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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
OND-ELINGEN VAN 1 8 JUNI 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE X W  VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat de salarisschalen van de contractuele be- 
trekkingen van sectorverantwoordelijke schoonmaak en weríkerantwoordetijke 
schoonmaak betreft. 



vervolg protocol N. 98.262 

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 Buitenlarlus Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

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

en de aflaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heer Hilaire Berckmans 

- 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 : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderzijds, 



vervolg protocol N. 98.262 

Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993, wat de salarisschalen van de contractuele betrekkingen van sectorverant- 
woordelijke schoonmaak en werfkerantwoordelijke schoonmaak betreft. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol 

Brussel, 1 8 -6- 191 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
!'F"'ESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
1 bare Diensten : 

LUC Van den Brande 
minister-president van de W se i regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

Voor de van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
enbare Diensten 

L t van de Vlaamse 
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LID : 

Wivina 



NOTA AAN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS GEWEST 

Betreft : besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat de salíirisschaien van de 
contractuele betrekkingen van sectorverantwoordeliïke schoonmaak 
en werfverantwoordelijke sckoonmaak betreft 

Doel van de wiizininq 

In de schoonmaaksector moet een organisatie worden uitgebouwd op grond waar- 
van de continuïteit kan worden gegarandeerd, na het beëindigen van de manage- 
mentsovereenkomst met de firma ISS op 3 1 juli 1998. Hiervoor dienen contractue- 
le sectorverantwoordelijken schoonmaak en werfverantwoordelijken schoonmaak 
te worden in dienst genomen. Het is de bedoeling om deze betrekkingen op te vul- 
len via recrutering uit de best presterende en meest ervaren schoonma(a)k(st)ers. 
Ln totaal zouden 4 contractuele sectorver~twoordelijken schoonmaak en 3 con- 
tractuele werfkerantwoordelijken schoonmaak worden in dienst genomen. 

Het bijgevoegd ontwerp van besluit tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut 
heeft tot doel de salarisschaal die aan de contractuele betrekkingen van sectorver- 
antwoordelijke schoonmaak en werfverantwoordelijke schoonmaak is gekoppeld, 
vast te stellen. 



Artikels~eMize toelichting 

Art. 1. In dit artikel worden de volgende salarisschalen vastgesteld : 
- contractuele sectorverantwoordelijke schoonmaak : D1 12 
- contractuele werfverantwoordelijke schoonmaak : D 1 1 1 

Opmerking : 

De contractuele betrekkingen sectorverantwoordelijke schoornaak en 
werherantwoordeiijke schoonmaak moeten niet expliciet in de lijst van 
bijkomende of specifieke opdrachten vermeld in artikel X I V  5 $2 worden 
opgenomen. Zij behoren immers tot de contractuele betrekkingen van het 
schoonmaakpersoneel die in artikel XIV 5 92, 15" werden vermeld. 

Art.2. Datum van inwerkingtreding van het bijgevoegd ontwerp van besluit : 
1 januari 1998. 



BESLUIT: 

Artikel 1. Aan artikel XTV 45 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995, wordt 
een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
"De contractuele sectorverantwoordelijke schoonmaak en de contractuele werf- 
verantwoordelijke schoonmaak worden respectievelijk bezoldigd in de salaris- 
schaalD 112 en D 111." 

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarL 
. 
7, is belast n??! de 

uitvoering van dit besluit. 

Bmssel, 1998 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Luc VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

LUC VAN DEN BOSSCHE 


