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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 12 MEI, 4 JUNI, 29 JULI, 7 SEPTEMBER, 12 
EN 20 NOVEMBER EN 14 DECEMBER 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

.: 
het voorontwerp van sectoraal akkoord 1997-1998 voor de diensten van de Vlaam- 
se regering en sommige Vlaamse openbare instellingen. 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

3 .  mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

4. de heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening; 

5. de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 

6 .  de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ste- 
delijk Beleid en Huisvesting; 

7. de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn; 

8. de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 
de heren:Richard De Winter 

Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heren :Michel Bovy 
LUC Hamelinck 
Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

mevr. Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand voorontwerp van sectoraal akkoord 
1997-1998 voor de diensten van de Vlaamse regering en sommige Vlaamse openba- 
re instellingen 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

bare Diensten 

.*- 

De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangel - 
genheden, Wetenschap en Technologi i 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDER)~OORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

/ 

-- __ 
-- -23 1 A \ Eddy - .. Baldewijns IS minister van 

Vlaam 
nn A o r  v,,,,,wijs en Ambtenarenzaken 



vervolg protocol nr. 1 11.290 

LEDEN 

Wivina Demeester - D; Meyer 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

Steve Stevaert 
Vlaams minister van Openbare Werken, 
Vervoer en Ruimtelijke Ordening. 

-)C Theo Kelchtermans \ 
Vlaams minister van Leefmilieu 
werkstelling y- 
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van Cultuur, Gezin en 

Eric Van Rompuy 
Vlaams minister van Economie, KMO, 
Landbouw en Media 
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1. TOEPASSINGSGEBIED 

1 .l. Het sectoraal akkoord 1997-1 998 is van toepassing op 

de diensten van de Vlaamse regering, d.w.z. het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen 
de volgende Vlaamse openbare instellingen : 

O de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
O de Vlaamse Milieumaatschappij 
O de Vlaamse Landmaatschappij 
O de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
O de Dienst voor de Scheepvaart 
O de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen 
O de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen 
O de Intercommunale Maatschappij van de Linker Schelde-oever 
O Export Vlaanderen 
O Toerisme Vlaanderen 
O het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de 

industrie 
O het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en 

de Openluchtrecreatie 
O de Dienst Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs 
O de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonde~lijs 
O de Vlaamse Onderwijsraad 
O de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
O het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 
O Kind en Gezin 
O het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap 
O de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen 
O de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, hierna GOM's genoemd : 

- de GOM Antwerpen 
- de GOM Limburg 
- de GOM Oost-Vlaanderen 
- de GOM West-Vlaanderen 
- de GOM Vlaams-Brabant 

O het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel 
O het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem 

1.2. Volgende Vlaamse openbare instellingen zijn uitgesloten van het toepassingsgebied : 

O de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
O de Vlaamse Radio en Televisie 
O de Vlaamse Opera 

O het Universitair Ziekenhuis Gent 

1.3. De bosarbeiders worden m.i.v. 1 juli 1999 onder de toepassing van de sectorale akkoorden van 
het MVG gebracht en volgen vanaf dat moment niet meer de CAO nr 149 van de bosbouwsector. 

Er zal worden nagegaan welke statutaire wijzigingen en organisatorische maatregelen dienen doorge- 
voerd te worden om een volwaardige inschakeling in en functioneel werkzame toepassing van het Vlaams 
Personeelsstatuut mogelijk te maken. 
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2. GELDELIJKE MAATREGELEN I 

2.1. M.i.v. 1 december 1997' worden de plafonds voor de haard- en standplaatstoelage verhoogd met 
22.000 fr aan 100 %. Deze maatregel geldt niet voor het instructiepersoneel van de VDAB. 

De Vlaamse regering is echter van oordeel dat op termijn moet gestreefd worden naar een oplossing ten 
gronde. Zij zal daartoe overleg plegen met de andere regeringen 

2.2. De kosten die het personeelslid moet maken n.a.v. het geschiktheidsonderzoek bij aanwerving 
worden m.i.v. 1 januari 1997 gedragen door de overheid 

2.3. Met ingang van 1 januari 1999 wordt de toelage voor nachtarbeid verhoogd van 38,5 fr tot 80 fr 
per uur (aan 100 %). 

Tegelijkertijd wordt het toepassingsgebied uitgebreid tot de ambtenaren van de rang A l  met uizondering 
van de Al's die nu reeds over een specifieke toelage voor buitengewone en onregelmatige prestaties be- 

0'  schikken (o.a. loodsen, milieu-inspectie) 

Deze maatregel geldt niet voor het instructiepersoneel van de VDAB. 

2.4. M.b.t. de problematiek van de vergoedingen voor buitengewone en onregelmatige prestaties, ge- 
vaarlijk en ongezond werk, ploegenarbeid en permanentiediensten zal een werkgroep van het Sectorco- 
mité XVIII worden opgestart na het afsluiten van de onderhandelingen m.b.t. het ontwerp-besluit van de 
Vlaamse regering inzake de harmonisatie van toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. 

Deze werkgroep heeft, in het kader van de tweede fase van de harmonisatie van toelagen en vergoedin- 
gen, inzonderheid tot opdracht om na te gaan 

O in welke mate de diverse prestaties samen voorkomen en welke hun onderlinge verhouding is 

O welke de relatieve zwaarte van de activiteiten is en in welke mate dit dient gerelateerd te worden naar 
het bedrag van de diverse toelagen 

O welke basisgegevens dienen beschikbaar te zijn voor een goede discussie (onder meer welke be- 
leidsrelevante informatie, waar is preventie op korte en middellange termijn haalbaar, waar zijn acti- 
viteiten gelinkt met ploegenarbeid, welke criteria moeten gebruikt worden voor het bepalen van de 
relatieve zwaarte, enz.) 

De werkzaamheden van deze werkgroep worden afgesloten op 31 mei 1999. 

2.5. In uitvoering van het intersectoraal protocol nr 9414 zal de Vlaamse regering binnen de overheids- 
delegatie van Comité A verdedigen om in het intersectoraal protocol 1999-2000 een verhoging van het 
vast gedeelte van het vakantiegeld enlof het vast gedeelte van de eindejaarstoelage in te schrijven. 

' Cfr ort X111 87 I'PS waarhij de grenshedragetl hepaold ic~erden op respectrevelijk 621 035/r en 710 081 /r, door deze tnaalregel isorden de 
grenshedragen m i v 1'12197 respectievelr/k op 643 035 fr en 732 O81 figehracht 
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3. COMBINATIE WERK EN GEZIN 

3.1. In uitvoering van protocol nr 9414 van Comit6 A, waarbij overeengekomen werd om de reglemen- 
tering inzake ouderschapsverlof in overeenstemming te brengen met de CAO nr 64 van de NAR, zal m.i.v. 
1 januari 1999 de verlofreglementering (art XI 21 VPS') aangepast worden, waarbij het verlof als recht 
kan opgenomen worden tot de leeftijd van 10 jaar. 

3.2. De Vlaamse Gemeenschap zal, voor zover dit niet geïncorporeerd wordt in de RSZ-bijdragen, ook 
voor haar personeel een werkgeversbijdrage van 0,05 % voor initiatieven inzake kinderopvang voortien. 

Rekening houdend met het resultaat van de besprekingen met de federale overheid m.b.t. de FCUD zal 
later de concrete aanwending van deze middelen worden bepaald. 

3.3. Vanaf 1999 zal binnen het MVG 

.r O ook gedurende de maand augustus kinderopvang voorzien worden te Brussel (Markies- en Boude- 
wijngebouw). 

O Rekening houdend met de resultaten van de bevraging van het personeel, overgegaan worden tot de 
organisatie van kinderopvang te Hasselt, Brugge en Oostende 

3.4. De overheid zal een informatiecampagne opzetten met het oog op het voorkomen van gezond- 
heidsproblemen bij zwangere personeelsleden. Daarbij zal onder meer informatie gegeven worden m.b.t. 
arbeidsprestaties per week, beeldschermwerk, ploegenarbeid, het opnemen van het zwangerschapsverlof 
voor de bevalling, enz. 

3.5. Niet-leidinggevende ambtenaren van de rang A2 en hoger bekomen m.i.v. 1 januari 1999 recht op 
verlof voor verminderde prestaties en gecontingenteerd verlof in dezelfde mate als de ambtenaren van de 
rang A l  zonder diensthoofdentoelage 

Voor de ambtenaren van de rang A l  en hoger bij de GOM's blijven de verloven verminderde prestaties in 
alle gevallen een gunst. 

e.  3.6. De omzendbrief m.b.t. de standaardwerktijdregeling (AZ-min-94íï) zal worden aangepast, zodat 
m.i.v. 1 januari 1999 6Bn dag dienstvrijstelling kan bekomen worden voor het huwelijk van een bloed- of 
aanverwant van de eerste of de tweede graad ander dan het eigen kind, van de ambtenaar, de echtge- 
no(o)t(e) of de samenwonende partner 

2 
1,'I'S - Arr. X1 21. I)e unihri~naor die zrcli 111 riL. o~ ln r rn i . \~ ru~re i~~~ rocvrun~l ~lre~lsracrrvi/etr hcvindi kun h11 de gehoorre van een kind een uo~r i~raug rndicnoi oni rnrder- 

i~~hnprvc r /o /  rc verkrijgeti /H /  
I)e duur van drr verlof hi,draugr drie moan~l~!n.  her inoer golomen worden hinneri her jour >ia de gehoorre vut1 lier karrL l ief verlof wordt mngei~raugd e11 

roegc\raun r~v~~reerrkoni.rrig de procedirre hepclold rn ur/ikcl SI 36, j,+ I ,  2 UI 3. eervre l id  / H /  
Fler oudcr.\chap.~t'erI~~fword[ nier bezoldigd lier w o r d  voor lier oiferrgc ge11~kge.sfclrI mei rie adnioirsrrurrei~e roesrand rlrcnnacrri~irrir 
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I 4. SYNDICAAL STATUUT 

4.1. Inzake de problematiek van het aantal beschermde contractuelen zal een werkgroep van het 
Sectorcomite XVIII worden ingesteld, die zijn werkzaamheden zal afronden voor 31 mei 1999. 

Binnen deze werkgroep zal nagegaan worden welke de randvoorwaarden zijn, zowel vanuit functioneel 
oogpunt als vanuit de bekommernissen van de vakbonden, op basis waarvan de Vlaamse regering een 
voorstel kan formuleren voor de besprekingen terzake binnen het subcomité van ComitB A. 

4.2. T.a.v. de toepassing van de reglementering arbeidsongevallen zal m.b.t. de hiernavolgende situa- 
ties 

1" nagegaan worden of er concrete problemen zijn 
2" of in voorkomend geval een regeling kan uitgewerkt worden waarbij, mits voorafgaandelijk de dienst 
werd verwittigd van het syndicaal verlof, een wettelijk vermoeden bestaat dat een ongeval waarvan vak- 
bondsafgevaardigden het slachtoffer zijn, een arbeidsongeval is : 

Het betreft volgende situaties : 

Bij deelname aan vakbondsactiviteiten die recht geven op syndicaal verlof, deelname namens de 
vakbond aan overleg- of onderhandelingscomités of controle van de arbeidsplaatsen, tijdens de peri- 
ode dat zij inhaalrust hebben 
Voor deeltijds werkenden die deelname aan vakbondsactiviteiten die recht geven op syndicaal verlof, 
deelname namens de vakbond aan overleg- of onderhandelingscomités of controle van de arbeids- 
plaatsen, tijdens de periode dat zij ingevolge hun arbeidstijdregeling geen prestaties verrichten 
Bij deelname aan vakbondsactiviteiten die recht geven op syndicaal verlof, deelname namens de 
vakbond aan overleg- of onderhandelingscomitéc of controle van de arbeidsplaatsen, tijdens de peri- 
ode voor of na de normale werktijden 

4.3. Punt 6.2. van het sectoraal akkoord 95-96 zal worden aangevuld met volgende elementen : 

Jaarlijks wordt de nominatieve lijst van de effectieven, ingedeeld volgens afdeling en standplaats me- 
degedeeld 
Bij indiensttreding van nieuwe personeelsleden zullen naam, adres en affectatie worden medegedeeld 
aan de representatieve vakorganisaties, tenzij het personeelslid bij de indiensttreding zich daartegen 
heeft uitgesproken. 

0 ,  Tevens zal worden verduidelijkt dat (tenzij anders vermeld) de in dat punt bedoelde informatie en docu- 
mentatie aan alle leden van het Sectorcomite (zowel van de representatieve vakbonden als van de over- 
heid) moet bezorgd worden (d.w.z. aan iedereen die de uitnodigingen en documenten van het sectorco- 
mité ontvangt). 



CA097-98 (1'7) ** sectoraal akkoord 97-98 voor MVG, Wl en V01 ** blz 5 van 9 
Scciorct>nrtri St'i11- tlroroco/ rrr I I I 290 dd 19 december 1998 

5. LOOPBANEN 

5.1. De bosarbeiders worden m.i.v. 1 juli 1999 onder de toepassing van de sectorale akkoorden van 
het MVG gebracht en volgen vanaf dat moment niet meer de CAO nr 149 van de bosbouwsector. 

Er zal worden nagegaan welke statutaire wijzigingen en organisatorische maatregelen dienen doorge- 
voerd te worden om een volwaardige inschakeling in en functioneel werkzame toepassing van het Vlaams 
Personeelsstatuut mogelijk te maken. 

5.2. Er wordt overeengekomen dat telkens wanneer voor de eerste maal een wervingsexamen wordt 
georganiseerd voor een nieuwe functie van deskundige, en er voor die functie ambtenaren zijn in niveau 
C en D die over het vereiste HOKT-diploma beschikken, gelijktijdig met het aanwervingsexamen een 
overgangsexamen naar niveau B zal georganiseerd worden. 

5.3. Teneinde de prioritaire en superprioritaire contractuelen, die in het kader van de wet enig statuut 

.l 
bij normaal functioneren een de facto werkgarantie hebben bekomen, zo snel mogelijk in statutair verband 
te kunnen werven, zal de Vlaamse Gemeenschap de wervingsexamens waarvan de geldigheidsduur nog 
niet is verstreken waarvoor de betrokkenen geslaagd zijn met het oog op hun indiensttreding gelijkwaardig 
verklaren. 
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6. MOBILITEIT : WOON-WERKVERKEER 

6.1. Met het oog op het bevorderen van het openbaar vervoer zal de Vlaamse Gemeenschap m.i.v. 1 
april 1999 als tijdelijke maatregel gedurende een periode van één jaar de kostprijs van een abonnement 
op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer volledig terugbetalen. Het gebeurlijke supplement eer- 
ste klasse blijft zoals nu ten laste van het personeelslid. 

In de mate dat op het einde van de periode van een jaar een nader te bepalen percentage meer perso- 
neelsleden gebruik maken van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, vervalt het tijdelijk ka- 
rakter van de maatregel. 

Binnen het Sectorcomit& XVIII zal voor einde maart 1999 onderhandeld worden over het concrete per- 
centage (dat wellicht tussen 5 en 10 % zal bedragen), de samenstelling van de vergelijkingsgroep en de 
wijze waarop het bereiken van de doelstelling moet aangetoond worden. 

6.2. Voor de personeelsleden onderworpen aan de glijdende werktijdregeling zal de omzendbrief, , 

.J 
aangepast worden m.b.t. abnormaal grote treinvertragingen. Daarbij zal verduidelijkt worden dat de afwe- 
zigheid t.g.v. bewezen treinvertragingen van meer dan dertig minuten niet moeten ingehaald worden. 

6.3. M.i.v. 1 januari 1999 wordt een fietsvergoeding toegekend aan die personeelsleden die de fiets 
gebruiken voor het woon-werkverkeer (zowel volledig traject als voor- of natraject). 

De vergoeding is gebaseerd op de wettelijke werkgeversbijdrage in een maandabonnement van de NMBS 
over dezelfde afstand. 

Bij de concrete uitvoering zal bijzondere aandacht gaan naar het beperken van de administratieve forma- 
liteiten. 

Tevens zal onderzocht worden op welke wijze de nodige accommodatie (fietsstallingen, douche, kleed- 
kamer en kleerkast) kan geboden worden om het woon-werkverkeer met de fiets aantrekkelijker te ma- 
ken. 

6.4. De omzendbrief inzake het woon-werkverkeer naar moeilijk of niet met het openbaar vervoer te 
bereiken werkplaatsen zal aangepast worden i.f.v. de invoering van de fietsvergoeding. 

Daarbij zal gestipuleerd worden dat voor de personeelsleden die met de fiets komen de voordeligste rege- 
ling zal toegepast worden. 

6.5. Bij de uitwerking van de bedrijfsvervoersplannen voor de diverse vestigingen van het MVG, de 
wetenschappelijke instellingen en de Vol's zal nagegaan worden welke nuttige maatregelen kunnen ge- 
nomen worden om voor de agglomeraties het systeem van P+R vanaf de rand van de agglomeratie te be- 
vorderden, alsmede het gebruik van carpooling daar waar het openbaar vervoer geen haalbaar alternatief 
is. 
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7. WERKORGANISATIE 

7.1. In het kader van het HRM-beleid zal de overheid extra-inspanningen doen om de arbeidstevre- 
denheid van de personeelsleden te verhogen. 

In dit kader moeten onder meer initiatieven m.b.t. preventie van negatieve stress en burnout gezien wor- 
den. 

7.2. Nieuwe pilootprojecten inzake telewerk, thuiswerk of telethuiswerk zullen pas doorgevoerd wor- 
den nadat de evaluatie van het proefproject bij ALOMA zal besproken zijn in het Sectorcomit6 XVIIIIHoog 
Overlegcomit& XVIII en nadat de krachtlijnen voor een dergelijk proefproject vastgesteld zijn. 
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I 8. ARBEIDSHERVERDELING 1 

8.1. De Vlaamse regering is van oordeel dat de normale pensioenleeftijd voor de personeelsleden van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse 
Openbare instellingen niet dient verlaagd te worden. 

Rekening houdend met de bekommernis voor de herverdeling van de arbeid en met het oog op het be- 
vorderen van een functioneel verantwoorde tewerkstelling zal echter, mits akkoord van de federale mi- 
nister van pensioenen, voor de statutaire personeelsleden een eenmalige uitstapregeling worden uitge- 
werkt vanuit volgende krachtlijnen : 

Toegankelijk voor alle personeelsleden tussen 56 en 59 jaar 
Inzake administratieve en geldelijke gevolgen wordt de regeling toegepast van de vorige uitstaprege- 
ling in het MVG, met dien verstande dat de cumulatieregeling van de pensioenen zal toegepast wor- 
den. 
Uitstap is mogelijk gedurende een periode van 1 jaar volgend op de goedkeuring van het personeels- 
plan voor de betrokken entiteit waar de betrokken ambtenaar is geaffecteerd. 

e, Voor de Vol's begint de termijn te lopen vanaf het moment dat de personeelsformatie (of een nieuwe 
personeelsformatie) door de overheid die de personeelsformatie vaststelt, wordt gevalideerd als een 
personeelsplan 

Bij ontstentenis van een goedgekeurd personeelsplan, respectievelijk validatie van een personeels- 
formatie van een VOI als personeelsplan, gaat de termijn van &&n jaar in op 31 december 2002. In 
dat geval kunnen de vervangingsmogelijkheden door het ontbreken van een voldoende functionele 
verantwoording, niet gegarandeerd worden. 
Er zal voor elke entiteit een begeleidingsplan worden onderhandeld, waarbij vanuit functioneel oog- 
punt het juiste moment van uitstap voor elk van de betrokken personeelsleden wordt bepaald (= mo- 
gelijks uitgesteld recht) en de modaliteiten inzake vervanging worden vastgelegd (= gespreide enlof 
beperkte vervanging) 
Hoewel het op zich niet de bedoeling is om de mogelijkheden tot uitstappen uit te hollen, zal bij het 
vaststellen van de modaliteiten van de uitstapregeling per entiteit die een gevalideerde PEP heeft, na- 
gegaan worden welke personeelscategorieën op functionele gronden moeten worden uitgesloten van 
de mogelijkheid of het recht tot uitstappen, of waarvoor maximale contingenten voor uitstap moeten 
bepaald worden. 

8.2. Onderhavige regeling vervangt de punten 4.4.1. en 4.4.2. van het onderdeel "voltijdse vervroegde . f 

uitstap" van het sectoraal akkoord 1995-1996. Dit belet niet dat voor specifieke problemen van overtallige 
of overtollige personeelsleden een afzonderlijk voorstel kan geformuleerd worden. 

8.3. Het is de bedoeling van de Vlaamse regering om nog deze legislatuur een kaderbesluit voor deze 
uitstapregeling te onderhandelen binnen het Sectorcomit6 XVIII. 
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9. ALGEMEEN 

9.1. Overeengekomen wordt dat na de wijziging terzake van het APKB op het niveau Vlaanderen voor 
het voorzitterschap van de (Kamers van de) Raden van Beroep verder een beroep zal gedaan worden op 
een (emeritus-)magistraat en dat deze in alle Kamers stemrecht zal krijgen. 

9.2. De elementen van het eisencohier die rechtstreeks verband houden met de problematiek loskop- 
peling administratieve en geldelijke loopbaan in de niveaus B, C en D en de elementen die rechtstreeks 
verband houden met de evaluatie van het Vlaams Personeelsstatuut zullen verder behandeld worden bij 
de bespreking van het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot bijsturing van het Vlaams Personeels- 
statuut, respectievelijk bijsturing van het personeelsstatuut van de Vlaamse Wetenschappelijke Instellin- 
gen en het Stambesluit voor de Vol's. 

Voorzover de onderhandeling hierover al niet lopende is, zal deze nog deze legislatuur worden opgestart. 


