
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 153.437 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 
SEPTEMBER EN 17 OKTOBER 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot tweede bijsturing van 
het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
van 28 januari 1997 



vervolg protocol nr. 153.437 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens;Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

enerzijds, 

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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 153.437 

I Werd een eenpariq akkoord bereikt over het voorgelegde ontwerpbe- 
sluit van de Vlaamse regering tot tweede bijsturing van het perso- 
neelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 
januari 1997.Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit 
protocol. 

I1 De afqevaardiqden van de twee representatieve vakbonden stellen 
vast dat, naar analogie van de regeling in het Vlaams personeels- 
statuut, dat de vergoeding voor de intellectuele eigendomsrechten 
is begrepen in het salaris. Deze regeling is discriminerend ten op- 
zichte van de regeling die geldt voor de onderzoekers aan een uni- 
versiteit of voor zij die onderzoekswerk doen dankzij het FWO en 
IWT. Deze regeling voorziet een billijke vergoeding in een vork van 
20 tot 50 procent en is opgenomen in het verzameldecreet Onderwijs 
XI. De afgevaardigden van de twee representatieve vakbonden vragen 
om in het kader van de eerst volgende aanpassing van het Vlaams 
personeelsstatuut de vergoeding voor intellectuele eigendomsrechten 
opnieuw ter bespreking voor te leggen, met het oog op het wegwerken 
van de vastgestelde discriminatie. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Dieyten: " .  'I. 
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Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

van de Chris- 
en der Openbare 


