het monteren, demonteren en herstellen van afvalwatertoestellen 
11" de inventarisatie van lozingspunten langs openbare wegen 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van ... 
houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 

Vera DUA 



Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse regering van ... 
houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de 

instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 

Vera DUA 



Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van 
het personeel - artikelsgewijze toelichtinq 

Artikel I 1 

In dit artikel wordt aangegeven dat bijgaand ontwerpbesluit een aanvulling is 
van de bepalingen van het SB VOI. 

Artikel I 2 

Dit artikel definieert enkele begrippen die verder in het ontwerpbesluit 
geregeld voorkomen. 

Artikel I 3 

Elke wijziging of aanvulling van het instellingsspecifiek besluit moet 
geadviseerd worden door de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschappij die 
hiervoor over een termijn van 30 dagen beschikt. 

Artikelen 11 1 en 2 

Deze artikelen definiëren de samenstelling en de bevoegdheden van de 
directieraad. De directeur operaties heeft dezelfde bevoegdheden als de 
afdelingshoofden ten aanzien van het ter beschikking gestelde personeel. Ten 
aanzien van de overige personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft 
hij raadgevend stemrecht in de directieraad. 

Artikelen I1 3 t.e.m. I1 8 

Deze artikelen sommen de bevoegdheden van de leidend en de adjunct-leidend 
ambtenaar op en bepaalt tevens in welke mate en onder welke voorwaarden de 
leidend ambtenaar delegatie wordt toegekend, met het oog op de werking van de 
Vlaamse Milieumaatschappij (werken, leveringen of diensten). 

Artikelen V111 1 t.e.m. V111 4 

De exploitatie van de RWZI1s is sedert 1993 toegekend aan de NV. Aquafin. Het 
vastbenoemd personeel van de Vlaamse ~ilieumaatschappij dat voor deze datum 
belast was met de exploitatie van de RWZI's is ter beschikking gesteld met 
behoud van zijn statutaire toestand. 

De exploitatie van deze RWZI's is sedert deze datum geen activiteit meer van de 
Vlaamse Milieumaatschappij en derhalve niet erkend als een "afdeling". Gezien 
het over een 150-tal personeelsleden gaat, worden deze in de directieraad 
vertegenwoordigd door de "directeur operaties". 

Artikel V111 5 

Het personeel dat werd overgenomen van het IHE, werd de mogelijkheid geboden om 
aan een vergelijkend bevorderingsexamen deel te nemen met toepassing van het IHE 
statuut. 

Dit artikel regelt de inschaling van de geslaagden. 

Artikel V111 6 

Dit artikel komt tegemoet aan een opmerking van het Rekenhof. In afwachting van 
het statuut van 12 juni 1995 (periode van 1 januari 1994 tot juni 1995) werd in 
de opgegeven periode geen hogere functie of bevordering meer toegestaan. 



Om dringende en functionele redenen werd toch een hogere functie en enkele 
bevorderingen doorgevoerd. 

Artikel V111 7 

Dit artikel heeft betrekking op de functie van ''directeur operaties". Dit is de 
rechtsgrond om deze functie als een mandaatgraad te beschouwen vanaf de datum 
van zijn aanwi j zing. 

Artikel IX 1 

In aanvulling met de bepalingen van het stambesluit wordt voorzien dat de 
definitieve uitspraak van een tuchtstraf voor het mandaat van afdelingshoofd en 
alle A2 personeelsleden gebeurt door de Vlaamse regering. 

Artikel IX 1 en 2 

Deze artikelen hebben betrekking op de vervanging van vastbenoemde 
personeelsleden van minstens 50 jaar die halftijdse loopbaanonderbreking worden 
toegekend. 
Deze worden vervangen door contractueel personeel binnen de Vlaamse 
Milieumaatschappij (zelfs indien de loopbaanonderbreker ter beschikking van de 
NV. Aquafin is gesteld). 

Artikel X111 1 en 2 

Deze artikelen bepalen de salarisschaal die aan de functie van directeur 
operaties wordt verbonden. 

Artikel X111 3 

Dit artikel somt deze werken op die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk 
worden beschouwd en geeft aan in welke mate hiervoor een toelage wordt 
toegekend. 

Artikel XIV 1 

In het verleden werd door de Vlaamse Milieumaatschappij contractueel personeel 
overgenomen van de universiteit Gent (E.I.V.R.), van het IHE, ... 
Dit artikel voorziet dat hun contract door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt 
overgenomen. 


