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SECTORCOMITE XVII I 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 
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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 11 MEI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering totwijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs. 



vervolg protocol nr. 2 7 4 . 9 0 5  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. 

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

enerziids, 

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: 

de heer Chris Herreman 

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

de heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderzijds, 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 7 4 . 9 0 5  3 

Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaand 
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 totvaststelling van de 
personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs. 
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 
Openbarg qiensten: -.. 

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

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

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

i 

Voor het'vrij Syndicaat van het 
Open baar Ambt 

anden broucke 
_- - -  Vlaams minister van Werk, Ondemijs 

----- en Vorming. 



- 
Maamse Regering - - 

m3mz223 - 
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het 

Gemeenschapsonderwijs 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het 
gemeenschapsonderwi j s, art i kel 67; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2000 tot 
vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van 
de Raad van het Gemeenschapsonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2000 tot 
vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de 
administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, artikel 
9 ; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Tussenoverlegcomité van 9 
februari 2009; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen 
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 16 maart 
2009: 

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

Gelet op protocol nr. ... van ... houdende de conclusies van de 
onderhandelingen van sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams 
Gewest; 

Gelet op advies nummer .................. 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; 

Overwegende 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; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT : 

A r t i k e l  1. Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 
2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve 
diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs wordt vervangen door wat 
volgt : 

"Artikel 1. De personeelsformatie van de administratieve diensten van de 
Raad van het Gemeenschapsonderwijs wordt vastgesteld als volgt: 

Ingenieur 
Informaticus 
Adjunct van de directeur 1 82 ( 1 87 1 
~rogrammeur/Hoofdprogrammeur l 7 l 1 I 3 l 1  

De personeelsformatie omvat: 

Hoofdassistent/Technisch hoofdassistent/ 
Speciaal hoofdassistent 
Totaal : 

l0 de startformatie of het totaal van de kolommen C en D; De betrekkingen 
in kolom D zijn uitdovend. Zij worden opgeheven bij afvloeiing van de 
huidige titularis en vervangen door een betrekking van een hoger niveau 
zodat de personeelsformatie, vermeld in kolom A, kan bereikt worden; 

2" de streefformatie, vermeld in kolom A; 

18 
218 

3" in kolom B worden vier functies van preventieadviseur in uitdoving en 
buiten de personeelsformatie vervuld door personeelsleden van niveau B of C 
die over de vereiste kwalificaties beschikken. 

k t .  2 .  Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 

4 

"Art. 2. De betrekkingen van de personeelsformatie die op grond van artikel 
9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 tot vaststelling 
van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten 
van het Gemeenschapsonderwijs werden geblokkeerd door een vastbenoemd, een 
stagedoend of een contractueel personeelslid dat aan de profielvereisten 
voldeed, kunnen vacant verklaard worden op voorwaarde dat het personeelslid 
dat de betrekking blokkeert akkoord gaat met de vacantverklaring." 

A r t .  3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmakirig 
ervan in het Belgisch Staatsblad. 

18 
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5 
24 



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

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 

Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 




