
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 99/35565]N. 99 — 1330
9 MAART 1999. — Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van personeelsleden

die ten behoeve van het secundair onderwijs met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en
tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op de artikelen 156
en 158;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 5 oktober 1998;
Gelet op het protocol nr. 319 van 24 november 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in

de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en de onderafdeling ″Vlaamse Gemeenschap″ van afdeling 2
van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 96 van 24 november 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in
het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 17 december 1998, met toepassing van artikel 84, eerste
lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Elke vakorganisatie, aangesloten bij een in de Sociale Economische Raad van Vlaanderen vertegen-
woordigde syndicale organisatie, kan beschikken over personeelsleden uit het onderwijs met verlof wegens opdracht
in het belang van het onderwijs of een verlof wegens vakbondsopdracht, om de lokale comités van het secundair
onderwijs te ondersteunen.

Art. 2. De 15 hiertoe toegekende personeelsleden worden als volgt verdeeld:

1. de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dienst kan over 10 personeelsleden beschikken;

2. de Algemene Centrale der Openbare Diensten kan over 4,5 personeelsleden beschikken;

3. het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt kan over 0,5 personeelslid beschikken.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998.

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

Brussel, 9 maart 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
E. BALDEWIJNS

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 99/35565]F. 99 — 1330
9 MARS 1999. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des personnels en congé,

au profit de l’enseignement secondaire, pour appuyer les comités locaux

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l’enseignement secondaire et modifiant le
décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental, notamment les articles 156 et 158;

Vu l’accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 octobre 1998;
Vu le protocole n° 319 du 24 novembre 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du

Comité sectoriel X et de la sous-section ″Communauté flamande″ de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 96 du 24 novembre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité
coordinateur de négociation de l’enseignement libre subventionné;
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Vu l’avis du Conseil d’Etat, rendu le 17 décembre 1998, par application de l’article 84, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Chaque organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentée au sein du
″Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen″ (Conseil socioéconomique de la Flandre) peut disposer de personnels de
l’enseignement en congé pour mission au profit de l’enseignement ou en congé pour activité syndicale, afin d’appuyer
les comités locaux de l’enseignement secondaire.

Art. 2. Les 15 membres des personnels attribués à cet effet sont répartis comme suit :

1. la ″Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dienst ( Fédération des Syndicats chrétiens des
Services publics) peut disposer de 10 membres des personnels;

2. la ″Algemene Centrale der Openbare Diensten″ (Centrale générale des Services publics) peut disposer de
4,5 membres des personnels;

3. le ″Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt″ (Syndicat libre de la Fonction publique) peut disposer de
0,5 membres des personnels.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS

c

[C − 99/35530]N. 99 — 1331
30 MAART 1999. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1970

houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de
rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en
normaalonderwijs

De Vlaamse regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapson-
derwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief
personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager,
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, inzonderheid op artikelen 16 en 30, gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1994;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 11 september 1998;
Gelet op het protocol nr. 77 van 13 oktober 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden

gevoerd in de vergadering van Sectorcomité X;
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 27 oktober 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de

Raad van State binnen een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 maart 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°,

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 16 van het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het
administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor
lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs worden de volgende wijzigingen aange-
bracht :

1° de bepaling onder a) wordt vervangen door wat volgt :

« a) De in aanmerking komende diensten worden berekend per kalendermaand. De diensten die geen volle maand
bedragen, worden niet meegeteld; »;

2° de bepaling onder b) wordt opgeheven;

3° de bepalingen onder c) en d) worden respectievelijk b) en c);

4° in de bepaling onder het overeenkomstig 3° gewijzigde c) worden de woorden « de bepalingen a, b en c, »
vervangen door de woorden « a en b ».
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