
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 163.172 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 APRIL EN 12 
JUNI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP 
EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van 
Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie 
van het personeel 



vervolg protocol nr. 163.172 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

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

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door: 

de heer Richard De Winter 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die 
onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de 
ACV-Transport en Communicatie, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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I.Werd een eenpariq akkoord afgesloten over het voorgelegde ontwerp van 
besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaam- 
se regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaan- 
deren en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel, mits rekening wordt gehouden met het volgende. 

11. Tussen de afvaardiqinq van de overheid en de afvaardiqinqen van de twee 
representatieve vakbonden wordt noq het volqende overeenqekomen. 

1.Er wordt een overbruggingspremie toegekend aan de Vlaamse Economische 
vertegenwoordigers (VLEVfs) conform de regeling voor het ander personeel 
van Export Vlaanderen. 

2.De buitenlandfuncties (VLEVfs, gemeenschapsattachés, investeringsprospec-J 
tor , ...i worden in de proefproj ecten Nieuw Beloningsbeleid opgenomen. De re- 
presentatieve vakbonden worden betrokken bij deze oefening m.b.t. de 
conforme beloning. De representatiecoëfficiënt in de postvergoeding zal 
meegenomen worden in het Nieuw Beloningsbeleid. 

3.Export Vlaanderen zal in samenspraak met de representatieve vakbonden de 
krijtlijnen verder uitwerken met betrekking tot: 

k wijze van vaststellen van de standplaats van de VLEV; 
k toekenning van de vergoedingen voor de VLEV; 
k wervingen van het ondersteunend personeel en de handelssecretarissen 

alsook de vergoedingen voor dit personeel; 
k bepalen van de inhoud van de overgangsproef naar niveau A. 

4.Export Vlaanderen zal instaan voor het afsluiten van een lokale verzeke- 
ring voor schade aan de eigen wagen bij gebruik in dienstverband. 

5.Het ontwerpbesluit reis- en maaltijdvergoeding tot wijziging van het 
Vlaams personeelsstatuut zal gewijzigd worden waardoor de gemeenschapsatta- 
ché, de investeringsprospector en de technologisch attaché uitgesloten zul- 
len worden van de regeling van de afdeling reiskosten. 
Het ontwerpbesluit reis- en verblijfkosten tot wijziging van het stambe- 
sluit V01 zal voor de VLEVfS gewijzigd worden zodat zij eveneens zullen 
uitgesloten worden van de regeling van de afdeling reiskosten. 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

emene Centrale der De Voorzitter, 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 



Voor de Federatie van de Chris- 
teli j ke Syndicaten der Openbare 
Diensten 
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Paul van Grernbergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken 


