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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 3 JULI 
2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Besluit van de Vlaamse Regering van ... betreffende de tijdelijke 
waarneming van de managementfunctie van N-niveau in de diensten van 
de Vlaamse overheid 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

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

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

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening; 

4. mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, 
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel; 

5. de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming; 

6. mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin; 

7. de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport 
en Brussel; 

8. de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur; 

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

l0.mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, 
Sociale Economie en Gelijke Kansen 

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 
Diensten 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 

anderziids. 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaand besluit van de 
Vlaamse Regering van ... betreffende de tijdelijke waarneming van de 
managementfunctie van N-niveau in de diensten van de Vlaamse 
overheid. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

/ 
1, Geert Bourgeois 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Fientj e Moerman 
Vlaams minister van Economie, 
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie 
en Buitenlandse Handel 

rank Vandenbroucke 
Vlaams minister v a d ~ e r k ,  onderwij s 
en Vorming 

van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

-- -__ 
,M-- 

C;=-- " .-.- - - -- 
"-*- 2-2 --.___- 

Bert Anciaux 
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel 

Werken, Leefmilieu en 
Natuur 
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Marino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands 
Be tuur, Stedenbeleid, Wonen en 
In urgering F 

~8ciale Economie en Gelijke Kansen 
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V l a a m s e  R e g e r i n g  

Besluit van de Vlaamse Regering van ... betreffende de tijdelijke 
waarneming van de managementfunctie van N-niveau in de 
diensten van de Vlaamse overheid 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1 en § 3, 
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, 
inzonderheid op de artikelen 2, 3 en' 5; 

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

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

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §l; vervangen bij de 
wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 
1996; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ; 

Overwegende dat gelet op de juridische inwerkingtreding van 
bepaalde departementen en agentschappen op 1 april.2006 en 
aangezien de procedures voor de invulling van de management- 
functies van N-niveau nog niet afgerond zijn er onverwijld een 
ambtenaar dient aangesteld die wordt belast met de waarneming 
van de functie van hoofd van die entiteit en dat zijn 
financiële regeling dient vastgesteld; 

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

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 



Art ike l  1 .  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan 
onder : 
1" entiteit : een departement, een intern verzelfstandigd 
agentschap of een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap; 
2" EVA : een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap. 
3" functioneel bevoegde minister : het lid van de Vlaamse 
Regering bevoegd voor de materies en het specifiek personeels- 
beleid van de entiteit of belast met het bestuur van of het 
toezicht op het agentschap. 

Art .  2 .  §l. Tot aan de eerste invulling van de vacante 
managementfunctie van N- niveau in een entiteit, kan de 
functioneel bevoegde minister een ambtenaar van de entiteit 
tijdelijk belasten met de waarneming van de functie van hoofd 
van de entiteit. Deze ambtenaar beschikt ,over alle 
prerogatieven verbonden aan de functie van hoofd van de 
entiteit. 

52. In afwijking van §l, kan de raad van bestuur van het EVA, 
waar het hoofd van het EVA wordt aangesteld door de raad van 
bestuur, een ambtenaar tijdelijk belasten met de waarneming 
van de functie van hoofd van het EVA. 

Art.  3 .  Indien er in de entiteit een titularis is met de 
functie van algemeen directeur, wordt' in afwijking van artikel 
2 de algemeen directeur tijdelijk belast met de waarneming van 
de functie van hoofd van de entiteit. 

Art .  4 .  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 
2006. 

Art .  5 .  De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hem 
of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 



Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, 

Zeevisserij en Plattelandsbeleid, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, 
Innovatie en Buitenlandse Handel, 

Fient j e MOERMAN 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

Inge VERVOTTE 



De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 
Ordening, 

Dirk VAN MECHELEN 

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 

Bert ANCIAUX 

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

Geert BOURGEOIS 

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, 

Kris PEETERS 



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

Marino KEULEN 

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en 
Gelij ke Kansen, 

Kathleen VAN BREMPT 
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Departement Bestuurszaken 

Dienst Personeelsregelgeving 
Boudewijnlaan 30,1000 Brussel 
Tel. 02 553 50 20 - Fax 02 553 51 06 
azf.aaz-sa@vlaanderen.be 

Nota aan de leden van het Sectorcomité 
XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Ge- 
west 

uw bericht van uw kenmerk 

vragen naar / e-mail 
Gerd Vanermen 
Jef Mannaerts 

telefoonnummer 
02/553.50.18 
02/553.50.41 

ons kenmerk 

datum 

bijlagen 

Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van ... betreffende de tij- 
delijke waarneming van de managementfunctie van N-niveau in de dien- 
sten van de Vlaamse overheid 

OPZET 

Op 1 april 2006 zijn de departementen en agentschappen van 10 van de 13 
beleidsdomeinen van de diensten van de Vlaamse overheid juridisch in wer- 
king getreden. 

Op 24 maart 2006 heeft de Vlaamse Regering de resterende management- en 
projectleidersfuncties van N- niveau en de resterende functies van alge- 
meen directeur die in de 2 eerdere benoemingsrondes niet werden ingevuld 
vacant verklaard overeenkomstig artikel V 50 van het VPS van 13 januari 
2006. De wervingsprocedures zijn gestart op 1 april 2006. 

Het VPS van 13 januari 2006 bevat geen regeling inzake toekenning van 
hogere functies voor de managementfuncties van N- niveau omdat het gaat 
om mandaatfuncties. 
In afwachting dat de procedures voor de invulling van de vacante manage- 
mentfuncties van N-niveau zijn afgerond, is het evenwel aangewezen dat 
gelet op de juridische inwerkingtreding van de betrokken departementen en 
agentschappen een ambtenaar wordt aangewezen die belast wordt met de tij- 
delijke leiding van de entiteit (departement, IVA of EVA) en bijgevolg 
met de tijdelijke waarneming van de functie van hoofd van de entiteit. 



Het komt de functioneel bevoegde minister toe om een ambtenaar van niveau 
A aan te stellen onder de personeelsleden van het betrokken departement 
of agentschap die wordt belast met de tijdelijke waarneming van de func- 
tie van hoofd van de entiteit, uitgezonderd evenwel voor de agentschap- 
pen, waar de raad van bestuur krachtens het oprichtingsdecreet het hoofd 
van het agentschap aanstelt. In deze agentschappen komt het aan de raad 
van bestuur toe om een ambtenaar aan te stellen voor de tijdelijke waar- 
neming van de functie van hoofd van het agentschap. . 
Overeenkomstig artikel 21 van de delegatiebesluiten van 10 oktober 2003' 
worden de bij deze besluiten verleende delegaties eveneens verleend aan 
het personeelslid dat belast is met de waarneming van de functie van 
hoofd van het departement of IVA. 

Indien er.in de entiteit een titularis is met de functie van algemeen 
directeur, moet deze worden belast met de tijdelijke waarneming van de 
functie van hoofd van de entiteit. 

BVR van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van besiissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern vemifstandigde 
agentschappen van de Vlaamse overheid 
BVR van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van besiissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de 

Vlaamse ministeries 


