DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,
GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord
2017 – 2019
– definitieve goedkeuring

1. RETRO-ACTA
De Vlaamse Regering hechtte op 24 mei 2019 haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat
betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017 - 2019 (VR 2019 2405 DOC.0839/1 tot en met
DOC.0839/7 – VR PV 2019/21 - punt 0064).
Dit ontwerpbesluit werd besproken op de vergadering van het Sectorcomité XVIII van 24 juni 2019,
en leidde tot een protocol van akkoord, protocolnummer 386. 1229 (kopie als bijlage).
De onderhandelingen gaven geen aanleiding tot wijziging van de door de Vlaamse Regering op 24
mei 2019 principieel goedgekeurde tekst.
Bij brief van 4 juni 2019 werd het advies ingewonnen van de Raad van State op 30 kalenderdagen.
De Raad van State, afdeling Wetgeving, verstrekte zijn advies nummer 66.417/1/V op 31 juli 2019. Het
advies van de Raad van State gaat als bijlage.
2. ADVIES RAAD VAN STATE
De Raad van State merkt in het advies op dat, om te voldoen aan de eisen van rechtszekerheid, het
nodig is de gebruikelijke termijn van inwerkingtreding te laten gelden (de tiende dag na de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad).
Op deze opmerking wordt niet ingegaan om de maatregelen van het sectoraal akkoord 2017 – 2019
zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Op basis van punt 149 van de “Beginselen van
Wetgevingstechniek” van de Raad van State, kan worden bepaald dat een wettekst van toepassing
is vóór de bekendmaking ervan.
Aangezien er geen enkele verplichting wordt opgelegd, maar enkel bijkomende voordelen worden
toegekend, is er geen enkel bezwaar om deze bepalingen zo snel mogelijk na de definitieve
goedkeuring in werking te laten treden, en niet te wachten tot de tiende dag na de publicatie.
Door het bepalen van de datum van inwerkingtreding op 1 oktober 2019, wordt rekening gehouden
met de principes uiteengezet in punt 150 van de “beginselen van Wetgevingstechniek”.
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Naast het feit dat enkel bijkomende voordelen worden toegekend, zijn de verschillende entiteiten
(en hun personeelsleden) die onder het toepassingsgebied vallen, ruimschoots op tijd ingelicht over
de vooropgestelde wijzigingen.
De diensten belast met de toepassing zijn tijdig ingelicht, en de systeemaanpassingen zijn reeds
voorbereid.
3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Voor de weerslag van het voorstel op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap verwijs ik naar
punt 3 van de nota aan de Vlaamse Regering naar aanleiding van de principiële goedkeuring van
dit ontwerpbesluit (VR 2019 2405 DOC.0839/1).
4. PROCEDURE VAN ADMINISTRATIEVE EN BEGROTINGSCONTROLE
De Inspectie van Financiën verleende omtrent het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering een
gunstig advies op 14 mei 2019.
Het begrotingsakkoord omtrent het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd verleend op 23
mei 2019.
5. WEERSLAG OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN
Geen enkel element van het ontwerpbesluit heeft een weerslag op het personeelsbestand van de
Vlaamse overheid.
6. WEERSLAG OP DE LOKALE BESTUREN
a)

Personeel: voorliggend ontwerpbesluit noodzaakt geen bijkomende inzet van het in dienst

b)

Werkingsuitgaven: voorliggend ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de lopende uitgaven

c)

Investeringen en schuld: de uitvoering van voorliggend ontwerpbesluit veroorzaakt geen

d)

Ontvangsten: in uitvoering van voorliggend ontwerpbesluit worden geen bijkomende

e)

Conclusie: voorliggend ontwerpbesluit heeft geen weerslag op het personeel, de

zijnde personeel van de lokale besturen, noch de werving van bijkomend personeel.
van de lokale besturen.

bijkomende investeringen voor de lokale besturen.

financiële middelen aan de lokale besturen ter beschikking gesteld.

werkingsuitgaven, investeringen, schuld en ontvangsten van de lokale besturen.

7. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerpbesluit werd aangepast overeenkomstig het wetgevingstechnisch- en
taaladvies nr. 2019/195.
Aangezien het ontwerpbesluit autoregulering van de overheid betreft, is geen
reguleringsimpactanalyse vereist.
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8. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het bijgaand ontwerpbesluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft
de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017 - 2019.

Liesbeth Homans
Minister–president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
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