
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 194.592 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
17 MAART EN 26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

artikel 99 van het voorontwerp van decreet betreffende participatie 
op school en de Vlaamse Onderwijsraad 



vervolg protocol nr. 194.592 

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; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie 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 Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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I. Werd een akkoord afgesloten over het voorgelegde artikel 
99 van het voorontwerp van decreet betreffende participatie op 
school en de Vlaamse onderwijsraad tussen de afvaardiging van de 
overheid en de afvaardigingen van de Algemene Centrale der Openbare 
Diensten en van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt. 

11. De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten 
der Openbare Diensten formuleert volgende bezwaren bij art. 99 van 
het voorontwerp van decreet betreffende participatie op school en 
de Vlaamse Onderwijsraad: 

- er is een decretale basis nodig die de detachering van perso- 
neelsleden uit het onderwijs mogelijk maakt. Het onderwijsde- 
creet XIV art. IX.75 tot en met IX.77 regelen het vertrek van 
gedetacheerden =het onderwijs. Voor de detachering naar 
een dienst van de Vlaamse regering is er een tweede decretale 
basis nodig. Dit is een specifieke situatie die niet zal 
gelden voor alle diensten van de Vlaamse regering. Daarom 
moet een dergelijke bepaling deel uitmaken van het voorlig- 
gende ontwerpdecreet. 

- Er is ook een decretale basis nodig voor om de tewerkstelling 
van conctractuele personeelsleden te garanderen die op 1 ja- 
nuari 1994 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
voor secretariaatswerk in dienst waren. Dergelijke bescherm- 
de personeelsleden zijn ook tewerkgesteld in andere diensten 
van de Vlaamse regering (IVA's en EVA's). Dit geldt echter 
niet voor de andere adviesraden. In dit licht dringt zich 
eveneens een specifieke decretale regeling op. 

De overheid stelt voor dit probleem voorlopig te regelen door de 
artikelen 160, 161 en 169bis van het decreet van 31 juli 1990 
betreffende het onderwijs, I1 te laten gelden. De betrokken be- 
palingen worden echter opgeheven. Er is twijfel bij de juridi- 
sche orthodoxie van de voorgestelde regeling. Dit zou de rechts- 
zekerheid van de betrokken personeelsleden ernstige schade toe- 
brengen. 

111. De afvaardiging van de overheid engageert zich om in het 
toekomstig raamstatuut een regeling uit te werken teneinde de 
rechten te waarborgen van het administratief personeel van de 
adviesraden die worden overgedragen aan de nieuwe entiteiten - 
met inbegrip van de strategische adviesraden - in het kader van 
BBB . 
Dit impliceert o.m. dat de personeelsleden die op 1 januari 1994 
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor secretari- 
aatswerk in dienst waren die tewerkstelling kunnen verder zetten 
onder de voorwaarden van hun contract. 

Brussel, 
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DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

De Voorzitter, 

\ 
s 1 

7 

. . Patrick Dewael 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

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

Paul Van Grembergen 
v 

Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

\ Dirk Van Mechelen 
/ 

i \- i  , I - k  Vlaams minister van Financien en 
L - i Begroting, Innovatie, Media en 

Ruimtelijke Ordening 


