
Agentschap voor Overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 273.900 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Artikel 2, 6, 7,8 en 9 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de 
Raad voor vergunningsbetwistingen. 



vervolg protocol nr. 273.900 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, voorzitter; 

2. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting 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 Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Nathalie Hiel 

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

de heer Francis Van Lindt 

anderzijds, 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaand 
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige 
aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor 
vergunningsbetwistingen m.b.t. de artikelen 2, 6, 7,8 en 9. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare wnsten:  

Kris ~ e e t e r s w  / 
minister-preside laamse Regering en 
Vlaams minister v ionele Hervormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

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

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 



Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de 
organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen; 

Gelet op artikel 4.8.2, artikel 4.8.5, 4.8.7, 4.8.18 en 4.8.29 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; 

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 advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 maart 2009: 

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

Gelet op advies nr. (...) van de Raad van State, gegeven op (...), met toepassing van artikel 
84, 5 1, eerste lid, l", van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 
Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, 
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid en de viceminister-president van de Vlaamse 
Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening; 

Na beraadslaging, 

B E S L U I T :  

HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel i .  Dit besluit is van toepassing op de Raad voor vergunningsbetwistingen, zijn leden 
en zijn personeel. 



Art. 2. Voor de toepassing van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 : 
1" wordt het administratief rechtscollege "de Raad voor vergunningsbetwistingen" 

beschouwd als "de entiteitn ; 
2" wordt de Raad voor vergunningsbetwistingen, bestaande uit de raadsleden ervan, 

beschouwd als "benoemende overheid" respectievelijk "indienstnemende overheid'' in 
hoofde van de griffiers, de adviseurs en het administratief personeel ; 

3" wordt de voorzitter van de Raad voor vergunningsbetwistingen beschouwd als "de 
lijnmanager" ; 

4" draagt de Vlaamse Gemeenschap zorg voor de uitvoering van de statutair geregelde 
verplichtingen van "de werkgever". 

HOOFDSTUK ll. INSTITUTIONELE BEPALINGEN 

Art. 3. De zetel van de Raad voor vergunningsbetwistingen is gevestigd in het 
Phoenixgebouw, Koning Albert Il-laan 19, 1210 Brussel. 

De Raad kan zijn zittingen evenwel organiseren in de provinciehoofdsteden, onder de 
voorwaarden, bepaald in zijn reglement van orde. Het departement Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed treft in dat geval de nodige schikkingen daartoe. 

Art. 4. De Raad voor vergunningsbetwistingen neemt als onafhankelijk jurisdictioneel orgaan 
geen deel aan de beleidsraad van het homogeen beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend erfgoed. 

Art. 5. §l .  Er wordt een basisoverlegcomité opgericht, entiteitsoverlegcomité genoemd, voor 
het administratief rechtscollege "de Raad voor vergunningsbetwistingen". 

§2. De afvaardiging van de overheid in het entiteitsoverlegcomité wordt als volgt 
vastgesteld : 
1" Voorzitter : de voorzitter van de Raad voor vergunningsbetwistingen ; 
2" de leden worden door de Voorzitter gekozen in functie van de punten van de 

dagorde. 

De Voorzitter duidt bij afwezigheid of verhindering zijn plaatsvervanger aan. 

HOOFDSTUK III. RECHTSPOSITIEREGELINGEN 

Art. 6. De rechtspositie van de raadsleden van de Raad voor vergunningsbetwistingen wordt 
geregeld door titel IV, hoofdstuk VIII, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, evenals 
door deel VII ("De verlening") en deel X ("De verloven en dienstvrijstellingen") van het 
Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in zoverre die bepalingen niet onverenigbaar 
zijn met de regelingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

De raadsleden ontvangen de bezoldiging, de toelagen, de vergoedingen en de sociale 
voordelen die gelden in hoofde van de graad van secretaris-generaal bij de Vlaamse 
overheid, met uitzondering van de mandaattoelage en de managementtoelage. 



Onverminderd het eerste lid, kan een raadslid enkel volgende langdurige verloven genieten : 
1 " moederschapsrust en opvangverlof; 
2" loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen, bijstand aan of verzorging van een 

zwaar ziek gezins- of familielid of ouderschapsverlof; 
3" verlof wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Art. 7. De rechtspositie van de griffiers en adviseurs van de Raad voor 
vergunninçcbetwistingen wordt geregeld &oor het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 
2006. 

De griffiers en adviseurs ontvangen de bezoldiging, de toelagen, de vergoedingen en de 
sociale voordelen die gelden in hoofde van de graad van adjunct van de directeur bij de 
Vlaamse overheid. 

Onverminderd het eerste lid, wordt de aanwervingsprocedure voor adviseurs uitsluitend 
geregeld door artikel 4.8.6, 92, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, naar luid 
waarvan de adviseurs worden benoemd op grond van een vergelijkende proef waarvan de 
Raad de voorwaarden bepaald. 

De bepalingen van artikel 4.8.6, § l ,  tweede lid, 2", respectievelijk §2, tweede lid, 2", gelden 
als formele vereisten inzake nuttige ervaring voor de toepassing van artikel V11.2, 94, van het 
Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. 

Art. 8. De rechtspositie van het administratief personeel van de Raad voor 
vergunningsbetwistingen wordt geregeld door het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 
2006. 

Het administratief personeel ontvangt de bezoldiging, de toelagen en de vergoedingen die 
gelden in hoofde van de graad van deskundige of medewerker bij de Vlaamse overheid. 

Art.9. De raadsleden van de Raad voor vergunningsbetwistingen stellen het 
arbeidsreglement van de Raad vast, evenals de hiërarchische en evaluatielijnen binnen de 
diensten van de Raad. 

HOOFDSTUK IV. GRIFFIERECHT 

Art. 10. Het griffierecht, vermeld in artikel 4.8.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, bedraagt 175 euro. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, optredend in 
de zin van artikel 4.8.16, §l, tweede lid, 5", is vrijgesteld van het griffierecht. 



HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN 

Art. l l .  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009. 

Art. 12. De Vlaamse ministers, bevoegd voor de bestuurszaken respectievelijk de ruimtelijke 
ordening, zijn belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele 
Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, 
Zeevisserij en Plattelandsbeleid 

Kris PEETERS 

De Viceminister-president en Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 
Ordening, 

Dirk VAN MECHELEN 




