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REGLEMENT VAN TOEKENNING
VAN MEDEWERKERS AAN DE VOORZITTER,
AAN DE LEDEN VAN HET UITGEBREID BUREAU,
AAN DE FRACTIES EN
AAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Aantal medewerkers
Art. 1.1

§1 Aan de voorzitter wordt een team van vier medewerkers toegekend :
- een adviseur,
- een eerste directieassistent,
- een secretaris en
- een chauffeur.
Op gemotiveerd verzoek van de voorzitter kan het Bureau de samenstelling van
dat team wijzigen, maar niet het aantal.
§2 Aan een uittredende voorzitter wordt voor een duur die overeenstemt met de
duur van zijn mandaat als voorzitter maar met een maximum van twee jaar, een
adviseur of een administratief medewerker toegekend, behalve indien de
uittredende voorzitter het mandaat van Europees commissaris, lid van een regering
of volksvertegenwoordiger opneemt. De functie van adviseur of administratief
medewerker van een uittredende voorzitter, kan niet worden uitgeoefend zolang de
opzeggingstermijn van respectievelijk de adviseur en van de eerste
directieassistent of secretaris van de gewezen voorzitter nog loopt.

Art. 1.2

Aan ieder lid van het Uitgebreid Bureau wordt een wetenschappelijk medewerker
toegekend, die hem bijstaat in de uitoefening van zijn ambt.

Art. 1.3

Aan de volksvertegenwoordigers wordt een administratief medewerker toegekend
die hem bijstaat in de uitoefening van zijn ambt.

Art. 1.4

Het aantal medewerkers van de fracties wordt, op basis van dit reglement, bepaald
aan het einde van de maand waarin het Vlaams Parlement zich geconstitueerd
heeft na verkiezingen.
Indien het aantal medewerkers van een fractie moet worden verminderd als gevolg
van een vermindering van het aantal fractieleden, komt aan de functie van de
betrokken medewerker(s) door middel van opzegging een einde op de laatste dag
van de maand waarin het vernieuwde Vlaams Parlement wordt geïnstalleerd. De
fractievoorzitter bepaalt wie van de medewerkers onder deze bepaling valt. De
fractievoorzitter deelt uiterlijk een week voor de installatievergadering van het
vernieuwde Vlaams Parlement mee met welke medewerker(s) ten gevolge van de
vermindering van het aantal fractieleden de overeenkomst moet worden opgezegd.
Een vermeerdering van het aantal medewerkers gaat in op de eerste dag van de
maand volgend op de installatievergadering van het vernieuwde Vlaams
Parlement.

Art. 1.5

§1 De erkende fracties hebben recht op een voltijdse fractiesecretaris, op een
voltijdse wetenschappelijk medewerker en op een voltijdse administratief
medewerker.
Per drie fractieleden hebben de fracties bovendien recht op een voltijdse
wetenschappelijk medewerker.
Eén of twee extra fractieleden geven recht op één halftijdse wetenschappelijk
medewerker extra.
Per 20 fractieleden hebben de politieke fracties recht op een voltijdse
administratief medewerker extra bij de fractie.

§2 Niet-erkende fracties met drie of vier leden hebben recht op een voltijdse
wetenschappelijk medewerker.

Art. 1.6

De medewerkers van de voorzitter, de wetenschappelijk medewerker van een
bureaulid, de medewerker van een fractie en de administratief medewerker van een
volksvertegenwoordiger wordt door het Vlaams Parlement in dienst genomen,
respectievelijk op voordracht van de voorzitter, het bureaulid, de fractievoorzitter en
de volksvertegenwoordiger. De indiensttreding kan niet eerder ingaan dan op de
datum waarop de voordracht bij het Vlaams Parlement is ingediend.

Art. 1.7

Op voorstel van de persoon die, krachtens artikel 2.6 van de rechtspositieregeling
van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau,
van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams
Parlement, toezicht heeft op de werkzaamheden van de medewerker, kunnen,
behalve de functie van adviseur van de voorzitter en van fractiesecretaris, de
voltijdse functies van de medewerkers worden opgesplitst in twee deeltijdse
betrekkingen.
De opsplitsing van een voltijdse betrekking is slechts mogelijk in twee deeltijdse
betrekkingen van 20% en 80%, 30% en 70%, 40% en 60% en 50% en 50% van
een voltijdse prestatie.

Art. 2

De administratieve uitvoering van dit reglement wordt toevertrouwd aan de
directieraad van het Vlaams Parlement.

Inwerkingtreding
Art. 3

In afwijking van artikel 1.7 kunnen deeltijds administratief medewerkers van
Vlaams volksvertegenwoordigers die vóór 1 juli 1999 al in dienst waren, ook na
de inwerkingtreding van dit reglement, deeltijds tewerkgesteld blijven. Zij
verliezen dit recht wanneer zij een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan.

Art. 4

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 1999.
In afwijking van het vorige lid, treedt artikel 1.7, zoals gewijzigd op 1 december
1999 met terugwerkende kracht in werking op 1 november 1999.
Artikel 1.5 §1, tweede alinea, zoals gewijzigd op 13 maart 2002 treedt in werking
op 1 oktober 2002.
Artikel 1.7 §1 zoals gewijzigd op 17 december 2008, treedt in werking op 1
januari 2009.

