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VERVANGT HET PROTOCOL NR. 202.631 

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

over 
besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap, wat de gewestelijke ontvangers 
betreft. 
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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 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 Michèle Claeys 

anderzijds, 
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- Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand be- 
sluit van de Vlaamse reqerinq tot wijziqinq van het besluit van 
de Vlaamse regering van-21 nóvember i996 bétreffende de sociale 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap, wat de gewestelijke ont- 
vangers betreft. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 1 -12- 2003 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Bart Somers I 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 

deratie van de Chris- 
der Openbare 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Voor het Vrij Syqdicaat van het 

0 Dirk Van Mechelen 

Vlaams minister van Financiën en 
E Begroting, Ruimtelijke Ordening, 

Wetenschappen en Technologische In- 
novat ie 
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Vlaamse r e g e r i n g  

Besluit van de Vlaamse regering t o t  wijziging van het besluit  van de 
Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale dienst van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-. 
stellingen, inzonderheid op artikel 6, §l, VIII, zoals vervangen door de 
bijzondere wet van 13 juli 2001 en 87, 5 3 ,  zoals gewijzigd bij de wet 
van 8 augustus 1988; 

Gelet op het b&sluit van de Vlaamse regering van 21 november 1990 be- 
treffendeide sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 
gegeven op 17 juli 2003; 

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

Gelet op het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een 
termijn van dertig dagen; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing 
van artikel 84, 51, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad van Sta- 
te; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1 .  Artikel 5 S1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 
november 1990 betreffende de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap 
wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 5 §l. De werking van de sociale dienst strekt zich uit tot de per- 
soneelsleden tewerkgesteld bij de diensten van de Vlaamse regering en de 
openbare instellingen bedoeld in artikel 1 en 13, de provinciegouver- 
neurs, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
arrondissementscommissarissen, de adjunct-arrondissementscommissaris en 
de gewestelijk ontvangers, die in actieve dienst of in disponibiliteit 
zijn, de gepensioneerden, de personen ten laste en de personen die het 
overleden personeelslid ten laste had, de echtgenoten of samenwonenden 
van de personeelsleden en van de overleden personeelsleden, alsook tot 
de personeelsleden tewerkgesteld bij de kabinetten van de leden van de 
Vlaamse regering, hun echtgenoten of samenwonenden en de personen ten 
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laste van deze laatstgenoemde personeelsleden, voor zover de personen 
vermeld in deze paragraaf niet onder het werkingsveld van een andere 
sociale dienst ressorteren." 

Art. 2. Dit besluit treedt heden in werking. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Bart SOMERS 

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

Paul VAN GREMBERGEN 


