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

over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het perso- 
neelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 
januari 1997, wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het 
verlof voor opdracht en andere dringende bepalingen. 
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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, voorzitter; 

2 .  de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- 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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over het bijgaande ont- 
werpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het perso- 
neelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 
januari 1997, wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het 
verlof voor opdracht en andere dringende bepalingen,-mits rekening 
wordt gehouden met het volgende. 

De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten gaat 
niet akkoord met artikel 63 en daaruit volgende andere artikelen. 
Dit artikel introduceert een nieuwe categorie van betrekkingen 
(hooggekwalificeerde taken) waarvoor zal worden aangeworven in con- 
tractueel dienstverband in plaats van statutair dienstverband. 

Brussel, 2 6 -10- ?00( 
DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 
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-./y " Paul Van Grembergen 
c---- -- -- --ll___-_ Vlaams minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en CL ?(-@,k63 &i Buitenlands Beleid 
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Ontwerpadvies van de Directieraad van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer bij het 
ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997, wat betreft de upgrading van niveau E naar 
D, het ,verlof voor opdracht en andere dringende bepalingen. 

De Raad bracht advies uit via de schriftelijke procedure op datum van 31 augustus 2001. 

De Raad wenst bij het voorliggend ontwerpbesluit volgende eerder algemene op- en 
aanmerkingen te maken meer bepaald in verband met : 

1. De upgrading van niveau E naar D. 

De Raad begrijpt dat in het kader van het sectoraal akkoord deze upgrading wordt uitgevoerd. 
Anderzijds vindt de Raad toch dat er enige ongerijmdheid bestaat tussen deze maatregel en de 
maatregelen die de Vlaamse Regering nam om in het kader van het Gelijke Kansenbeleid de 
tewerkstelling van laaggeschoolden, (mentaal) gehandicapten en allochtonen te bevorderen, te 
meer daar deze maatregelen ook werden doorvertaald naar de jaardoelstellingen van de leidende 
ambtenaren. Hierdoor wordt de doorstroming van startbaners, waarbij binnen het IBW vooral 
naar deze doelgroepen werd gewerkt, onmogelijk gemaakt. 

De Raad vindt het jammer dat de differentiëring tussen groenarbeider en ploegbaas of 
meesterwerkman niet is meegenomen. Hiertoe wordt blijkbaar gewacht tot wanneer de 
personeelsplannen zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen de uitvoerende taken bij het Instituut - al 
is het maar gedurende een korte periode tot wanneer personeelsplan is goedgekeurd, ernstig in het 
gedrang komen. De Raad stelt daarom voor de bestaande hiërarchie ten voorlopige titel te 
behouden tot 1 januari 2003, uiterste datum waarop de personeelsplannen dienen goedgekeurd te 
zijn. 

2. Hooggekwalificeerd contractueel personeel 

De Raad vindt het begrijpelijk dat een aangepaste verloning aangewezen is voor het 
hooggekwalificeerd personeel, daar het zeldzaam is op de arbeidsmarkt. Dat hiervoor enkel een 
benedengrens wordt vastgelegd vindt de Raad echter eigenaardig en vraagt zich af of het niet 
zinvol zou zijn ook een bovengrens op te nemen in de ontwerpwijziging. Zij wijst erop dat in het 
kader van het vernieuwd beloningsbeleid instrumenten zoals functieweging worden uitgewerkt. 
De Raad hoopt dan ook dat bij de bepaling van de verloning van deze hooggekwalificeerde 
personeelsleden een uniforme methodologie zal uitgewerkt worden. 

Tenslotte wil de Raad opmerken dat in artikel 52 van het ontwerpbesluit nog steeds de 
salarisschaal A31 1 wordt vermeld in plaats van A265. Dit is ook tweemaal het geval in de bijlage 
bij de bespreking van artikel 52. 

Wat de overige wijzigingen betreft heeft de Raad geen opmerkingen te formuleren. 



Ir. Jos Van Slycken, wnd. algemeen directeur 
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Lic. Claude Belpaire, wetenschappelijk attaché 
Ir. Bart De Cuyper, wetenschappelijk attaché 


