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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
16 JUNI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het be- 
sluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting 
en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse open- 
bare instellingen 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, 
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, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische 
Innovatie. 

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: 

mevrouw Ann Vermorgen 

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

mevrouw Michele Claeys 

anderzijds, 
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Werd een akkoord afgesloten over het voorgelegde ontwerp- 
besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samen- 
stelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare in- 
stellingen. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten kan akkoord gaan met de toekenning van stemrecht 
aan de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de drie kamers 
van de Raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen 
op voorwaarde dat de voorzitter een magistraat is en mits toeken- 
ning van beslissingsbevoegdheid aan de Raad van beroep. 

Brussel, (j 3 JULI 2003 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Alqemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare 

__I__ 
--a 7 

/---- 
Bart Somers 
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, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische In- 
novatie 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

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

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

Nota voor de leden van het Sectorcomité 
XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest 

Betreft : Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samen- 
stelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instel- 
lingen. 

I Doel van het ontwerpbesluit 

Het voorliggend ontwerpbesluit beoogt het besluit van de Vlaamse regering 
van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van be- 
roep voor sommige Vlaamse openbare instellingen te wijzigen. 

Het ontwerpbesluit regelt volgende aangelegenheden: 

- toekenning van stemrecht aan de voorzitter of plaatsvervangend voor- 
zitter in de drie kamers van de raad van beroep voor sommige Vlaamse 
openbare instellingen; 

- vanaf 5 februari 2002 dient ook één assessor van het VSOA deel uit te 
maken van de Raad van Beroep en dient het aantal assessoren namens de 
overheid uitgebreid met 1 lid zodat de volledige samenstelling van de 
raad van beroep bestaat uit 7 leden. Dientengevolge dient het aantal 
leden dat van hetzelfde geslacht mag zijn aangepast nl. 4/7. 



Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samen- 
stelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare in- 
stellingen 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op som- 
mige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, 
51, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993; 

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

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de opper- 
vlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32 
ter, 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 artikel 8, §l, 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 28 juni 1983 houdende oprichting van de 
instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, inzonder- 
heid op artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3, 
52, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de 
instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 11, §l, gewij- 
zigd 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, gewij- 
zigd 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 Han- 
dicap, inzonderheid op artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 7 
juli 1998; 



Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs 
11, inzonderheid op artikel 160, §l, gewijzigd bij het decreet van 
7 juli 1998; 

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

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en 
de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote 
ondernemingen, inzonderheid op artikel 48, gewijzigd bij het de- 
creet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export 
Vlaanderen, inzonderheid op artikel 20, §l en 25, gewijzigd bij 
het decreet van 24 juli 1996; 

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting 
van een Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Weten- 
schap en Technologie in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 20, 
gewijzigd bij decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de naamloze ven- 
nootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, in- 
zonderheid op artikel 57, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 
1998; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Woonco- 
de, inzonderheid op artikel 32, §l; 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 hou- 
dende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor 
sommige Vlaamse openbare instellingen, gewijzigd bij de besluiten 
van de Vlaamse regering van 22 oktober 1999 en 28 juni 2002; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 
april 2003; 

Gele 
voor 
OP 2 

t op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds 
de Sociale Integratie'van Personen met een Handicap, gegeven 
5 februari 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Insti- 
tuut voor het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 28 februari 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Toerisme Vlaande- 
ren, gegeven op 10 maart 2003; 

Gelet op het advies van de algemene raad van de Vlaamse Onder- 
wijsraad, gegeven op 11 maart 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de naamloze ven- 
nootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gege- 
ven op 12 maart 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de 
Scheepvaart, gegeven op 12 maart 2003; 



Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Land- 
maatschappij, gegeven op 12 maart 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psy- 
chiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 13 maart 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psy- 
chiatrisch Ziekenhuis Geel, gegeven op 13 maart 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor In- 
frastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 
14 maart 2003; 

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 19 maart 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, ge- 
geven op 26 maart 2003; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maat- 
schappij voor Watervoorziening, gegeven op 28 maart 2003; 

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 2 april 
2003; 

Gelet op artikel 14, 3 van het decreet van 23 januari 1991 tot op- 
richting van Export Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 24 
juli 1996; 

Overwegende dat het advies van de raad van bestuur van Export 
Vlaanderen niet binnen de vastgestelde termijn is verstrekt; 

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

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering op , betref- 
fende 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, lor van de gecoördi- 
neerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toeris- 
me, de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en 
Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse minister van Onderwijs en 
Vorming, de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, de Vlaamse 
minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelij- 
ke Ordening, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, de Vlaamse minister van Econo- 
mie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, de 
Vlaamse minister van Sport en Hoofdstedelijke Aangelegenheden en de 
Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT : 

A r t i k e l  1 .  In artikel 3, tweede lid van het besluit van de Vlaamse 
regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van 
een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen 
wordt de eerste zin vervangen door wat volgt: 

"Zowel de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter als de asses- 
soren hebben stemrecht in de drie kamers van de raad van beroep." 

A r t .  2 .  In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "drie 
vijfde" vervangen door de woorden "vier zevende". 

Art .  3 .  Dit besluit treedt heden in werking met uitzondering van 
artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 5 februari 2002. 

A r t .  4 .  De leden van de regering zijn, ieder wat hem of haar be- 
treft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, 

Renaat LANDUYT 



De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen 
en Ontwikkelingssamenwerking, 

Mieke VOGELS 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, 

Marleen VANDERPOORTEN 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 

Vera DUA 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media 
en Ruimtelijke Ordening, 

Dirk VAN MECHELEN 



De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, 

Paul VAN GREMBERGEN 

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Buitenlandse Handel en Huisvesting, 

Jaak GABRIELS 

De Vlaamse minister van Sport en Hoofdstedelijke Aangelegenheden, 

Guy VANHENGEL 

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, 

Gilbert BOSSUYT 


