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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 29 JUNI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN V W M S  G W E S T  

Over 

Onmerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voowaarden 
waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke 
ordering te kunnen worden aangesteld 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

I. 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 AGV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

Mevrouw Nathalie Hiel 

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

de heren Francis Van kindt 
Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd vastgesteld wat volgt over het voorgelegde 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke 
ordering te kunnen worden aangesteld 

De afvaardigingen van de Algemene Centrale der Openbare Diensten en 
het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt gaan akkoord met het 
voorgelegde ontwerpbesluit. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten kan niet akkoord gaan met het voorgelegde 
ontwerpbesluit om redenen uiteengezet in bijgaand document. Bijgaand 
document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 7 -07- 2009 

DE AWABRDIGING VAN DE DE AWABRBIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der 

'1 

t "1 0 mse Regering en n l ) , ;  u( & ~ j  :> V 'k.\] l 1 , t i j d  íi-/ L.' 
Vlaams minister v ele Hewormingen, 

v Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
PlaBelandsbeleid 

Voor de Federatie van d e  
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

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

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 





Opmerkingen protoco1 ambtenaar mirnteliijjke ordening: 

FCSOD sluit een protocol van niet-akkoord voor het ontwerp-besluit van de VR tot 
wijziging van het besluit van de VR van 19 mei 2000 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke 
ordening te kunnen worden aangesteld. Om volgende redenen: 

De uitbreiding van de afwijking voorzien in het besluit van de VR van 19 mei 2000 
tot alle ambtenaren die op 1 mei 2000 reeds beschikten over 6 jaar relevante en 
nuttige ervaring is een verdere uitholling van de diplomavereisten voorzien in het 
VPS en het APKB. h het sectoraal akkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt 
hierover in het kader van knelpuntfuncties en EVC's. Wij willen ons beperken tot 
deze afwij kingen. 

Betreffende de ambtshalve aanstelling als gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
van de algemeen directeur en afdelingshoofden kunnen wij niet akkoord gaan omdat 
de voorwaarden voor de aanstelling vastgelegd zijn, nl. beschikken over een diploma 
ruimtelijke ordening of op 1 juli 2006 effectief aangesteld geweest zijn. 
Volgens deze bijkomende maatregel zouden de afdelingshoofden en de algemeen 
directeur niet noodzakelijk aan deze voorwaarden moeten voldoen terwijl zij wel 
volledige inhoudelijke beslissingsbevoegdheden krijgen. Dit betekent dat zij niet 
alleen een beslissingsbevoegdheid krijgen bij conflictsituaties tussen Onroerend 
Erfgoed en Ruimtelijke Ordening, waar inderdaad een oplossing voor moet gevonden 
worden, maar ook - onafhankelijk - een beslissingsbevoegdheid krijgen in elk 
stedenbouwkundig dossier, en dit zonder aangetoonde (diploma) inhoudelijke kennis. 
Ruimtelijke Ordening is een materie met dikwijls maatschappelijk verregaande 
implicaties, men gaat daar best zeer zorgvuldig mee om. 




