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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 27 JANUARI EN 3 FEBRUARI 1999 DIE 
GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVíII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeels- 
statuut van 24 november 1993, wat betreft de expertfuncties, de hiërarchische be- 
vordering en de functioneringstoelage 
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door de afiaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

l .  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; 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckrnans 

- 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 
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Werd vastpesteld wat volpt over het voorgelegd ontwerp-besluit van de Vlaamse 
regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, 
wat betrefl de expertfuncties, de hiërarchische bevordering en de functioneringstoe- 
lage 

De afvaardigingen van de twee vakbonden kunnen niet akkoord gaan om volgende 
redenen: 

1. Er werd geen oplossing gegeven aan de vraag om de functionele loopbanen uit te 
breiden ( bijkomende salarisschaal); 

2. Er werd ook geen oplossing gegeven aan het aantal hiërarchische meerderen van 
gelijke rang van Al en aan de leidinggevende functies op rang A 1, meer nog de 
salarisschaal A 1 14 wordt afgeschaft; 

3. De expertfuncties worden ook opgenomen in de normen van de sectorale pro- 
grarnrnatie. 

4. De waarderingsfase wordt opnieuw aangepast op het ogenblik dat het evaluatie- 
jaar voorbij is. 

Brussel, 0 3 -02- 1999 

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

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

/ 
LUC Van den Brande 
minister-president van de ~ l a a m i e  
regering en Vlaams minister van \, 

Buitenlands Beleid, Europese Aan 
genheden, Wetenschap en 



vervolg protocol nr. 1 14.300 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Diensten 

X<<tL L* Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID 

w I ~ D ~  Meyer 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 


