
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 167.490 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 10 EN 
19 JULI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE - -  
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot tweede bijsturing van 
het stambesluit V01 van 30 juni 2000. 



vervolg protocol nr. 167.490 

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 Paul Van Grernbergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken. 

enerzi j c g ,  

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- 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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
gei-~woordigd door : 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Christoph Vandenbulcke 

anderzijds, 
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I Werd een eenparig akkoord afqesloten over het voorgelegde 
ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot tweede bijsturing van 
het stamkiesluit V01 van 30 juni 2000 met uitzondering van wat in 
het hierriavolgend punt I11 wordt uiteengezet en mits rekening war-dt 
gehouden met het volgende. 

I1 Tussen de afvaardiginq van de overheid en de afvaardigingen van 
de twee representatieve vakbonden werd nog het volqende overeenge- 
komen. 
1. In de toelichting zal worden opgenomen dat de jaarlijkse naam- 

lijsten van de ambtenaren consulteerbaar zijn bij de perso- 
neelsdiensten en/of via internet. 

2. Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd: " Art. XIV 19 Het contrac- 
tuele personeelslid van niveau A dat leiding geeft over een en- 
titeit binnen de instelling en het contractueel personeelslid. 
bezoldigd in een salarisschaal van de rang A2, heeft hiërarchi- 
sche bevoegdheid" 

3. De vakbonden dienen tijdig geïnformeerd te worden ingeval een 
bijkcmende selectieproef wordt georganiseerd en hebben het recht 
om waarnemers te sturen in toepassing van het vakbondsstatuut 

4. Artikel 38 m.b.t. de uniformvergoeding wordt geschrapt en opge- 
nomen in het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende 
de harmonisatie van vergoedingen en toelagen. 

5. De administratie zal een onderzoek instellen over de opportuni- 
teit van het toekennen van een vergoeding voor intellectuele ei- 
gendomsrechten naar analogie van de regeling die geldt voor de 
onderzoekers aan een universiteit of voor zij die onderzoekswerk 
doen dankzij het FWO en IWT. 

111 De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden 
kunnen niet akkoord gaan met: 
9 de mogelijkheid om ingevolge de artikelen 19 en 20 na een alge- 

meen vergelijkend examen nog een bijkomende selectieproef in te 
richten. 
Zij vragen dat zij minstens jaarlijks een duidelijk overzicht 
zouden ontvangen van het aantal selectieproeven en bijhorende 
motivaties over de noodzakelijkheid van het organiseren van bij- 
komende selectieproeven. 

IV De afvaardiqingen van de twee representatieve vakbonden 
wensen nog de volgende opmerkingen te maken. 
9 De afgevaardigden van de vakbonden vragen dat voor ambtenaren 

van de rang Al de mogelijkheid zou blijven bestaan om bevorderd 
te worden in rang AZ. Met het voorstel tot schrapping van de be- 
vordering in rang A2 worden de ambtenaren van de rang Al nu ver- 
plicht om deel te nemen aan een wervingsexamen voor rang A2 sa.- 
men met externe kandidaten. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden verwijzen naar hun op- 
merking in het protocol nr. 153.437 m.b.t. de intellectuele ei- 
gendomsrechten. 

0" 
Brussel . 



DE AFVAAFLDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

vervolg protocol nr. 167.490 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

x- 
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- 
telijke 
Diensten1 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken 



uw kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomite XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.a-s@laanderen.be 

ons kenmerk 
SEC X V I I I  
~ZAA-U-OI-O@~~~ 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

03.09.2001 

Betreft : Vergadering van 10 en 19 juli 2001 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 167.490 overeenkom- 

stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i . o .  Lutgart De Buel 
secretaris 


