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Over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisa- 
tie van de Vlaamse huisvestingsmaatschappij en de instellingsspeci- 
fieke regeling van de rechtspositie van het personeel 



vervolg protocol nr. 236.752 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 Eourgeois, 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; 

4. de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 

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 neer 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, 



Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp van be- 
sluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaam- 
se huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van het personeel. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

dent van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Geert Bourgeois 

Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 
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Voor h'et Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

-- 
Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financlen en 

'3 Begroting en Ruimtelijke Ordening 

arino Keulen 
\ 

laams minister van Binnenlands Be- 
stuur, Stedenbeleid, Wonen en In- 
burgering 
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VLAAMSE REGERING 

Nota aan de leden van de Vlaamse Regering 

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 23 MEI 2003 HOUDENDE 
ORGANISATIE VAN DE VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCBAPPIJ EN DE 
INSTELLINGSSPECIFIEKE REGELING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN HET 
PERSONEEL 

1. Situering 

In 2000 heeft het Rekenhof een onderzoek gedaan naar de personeelsuitgaven bij de VHM 
en het gevoerde personeelsbeleid. Een van de opmerkingen die het Rekenhof daarop 
formuleerde betrof de datum waarop de bevorderingen in de functionele loopbaan bij de 
VHM voor het eerst werden toegekend. Met ingang van 1 mei 1997 kregen namelijk 12 
personeelsleden een verhoging in salarisschaal, en vanaf 1 juni 1997 nogmaals 2 
personeelsleden. Volgens het Rekenhof konden de eerste schaalverhogingen echter pas 
vanaf 1 juli 1997 worden toegekend. 

Het Rekenhof suggereerde als oplossing voor deze problematiek om een bijkomende 
bepaling op te nemen in het instellingsspecifiek besluit van de VHM. Het verwees hiervoor 
naar een vergelijkbare situatie bij de Vlaamse Landmaatschappij, die eveneens werd 
geregulariseerd door middel van een bepaling in het instellingsspecifiek besluit van die 
instelling. 

2. Artikelsgewiize toelichting 

Artikel 1. Geen commentaar. 

Art. 2. Bij de instelling werden de eerste verhogingen in salarisschaal (functionele 
loopbaan) toegekend vanaf 1 mei 1 997. 

Dat gebeurde op basis van artikel Víii 96 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 
juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel. Dit artikel VIU 96 omvat een aantal 
overgangsbepalingen voor het omzetten van graadanciënniteit naar schaalanciënniteit. Op 
basis van de schaalanciënniteit wordt de volgende salarisschaal in de fwictionele loopbaan 
toegekend. Paragraaf 5 van dit artikel bepaalt dat - mits de voorgeschreven 
schaalanciënniteit verworven is - de hogere salarisschaal pas kan toegekend worden nadat 
de ambtenaar één fiinctioneringsevaluatie overeenkomstig het personeelsstatuut kreeg. 



Artikel VIII 16 van het pmoneelsstatuut bepaalt dat de evaluatie plaatsvindt in januari of 
februari van het jaar volgend op het evaluatiejaar en dat het beschrijvend evaluatieverslag 
uiterlijk op 15 ma@ aan de geëvalueerde wordt toegestuurd. Bij de VHM waren alle 
begunstigden van een hogere salarisschaal uiterlijk in de maand april geëvalueerd en kregen 
ze in die maand ook het evaluatieverslag toegestuurd. Men was bij de instelling in staat om 
reeds op 1 mei 1997 over te gaan tot de toekenning van de hogere salarisschalen omdat de 
evaluatieprocedures voor de betrokkenen w& afgerond. 

Behoudens in artikel V111 96 5 5 van de rechtspositieregeling van het personeel van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij is er geen enkele andere bepaling die beperkingen oplegt 
wat het tijdstip van de toekennirig van de hogere salarisschaal betreft. 

Alhoewel deze bepalingen moeilijk voor interpretatie vatbaar zijn, merkte het Rekenhof op 
dat de hogere salarisschalen ten vroegste op 1 juli 1997 mochten worden toegekend. Met de 
toevoeging van dit artikel IV 4 aan het instellingsspecifiek besluit van de VHM wordt er een 
ondubbelzinnige wettelijke basis gelegd voor de bij de VHM gehanteerde werkwijze, 
waarbij de eerste verhogingen in salarisschaal werden toegekend vanaf 1 mei 1997. 

Art, 3 en 4. Geen commentaar. 

3. Budpettaire impact 

Het voorstel heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 

4. EfTect op de lokale besturen 

Het voorstel heeft geen impact op de lokale besturen 

5. Weerslag op het ~ersoneelsbestand en/of - bud~et van de Vlaamse Gemeenschap 

Geen weerslag. 
De voorgestelde regularisatie heeft wel een effect op een beperkt aantal personeelsleden van 
de VHM. 12 personeelsleden van de VHM kregen een verhoging in salarisschaal vanaf 1 
mei 1997 en 2 personeelsleden vanaf 1 juni 1997. Van deze 14 personeelsleden zijn er 
inmiddels 7 met pensioen en is er 1 overleden. Indien de verhoging in salarisschaal vanaf 1 
mei 1997 niet wordt geregulariseerd, heeft dit als gevolg dat de betrokken personeelsleden 
de hun toegekende loonsverhoging moeten terugbetalen. Voor de gepensioneerden onder 
hen volgt er dan bovendien een herberekening, d.i. een vermindering, van hun pensioen, 
aangezien dit pensioen werd berekend op basis van hun gemiddelde loon van de laatste 5 
jaar van hun loopbaan. 
De VHM krijgt geen dotatie vanuit de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor haar 
werking (en voor de loonkosten). 

6. Akkoord van de Vlaams minister bevoegd voor het alperneen beleid inzake 
personeel en oreanisatieontwikkeling 

Het akkoord werd verleend op 17 februari 2006. 



7. Advies van de Inspectie van Financiën 

De Inspectie van Financiën heeft het voorstel op 3 1 maart 2006 gunstig geadviseerd. 

8. Akkoord van de Vlaams minister bevoegd voor Financiën en Begroting 

Het begrotingakkoord is op 17 mei 2006 verleend. 

9. Taakundi~ en wetpeviugstechnisch advies 

Het ontwerp van besluit is aangepast conform het taallcundig en wetgevingstechnisch advies. 

Een reguleringsimpactanalyse is niet vereist gezien het om autoregulering van de overheid 
gaat. 

Voorstel van beslissin? : 

De Vlaamse Regering beslist : 
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd ontwerp van besluit; 
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, te gelasten over voornoemd ontwerp 

van besluit bet advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies mee te 
delen binnen een termijn van 30 dagen zoals bepaald in artikel 84, $1, eerste lid, l", van 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State 

3. de Vlaamse minister, bevoegd voor de huivesting, te gelasten voornoemd ontwerp van 
besluit op te agenderen op het sectorcomité XVm van de Vlaamse Gemeenschap. 

\ VANSTEENKISTE steven 
\ . Q  V Kabinetschef 

Marino KEULEN 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 



Muamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Waamse Regering 
van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestuigsmaatschapplj en de 
instellingsspecifíeke regeling van de rechtspositie van het personeel 

DE VLAAMSE REGERING 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op arti- 
kel 32, $1; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de 
rechtspositie van sommige Vlaamse openbare instellingen, het laatst gewijzigd bij het besluit 
van de Vlaamse Regering van 17 februari 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie 
van het personeel; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gegeven 
op 1 1 december 2003; 

GeIet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake per- 
soneel en organisatieontwikkeling, gegeven op 17 feb& 2006; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 mei 
2006; 

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

Gelet op bet advies van de Raad van State, gegeven op . . . . . . , met toepassing van artikel 84, 
$ i, eerste lid, 1 O, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en In- 
burgering; 



Na beraadslaging, 

Artikel 1. In deel IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende or- 
ganisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel wordt het opschrift van titel 2 vervangen door wat volgt : ''Titel 
2. Overgangsbepalingen". 

Art. 2. Aan deel IV, titel 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel IV 4 toegevoegd, dat luidt 
als volgt : 

"Art. IV 4. De datum waarop in de functionele loopbaan voor het eerst de overgang naar de ho- 
gere salarisschaal mogelijk is, wordt op zijn vroegst bepaald op l mei 1997 en nadat het perso- 
neelslid één functioneringsevaluatie gekregen heeft volgens de bepalingen die bij de instelling 
sinds1 januari 1995 van kracht zijn." 

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1997. 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Bmsel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, 

Marine KEULEN 


