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Betreft : uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000 
upgrading van het niveau E naar het niveau D (cfr. punt 5.6 van het 
sectoraal akkoord 1999-2000). 

De heer J. Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport heeft mij gevraagd u zijn beslissing dd. 6 april 
2001 in verband met voormelde aangelegenheid mee te delen. 

"Door de nieuwe mogelijkheden van het gewijzigd APKB (B.S. 9 januari 
2001) zal de upgrading van alle personeelsleden van het niveau E naar D 
gebeuren los van een bijzonder vergelijkend overgangsexamen. 

Alle personeelsleden van het niveau E die in 2001 een gunstige evaluatie 
gekregen hebben (over het planningsjaar 2000) zullen vanaf 1 januari 2002 
ingeschakeld worden in het niveau D. Als signaal voor het belang dat onze 
organisatie aan het levenslang leren hecht, zal de upgrading aangegrepen 
worden als een ontwikkelingsmoment waarbij de personeelsleden moeten 
deelnemen aan ontwikkelingssessies. 

De departementale opdrachthouders Vorming zullen hierbij samen met de 
leidinggevenden en de betrokken personeelsleden ontwikkelingsprogramma's 
opstellen en die opnemen in de planning 2002. Voornoemden zullen dit 
bekostigen met het budget dat oorspronkelijk gereserveerd was voor de 
voorbereiding van de selectieproeven. 

De personeelsleden van het niveau E die in 2001 (over het planningsjaar 
2000) geen gunstige evaluatie gekregen hebben, zullen ingeschakeld worden 
in het niveau D op 1 januari van het jaar volgend op de eerste gunstige 
evaluatie. Voor hen geldt evenzeer de verplichte deelname aan 
ontwikkelingssessies, op te nemen in de planning." 

De statutaire onderbouw van de upgrading zal geregeld worden via een 
wijziging van de personeelsstatuten van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap (VPS), de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (PSWI) en de 
Vlaamse openbare instellingen (stambesluit VOI). 
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Onder "geen gunstige evaluatie" moet worden begrepen: een evaluatie of 
beoordeling "onvoldoende" of een loopbaanvertraging. 

Ik moge u vragen in te staan voor de uitvoering van de beslissing van de 
heer minister. 


