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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 JUNI 
2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHPP EN.VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het be- 
sluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vast- 
stelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van 
de Vlaamse overheid, wat betreft de selectieprocedure voor het mid- 
denkader 



vervolg  p r o t o c o l  n r .  235.745 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting 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 ACV-Openbare Diensten en de ACV- 
Transport en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp-besluit 
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaam- 
se Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de 
rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse 
overheid, wat betreft de selectieprocedure voor het middenkader. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 2 '06- 2006 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De voorzitter, 
Openbare ~ie4tei 

Min' ter-president van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de Chris- '.Ferme 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten i 

/ 'h\ <;L Q Geert Bourgeois r 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor' het Vrij Syndicaat van het 
Ope&aar ~ m b t  

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 



Vlaamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende 
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de 
diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft de 
selectieprocedure voor het middenkader 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, inzonderheid op artikel 87, §l en §3, 
vervangen bij de wet van 8 augustus 1988; 

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

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, 
inzonderheid op artikel 2, 3 en 5; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van 
strategische adviesraden, inzonderheid op artikel 12, derde 
lid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 
2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het 
personeel van de diensten van de Vlaamse overheid; 

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

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

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 



Artikel 1. Artikel V 38 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de 
rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse 
overheid wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. V 38. §l. Het managementorgaan van het beleidsdomein, 
samengesteld op het niveau van de lijnmanagers van de 
entiteiten, de raden of de instelling, beoordeelt wie van de 
interne kandidaten van het beleidsdomein voldoet aan de 
vereiste generieke competenties. 

In afwijking van het eerste lid kunnen meerdere beleidsraden 
een gemeenschappelijk selectieorgaan oprichten, samengesteld 
op het niveau van de lijnmanagers van de entiteiten, de raden 
of de instelling, voor de beoordeling van de generieke 
competenties van de interne kandidaten van de overeenstemmende 
beleidsdomeinen. 

Het hoofd van het Agentschap voor Overheidspersoneel maakt 
voor de toepassing van §l deel uit van de organen, vermeld in 
het eerste en tweede lid, die de generieke competenties 
beoordelen. 

Bij de beoordeling van de generieke competenties wordt 
rekening gehouden met een interne potentieelinschatting in 
combinatie met een externe potentieelinschatting. 

§2. Het managementorgaan van het beleidsdomein Bestuurszaken 
beoordeelt wie van de externe kandidaten voldoet aan de 
vereiste generieke competenties. 

Bij de beoordeling van generieke competenties wordt rekening 
gehouden met een externe potentieelinschatting in combinatie 
met de beschikbare informatie. 

§3. De organen die bevoegd zijn voor de beoordeling van de 
generieke competenties bepalen de nadere regelen van de 
potentieelinschatting. 

De kandidaten worden in kennis gesteld van de resultaten en 
van de motivering van een eventuele uitsluiting. 

§4. Het managementorgaan van het beleidsdomein waar er een 
vacature is, beoordeelt wie van de kandidaten die beschikken 
over de generieke competenties, over de vereiste 
functiespecifieke competenties beschikt. 

In afwijking van het eerste lid kan de beleidsraad van het 
beleidsdomein die bevoegdheid toewijzen aan het 
managementorgaan van de entiteit, de raad of de instelling 



waar de vacature zich bevindt of aan een beleidsdomein- 
overschrijdend managementorgaan. 

55. Voor de externe wervingen in de ministeries wordt de 
selector betrokken overeenkomstig artikel 111 3, 51." 

Art.2. Aan artikel V 42 van hetzelfde statuut wordt een S4 
toegevoegd, die luidt als volgt: 

S 4 .  In geval van afwezigheid van de titularis van een 
functie van N-l niveau, waarvan de duur meer dan drie maanden 
en minder dan een jaar bedraagt, kan de lijnmanager een 
waarnemende titularis aanwijzen onder de ambtenaren die over 
de generieke competenties voor de functie van N-l niveau 
beschikken. 

De waarnemende titularis beschikt over alle prerogatieven die 
verbonden zijn aan de functie van N-l niveau. 

De regeling betreffende de toelage voor het uitoefenen van een 
hoger ambt is van toepassing op de waarnemende titularis." 

Art.3. Dit besluit treedt in werking op de datum van de 
goedkeuring ervan voor de entiteiten, de raden en de 
instelling die op die datum al in werking zijn getreden. 

In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit in werking 
op de datum dat de entiteit of de raad in werking treedt, voor 
de entiteiten en de raden die na die datum in werking treden. 

Art.4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid 
inzake personeel en organisatieontwikkeling, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, ... 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Yves LETERME 



De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
Media en Toerisme, 

Geert BOURGEOIS 



ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

Besluit van de Vlaamse Regering van ... tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling 
van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid, wat betreft de selectieprocedure voor het 
middenkader 

Artikel l 

Wijzigt artikel V 38 van het raamstatuut 

§l. De organisatie van de beoordeling van de generieke competenties 
wordt losgekoppeld van een concrete procedure voor een functie van 
het middenkader. 
Doordat de beoordeling van de generieke competenties wordt 
losgekoppeld van een concrete vacature dient er een rem te worden 
geplaatst op de kandidaturen, zodat vermeden wordt dat kandidaten 
dure testen doorlopen, terwijl ze eigenlijk gewoon zichzelf willen 
testen, maar geen ambitie hebben te kandideren voor een N-l-functie. 
Daarom houden de kandidaten een perspectiefgesprek met hun 
lijnmanager waarbij de "oneigenlijke kandidaten" wordt afgeraden 
deel te nemen aan de testen voor de beoordeling van de generieke 
competenties. 

De lijnmanagers zijn het best geplaatst om op basis van alle 
beschikbare informatie te oordelen of iemand op een bepaald moment 
al over de generieke competenties van middenkader beschikt of niet. 
Daarom beoordeelt het managementorgaan van het beleidsdomein de 
generieke competenties. Deze bevoegdheid kan evenwel door de 
beleidsraden opgedragen worden aan een beleidsdomeinoverschrijdende 
selectiecornmissie. 

Door aanwezigheid van het hoofd van het Agentschap voor 
Overheidspersoneel in de organen die de generieke competenties 
beoordelen wordt de eenheid van beslissing bewaakt. 

Het bevoegde orgaan zal zorgen voor een onafhankelijke, zorgvuldige 
en professionele uitvoering van de meting van de generieke 
competenties, rekening houdend met de gemeenschappelijke normen en 
standaarden. 

Ook wordt de vaak jarenlang opgebouwde interne informatie over het 
presteren op de werkvloer meegenomen en gelegd naast de resultaten 
van de externe potentieelinschatting. 

Het globaal eindoordeel over het voldoen aan de waardegebonden en 
generieke competenties ( door samenlegging van telkens de 2 bronnen 
van informatie) is uitsluitend. Een kandidaat kan maar deelnemen aan 
de functiespecifieke selectie als hij/zij beschikt over de generieke 
competenties. 

De kosten voor de beoordeling van de generieke competenties worden 
gedragen door het beleidsdomein waar de interne kandidaat 
tewerkgesteld is. 



§2. Bij een externe procedure worden de resultaten van de externe 
potentieelinschatting gelegd naast de spontaan verstrekte informatie 
op basis van de kandidaatstelling. 

De kosten voor de beoordeling van de generieke competenties van de 
externe kandidaten worden gedragen door het beleidsdomein waar de 
vacature zich situeert. 

5 3 .  Aangezien uit de hierboven vermelde procedure voor de beoordeling 
van de generieke competenties volgt dat verschillende organen 
bevoegd zijn, heeft dit tot gevolg dat voor de beoordeling van deze 
competenties gemeenschappelijke standaarden moeten worden 
uitgewerkt. 

S4. Het testen van de functiespecifieke competenties gebeurt door 
het managementorgaan per beleidsdomein (cfr. voormalige 
departementale directieraad) en waarvan de betrokken N-functie deel 
uitmaakt. Dit is als het ware te beschouwen als een collectief 
advies aan de N-functie die overeenkomstig artikel V 39, §l kiest 
uit de lijst van geschikte kandidaten. 

De mogelijkheid voorzien in S 4, tweede lid is bedoeld voor de grote 
entiteiten, niet voor kleine entiteiten die bijvoorbeeld maar 2 
afdelingshoofden hebben. 
Het is niet evident dat voor de functiespecifieke competenties bij 
een grote entiteit zoals de VDAB de lijnmanagers van andere ( veel 
kleinere) entiteiten van hetzelfde beleidsdomein zich uitspreken. 

De mogelijkheid voorzien in §4, tweede lid is tevens bedoeld voor 
divers samengestelde beleidsdomeinen. Enkele beleidsdomeinen zoals 
bijvoorbeeld Cultuur, jeugd, Sport en media zijn vrij divers 
samengesteld hetgeen het niet evident maakt voor de lijnmanagers van 
de andere entiteiten om de functiespecifieke competenties te 
beoordelen. De meeste beleidsdomeinen zijn echter wel vrij homogeen 
samengesteld en daar stelt zich dit probleem veel minder. 

De beleidsraad kan volgens §4, tweede lid de beoordeling van de 
functiespecifieke competenties ook toewijzen aan een 
beleidsdomeinoverschrijdend managementorgaan. Dit orgaan dient niet 
noodzakelijk bevoegd te zijn voor alle entiteiten van deze 
beleidsdomeinen. Onder andere de Managementondersteunende diensten 
van de diensten voor het algemeen regeringsbeleid (DAR) werken voor 
twee beleidsdomeinen (concreet voor drie entiteiten uit DAR en voor 
drie entiteiten uit "internationaal Vlaanderen"). Indien de MOD 
wordt aangestuurd door een gemeenschappelijk aansturingscomité 
(waarin alle N's van de afnemende entiteiten zetelen) zal dit orgaan 
in de procedure van de aanstelling van een afdelingshoofd van de MOD 
de functiespecifieke competenties van de kandidaten moeten 
beoordelen. De mogelijkheid in § 4, tweede lid laat toe dat de 
beleidsraad de bevoegdheid om de functiespecifieke competenties te 
beoordelen toewijst aan dit gemeenschappelijk aansturingscomité. 

S5. Gelet op de juridische verplichting van de BWHI wordt SELOR als 
verplichte partner betrokken in het recruteringsproces van de 



externe kandidaten ( voor de rekrutering ten bate van departementen 
en IVA zonder rechtspersoonlijkheid). 

Artikel 2 

Bepaalt in welke gevallen een waarnemend afdelingshoofd kan worden 
aangesteld. Deze kan het afdelingshoofd vervangen bij kortstondige 
afwezigheden. Enkel een ambtenaar die over de generieke competenties 
van afdelingshoofd beschikt kan worden aangesteld tot waarnemend 
afdelingshoofd, gelet op het belang van de functie. De functie van 
waarnemend afdelingshoofd eindigt niet met de vaste benoeming in het 
middenkader. 

Deze regeling geldt ook voor de projectleiders van N-l niveau. 

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring door de 
Vlaamse Regering voor de entiteiten, raden en instelling die op deze 
datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de entiteit 
of raad in werking treedt, voor de entiteiten en raden die na deze 
datum in werking treden. 


