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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 stam- 
besluit V01 van 30 juni 2000, wat betreft de upgrading van niveau E 
naar D, het verlof voor opdracht en andere 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 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- 
genwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over het voorgelegde ont- 
werpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambe- 
sluit V01 van 30 juni 2000, wit betreft de upgrading van niveau E 
naar D, het verlof voor opdracht en andere bepalingen, mits reke- 
ning wordt gehouden met het volgende. 

1. De afvaardiging van de overheid verbindt er zich toe om een 
pragmatische oplossing te zoeken om de ingangsdatum vast te 
stellen op 1/1/2002 i.p.v. 1/1/2003 voor de upgrading van het 
personeel van niveau E naar niveau D van Export Vlaanderen. Es- 
sentieel hierbij is dat de principes over voormelde upgrading, 
zoals onderhandeld met de representatieve vakbonden, behouden 
blijven. 

2. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
wenst nog volgende opmerkingen te maken. 

b Deze afvaardiging gaat niet akkoord met artikel 5 van het 
ontwerp, waarbij aan de personeelsleden spreekverbod wordt 
opgelegd indien "de concurrentiepositie van de organisatie 
waarin hij werkt in gevaar komt. l' 

> Zij gaat niet akkoord met artikel 66 en daaruit volgende an- 
dere artikelen. Dit artikel introduceert een nieuwe categorie 
van betrekkingen (hooggekwalificeerde taken) waarvoor zal 
worden aangeworven in contractueel dienstverband in plaats 
van statutair dienstverband. 

Brussel, 2 6 -1(j- <O[ ;$  
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diens t en 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 


