
SECTORCOMITE XVI I I 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 162.166 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 13 
MAART 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de 
wij-ziging van het organiek reglement tot vaststelling van de rege- 
ling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen en van de personeelsformatie ' 
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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; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimte- 
lij ke Ordening en Media. 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Richard De Winter 

- 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 : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 



:. - 

'I. ., 

Brussel  , 19 -03- 2001 
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Werd een eenpariq akkoord afgesloten over b i  j gaand ont werpbe- 
sluit van de Vlaamse reger ing houdende goedkeuring van de wijziging 
van het  organiek reglement t o t  v a s t s t e l l i n g  van de regeling inzake 
he t  personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van 
de personeelsformatie.  

D e  afvaardigingen van de twee represen ta t ieve  vakbonden dringen e r  
op aan dat d e  ander s ec to ra l e  akkoorden 1997-1998 en 1999-2000 zo 
spoedig mogelijk worden uitgevoerd voor he t  personeel van de Soci- 
aal-Economische Raad van Vlaanderen. 

Bijgaand document maakt i n t eg raa l  deel u i t  van d i t  protocol .  

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES : 

Voor de Algemene Centrale  der D e  Voorz i t te r ,  
Openbare Diensten: 

Pa t r i ck  Dewael, 
.minister-president van de Vlaamse 
reger ing  en Vlaams min i s t e r  van Fi-  
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
l e i d  en Europese Aangelegenheden 

Voor de F e d e r a t i e  van de Chris- 
t e l i  j ke Syndica ten  der Openbare 
Diensten 

D i r k  Van Mechelen 
V l a a m s  m i n i s t e r  van Economie, R u i m -  
t e l i j  k e  O r d e n i n g  e n  Media 



Maamse Regering 

onbep van besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de 
. Mmging van het organiek reglement tot vasQblHng van de regeling inrake het 

personed van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de 
personeelsformatie 

Gelet op het decreet van 27 juni 1985 op de .sociaal-~conomische Raad van 
Vlaanderen inzonderheid op artikel 4 5 2, gewijzigd bij decreet van 4 april 1990; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende 
goedkeuring van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het 
personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de 
personeelsformatie. gewijzigd bij besluit van 27 mei 1997; 

Gelet op de beslissing van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 10 
maart 1999 tot wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling 
inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de 
personeelsformatie; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor ambtenarenzaken, 
gegeven op 20 juni 2000; 

Gelet op het protocol nr ..... van . ....... van het Sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media 

Na beraadslaging. 



BESLUIT 

O.. 

Artikel 1. De als bijlage bij dit besluit gevoegde wijziging van het organiek reglement 
tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie wordt goedgekeurd. 

Art 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de 
uitvoering van dÌt besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEVVAEL 

De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening 
en Media 

Dirk VAN MECHELEN 



WIJZIGING VAN HET ORGANIEK REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE 
REGELING INZAKE HET PERSONEEL VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 
VAN VLAANDEREN EN VAN DE PERSONEELSFORMATIE 

Arukel 1. In artikel VI 2, 5 1 van dit reglement worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
l O 2" wordt vervangen door wat volgt : 

"2" in het bezit zijn van een diploma of studiegebigschrift dat overeenstemt met 
het niveau van de te verlenen graad volgens de tabel die gevoegd is als bijlage 4 
bij het Vlaams personeelsstakut ; 

een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : 
"Houders van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot een bepaald 
niveau worden uitgesloten van deelname aan een wervingsexamen voor een 
lager niveau. 
De voorwaarde dat men geen hoger diploma of getuigschrift mag bezitten geldt 
niet voor : 
- de diploma's die behaald werden na de inschrijving voor het wervingsexamen; 
- de toegang W de niveaus D en E w a a m  bepaalde diploma's of 

getuigschriften wel in aanrneikitng worden genomen indien dit wordt vereist in 
de functiebeschnjng of het examenreglement". 

Art. 2. In deel Vl. De aanwerving, van hetrefde reglement wordt een TITEL 4 
toegevoegd die luidt als volgt : 

'TITEL 4. OVERGANGSBEPALINGEN l 

Art V! 22. De voorwaarde van artikel VI 2. l, tweede lid, dat de kandidaten voor 
deelname aan een wervingsexamen geen hoger diploma of getuigschrift mogen 
bezitten dan vereist wordt voor het niveau van de vacante betrekking, geldt niet 
wanneer de aanwervingsprocedure voor de vacante betrekking werd aangevangen 
vóór 8 juni 1998". 

Art. 3. In artikel X1 1 van hetzelfde reglement wordt onder Titel 6 de derde alinea 
vervangen door wat volgt : 
"- de machtiging niet mag worden toegekend aan de leidend ambtenaar en de adjunct- 
leidend ambtenaar''. 

Art. 4. Aan artikel XIII 6 van hetzelfde reglement wordt een 3 3 toegevoegd die luidt 
als 
volgt : 
''5 3. De ambtenaar die overeenkomstig de regeling vermeld in het koninklijk besluit 
van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten voor zijn" 
dienstreizen gebruik maakt van een eigen wagen, heeft vanaf 1 januari 1997 recht, als 
vergoeding van al de kosten die uit het gebruik van dat voertuig voortspruiten, op een 
kilometervergoeding zoals bepaald in onderstaande tabel : 



Deze vergoedingen volgen de evolutie van het indexci'jr van de consumptieprijzen 
overeenkomstig de regeling vastgesteld in artikel XIII 23 van het Vlaams 
personeelsstatuut". 

Belastbaar vermogen van de wagen 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Art. 5. In attikel XIV 6 van hetzelfde reglement worden volgende wijzigingen 
aangebracht. 

Kilometervergoeding (l 00 %) 
1 

4,78 
5.59 
6.19 
6.83 
7,47 
8,11 
8,96 
9.81 

1 O 5' wordt vervangen door wat volgt : 
"5" een diploma of getuigschrift bezitten dat overeenstemt met het niveau van de 
vacante betrekking. met uitsluiting van hogere diploma's of getuigschriften en dat 
eventueel in de functiebeschrijving nader wordt bepaald; 

2" een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : 
"De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 5" geldt niet : 
- wanneer het hoger diploma of getuigschrift werd behaaid na de inschrijving of 

na het slagen voor de selectieprocedure voor de vacante betrekking; 
- voor de contractuele personeelsleden die worden in dienst genomen ter 

vervanging van personeelsleden met loopbaanonderbreking; 
- bij verlenging van lopende arbeidsovereenkomsten". 

Art. 6. Artikel XIV 35 van hetzelfde reglement wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. XIV 35. Het contractuele personeelslid kan loopbaanonderbreking krijgen 
volgens de reglementering die geldt in de privé-sector". 

Art. 7. In deel XIV, Titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 5 van hetzelfde reglement wordt een 
artikel XIV 35 bis ingevoegd dat luidt als volgt : 
"Art. XIV 35 bis. Het contractuele personeelslid heeft het recht om gedurende 3 
maanden voltijdse loopbaanonderbreking te nemen naar aanleiding van de geboorte 
of adoptie van een kind. 



' = ' J  

3 
t 

" .: 
Wanneer het contractuele personeelslid de onderbreking aanvraast naar aanleiding 
van de geboorte van een kind, dient de loopbaanonderbreking : 
- onmiddellijk aan te sluiten op het bevallingsverlof, als het een vro~rdijk 

personeelslid is; 
- uiteilijk een aanvang te nemen op de eerste dag die volgt op de periode Van 8 

weken vanaf de geboorte van het kind, als het een mannelijk perconeelsNd is". 

Art. 8. Artikel XIV 36 van hetzelfde reglement wordt vervangen door wat vol@ : 
"Ah XIV 36. Het contractuele personeelslid kan het gecontingenteerd veilof Mjgen 
vermeld in aitikel XI 87 van het Vlaams personeelsstatuut. 

Dit verlof is een gunst behalve als het wordt gevraagd om een stage of een proeftjd bij 
dezetMe of een andere werkgever te vervullen. In dit geval geldt het gecontingenteerd 
verlof als een eenmalig recht. 
Aan het contractuele personeelslid in proeftijd wordt geen gecontingenteerd verlof 
toegekend". 

Art. 9. In deel XIV, Tiel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde reglement wordt de volgende 
afdeling toegevoegd : 

"Afdeling 1 1. Vormingsveiiof 

Art. XW 39ter. Het contractuele personeelslid kan vorrningsverlof vetkrijgen 
overeenkomstig de regeling die voor d e  ambtenaar werd vastgesteld in het artikel XI 

- 84 van het Vlaams personeelsstaatut op voorwaarde dat de opgedane kennis nog 
tijdens de tewerkstelling bij de instelling kan worden gevaloriseerd". 

Art. 10. Artikel XIV 49 van hetzelfde reglement wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. XIV 49. Het contractuele personeelslid heeft recht op dezelfde vergoedingen, 
toelagen en sociale voordelen als de ambtenaar die dezelfde functie uitoefent, met 
uitzondering van de vergoeding wegens begrafeniskosten". 

Art. 11. In' hetzelfde reglement wordt in deel XIV, titel 4, voor het artikel XIV 50 een 
artikel XIV 49 bis ingevoegd dat luidt als volgt : 

"Art. XIV 49 bis. De voorwaarde dat de kandidaat voor een contractuele betrekking 
geen hoger diploma of getuigschrift mag bezitten dan vereist voor het niveau van de 
vacante betrekking, geldt niet wanneer de aanwervingsprocedure voor de vacante 
betrekking werd aangevangen vóór 8 juni 1998". 



Art. 12. In hetzelfde reglement worden in bijìage 6 volgende salarisschalen 
opgenomen : 

I bedrag 1 613 X 77.000 ( 413 x 78.000 1 413 x 96.000 1 813 x 30.000 1 
Code 

1 1 1 W x 10.000 ( 213 x 55.000 \ 
Geldelijke 113~10.000 213~10.000 x60*ooo 1 

Art. 13. "Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 1 november 1997, met 
uitzondering van : 
l O de  schalen A131, A1 32 en A1 33 in het artikel 12 die uitwerking hebben met 

ingang van 
1 juni 1995; 

2" de schaal C1 24 in het artikel 12 die uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1994; 
3" de artikelen 4 en 8 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 1997; 
4" het artikel 9 dat uitwerking heeft op 1 september 1997; 
5" de artikelen 1, 2 en 11 die uitwerking hebben met ingang van 8 juni 1998". 

Al31 
aantal frequentiq 311 x 47.000 

A l  32 
311 x 47.000 

A l  33 C124 
311 x 53.000 311 x 20.000 



Aan de heer Dirk V a .  Mechelen 
Vlaams minister van Economie, 
Ruimtelijke Mening en Media 
Koning Albert II-taan 19 
12 10 BRUSSEL 

uw kenmerk 

Ministerie van de VLrramse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenbeden 

Sectorcomité XMII Vlaamse Gemeenschap 
V h m s  Gewest 

ons kenmerk 

\ 1 2 ~ ~ - u - 0 1 - 0 3 ~ ~  

vragcn naat / email teiefoonnwnmer 
Lutgart  D e  Buel 02/553.50.13 
Lutgart  . debuelgaz f . vlaanderen.  be 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Td. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 

E-mail: azf.aaz-s@~1aanderen. be 

bijlagen 

datum 

2 S bPR, t@l)t 

Bet r e f t  : Vergadering van 13 maart  2001 

Geachte, 

Hie rb i j  zend i k  u een a f s c h r i f t  van h e t  p ro toco l  n r .  1 6 2 . 1 6 6  overeenkom- 
s t i g  a r t i k e l  30 van  h e t  kon ink l i j k  6 e s l u i t  van 28 september 1984 t o t  u i t -  
voering van de w e t  van 1 9  december 1974 t o t  r e g e l i n g  van de  betrekkingen 
tussen  de  overheid  en de  vakbonden van haar  personee l .  

Met de meeste hoogacht ing,  

D e  v o o r z i t t e r ,  
Pa t r i ck  Dewael 
Min is te r -p res iden t  van de Vlaamse r ege r ing ,  
i . o .  Lutgar t  De Buel 
s e c r e t a r i s  


