
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 136.349 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 18 EN 22 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel, wat de contractuele betrekkingen van groenarbeider betreft. 



vervolg protocol nr. 136.349 

door de afiaardiging 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 Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling. 

enerzi-ids, 

en de afvaardigingen 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 heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 
houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en 
de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat de contractuele betrekkingen 
van groenarbeider betreft. 

De afiaardigingen van de twee representatieve vakbonden vragen om voorliggend 
voorstel, waarbij de groenarbeiders binnen de organieke regeling voor het in dienst 
nemen van contractueel personeel ingedeeld worden bij de categorie "bijkomende of 
specifieke opdrachten", als een tussenstap te beschouwen. Zij vragen dat in een vol- 
gende fase de groenarbeiders als statutairen zouden worden ingeschakeld. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 22 juni 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 Vlaam 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aan ele- 
genheden, Wetenschap en Techno1 gie r 
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Voor de Federatie van de Christelijke 
er Openbare Diensten 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 3 
LEDEN 

Vlaams minister van 
Begroting en 

Vlaams minister van Leefmilieu e a e -  
werkstelling J 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET BE- 
SLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 28 JANUARI 1997, HOUDEN- 
DE STATUUT EN ORGANISATIE VAN DE VLAAMSE WETENSCHAPPE- 
LIJKE INSTELLINGEN EN DE REGELING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN 
HET PERSONEEL, WAT DE CONTRACTUELE BETREKUNGEN VAN 
GROENARBEIDER BETREFT 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervomiing der instellingen, 
inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 
1988 en l 6  juli 1993; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende sta- 
tuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
regering van 16 december 1997,17 februari 1998 en 23 juli 1998; - 

Gelet op het advies van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Schone 
.................. Kunsten te Antwerpen, gegeven op ..; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Instituut voor Natuurbehoud, ge- 
geven op ................. ...; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Centrum voor Bevolkings- en Ge- 
................... zinsstudiën, gegeven op .; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Instituut voor Bosbouw en Wild- 
beheer, gegeven op ............... .....; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium, gegeven op ................... .; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gege- 
ven op ................... ..; 
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Gelet op het protocol nr. ............. van .............................. van het sectorcomité 
XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, in- 
zonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 
1996; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

Overwegende dat ingevolge het sectoraal akkoord 1997- 1998 van 19 december 
1998, de groenarbeiders vanaf 1 juli 1999 onder toepassing moeten gebracht wor- 
den van de sectorale akkoorden van de diensten van de Vlaamse regering; 

Overwegende dat de rechtspositie van deze personeelsleden derhalve onverwijld 
moet worden bepaald, en dat uitstel zou leiden tot laattijdige betaling en spannin- 
gen op de werkvloer; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. Aan artikel XIV 5,§2, van het besluit van de Vlaamse regering van 28 
januari 1997, houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wordt een 4O 
toegevoegd dat luidt als volgt: 

"4" de betrekkingen van groenarbeider bij het Instituut van Bosbouw en Wildbe- 
heer" 

Art. 2. In deel XIV, hoofdstuk 4, afdeling 1 van hetzelfde besluit, wordt een ar- 
tikel XIV 44bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 
'Yrt. XIV 44bis. Aan de betrekkingen van groenarbeider vermeld in artikel XIV 5, 
$2, 4' worden de volgende salarisschalen verbonden: 
"- groenarbeider (ploegbaas of meester-vakman)) D1 21 
- groenarbeider E121 " 

Art. 3. In bijlage 8, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden de volgende bepalingen 
ingevoegd: 
groenarbeider (ploeg- 
baas) 

bosarbeider (ploegbaas) bij 
het Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer 

D 12 1 uurloon conform 
CAO 
N.P.C. 146 
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Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1999. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

uurloon conform 
CAO 
N.P.C. 146 

> 

groenarbeider 
(meester-vakman) 

uurloon conform 
CAO 
N.P.C. 146 

groenarbeider 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

D 12 1 

E 12 1 

LUC VAN DEN BRANDE 

bosarbeider (meester- 
vakman) bij het Instituut 
voor Bosbouw en Wildbe- 
heer 

bosarbeider bij het Insti- 
tuut voor Bosbouw en 
Wildbeheer 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 


