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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 
DECEMBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

tuchtstraf "terugzetting in graad" en upgrading van niveau E naar 
niveau D 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

l. 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, onder- 
voorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heren Hilaire Berckmans 
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: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

Mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaande nota m.b.t. 
de tuchtstraf "terugzetting in graad" en upgrading van niveau E 
naar niveau D 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 
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DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

Patrlck Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Y ;  
, & J  

r", 
~bd~ih~d&k , Paul Van Grembergen 

Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 

Van Mechelen 
aams minister Financiën en Bearo- 

ting, Innovatie, Media en Ruimte- 
li j ke Ordening 
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

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

E-mail: azf . aaz sa@vlaanderen. be 

NOTA VOOR DE LEDEN VAN HET 
SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP-VLAAMS GEWEST 

Betreft : Tuchtstraf "terugzetting in graad" en upgrading van niveau E naar 
niveau D 

Over het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
stambesluit VOI, inzake de upgrading van niveau E naar niveau D, verlof 
voor opdracht en andere bepalingen werd onderhandeld in het Sectorcomité 
XVIII op 23 oktober 2001. Deze onderhandelingen werden afgesloten met een 
protocol (nr. 170.509) van eenparig akkoord mits de overheid er zich toe 
verbindt 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. 

Artikel 30 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging 
van het stambesluit VOI, inzake de upgrading van niveau E naar niveau D, 
verlof voor opdracht en andere bepalingen waarbij artikel V111 91 van het 
stambesluit V01 wordt vervangen bepaalt dat de ambtenaren van niveau E 
die met betrekking tot het evaluatiejaar 2000 geen evaluatie "onvol- 
doende" kregen en niet werden vertraagd in hun functionele loopbaan met 
ingang van 1 januari 2002 worden bevorderd in niveau D (51, eerste lid). 

De voormelde bepaling heeft evenwel gevolgen ten aanzien van de ambtenaar 
die bij wege van tuchtstraf werd teruggezet in een graad van niveau E. In 
concreto stelt zich het probleem van een ambtenaar die bij wege van 
tuchtstraf werd teruggezet in een graad van niveau E op 1 juni 1999. 
Als gevolg van de voormelde bepaling zou de ambtenaar bevorderd worden 
naar niveau D vanaf 1 januari 2002 en zou de tuchtstraf "terugzetting in 
graad" die werd uitgesproken geen uitwerking meer hebben terwijl de 
termijn voor de doorhaling van de tuchtstraf "terugzetting in graad" 8 
jaar bedraagt (art. IX 28, 52). Zolang een tuchtstraf niet is doorgehaald 
kan hiermee rekening gehouden worden bij voorbeeld bij de beoordeling van 
de aanspraken op bevordering van betrokkene. In het kader van de upgra- 
ding gebeurt er geen beoordeling van de aanspraken. 

Rekening houdend met dit ongewilde effect, wordt met het voormelde 
ontwerpbesluit in artikel V111 91 van het stambesluit V01 een nieuwe 53 
toegevoegd die bepaalt dat de regeling van 51, d.w.z. de upgrading naar 
niveau D, van toepassing is op de ambtenaar die werd teruggezet in een 
graad van niveau E van zodra de tuchtstraf "terugzetting in graad" is 
doorgehaald. 

De voormelde bepaling zal ook worden toegevoegd in het Vlaams Perso- 
neelsstatuut en in het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen meer bepaald in de volgende ontwerpbesluiten bij de defini- 
tieve goedkeuring ervan: 



- het ontwerpbesluit tot wijziging van het VPS wat betreft de upgrading 
van niveau E naar D, het verlof voor opdracht, de invoering van de 
euro en andere dringende bepalingen; 

- het ontwerpbesluit tot wijziging PSWI wat betreft de upgrading van 
niveau E naar D , het verlof voor opdracht en andere dringende 
bepalingen. 


