
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 202.632 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
28 JULI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 
Ontwerp van omzendbrief tot uitvoering intersectoraal akkoord 2001- 
2002: Verhoging met 1% van de instellingsspecifieke schalen voor de 
niveaus C en D van sommige Vlaamse openbare instellingen 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grernbergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

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

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie 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 Vermogen 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Michele Claeys 

anderzijds, 
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Werd vastgesteld wat volgt over bijgaande omzendbrief tot 
uitvoering van het intersectoraal akkoord 2001-2002: verhoging met 
1% van de instellingsspecifieke schalen voor de niveaus C en D van 
sommige Vlaamse openbare instellingen 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afgevaardigden van de drie representatieve vakbonden gaan niet 
akkoord met het gegeven dat de verhoging met 1% vanaf 1 december 
2002 van de instellingsspecifieke schalen enkel geldt voor de ni- 
veaus C en D en niet voor de niveaus A en B. 

Brussel, 65 SEP. 2003 

DE AFVAA.RDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

mene Centrale der De Voorzitter, 

Bart Somers 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndica 
Diensten 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 
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Voor het Vrij Syndicaat van het 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische In- 
novatie 



, -R 

Omzendbrief 

Aan de personeelsdiensten van sommige 
Vlaamse openbare instellingen 

Datum : 

Vlaamse regering 
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken 

Martelaarsplein 7, 1000 Brussel 
Tel. 02-553 23 11- Fax. (02) 553 23 05 

Betreft : Uitvoering intersectoraal akkoord 2001-2002: 
Verhoging met 1% van de instellingsspecifieke schalen van de 
niveaus C en D voor sommige Vlaamse openbare instellingen 

In het intersectoraal akkoord 2001-2002 van 21 juni 2001 werd een lineaire 
loonsverhoging van 1% met automatische perequatie afgesproken. De datum van 
effectieve invoering wordt sectoraal afgesloten. De uiterste datum van invoering 
werd vastgesteld op 1 december 2002 voor de niveaus C en D en op 1 december 2004 
voor de niveaus A en B. 

Voor wat betreft de Vlaamse overheid heeft de Vlaamse regering op 18 december 
2002 beslist om de loonsverhoging met 1% voor de niveaus C en D te laten ingaan 
op 1 december 2002. Voor de niveaus A en B zal de verhoging worden doorgevoerd 
met ingang van 1 december 2004. 

In de omzendbrief van 21 februari 2003 (PEBE/VOI/2003/1) werden de perso- 
neelsdiensten van sommige openbare instellingen reeds gemachtigd de aanpassingen 
door te voeren van de bedragen van de salarisschalen voor de niveaus C en D die 
zijn opgenomen in het stambesluit V01 van 30 juni 2000. 

Als gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering dienen ook de bedragen van 
de instellingsspecifieke schalen voor de niveaus C en D (en E) te worden 
aangepast. 

1. Toepassingsgebied: 
Deze omzendbrief is van toepassinq op de personeelsleden van sommige Vlaamse 
openbare instellingen die onder hét toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 
vallen. In de bijlagen bij de omzendbrief (Ia-If) zijn de aangepaste 
instellingsspecifieke schalen voor de niveaus C en D (en E) van de Vlaamse 
openbare instellingen die onder het sectoraal akkoord 2001-2002 vallen 
opgenomen. Het gaat om de instellingsspecifieke schalen voor de niveaus C en D 
(en E)die door het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 tot 
omzetting van de instellingsspecifieke salarisschalen en vergoedingen en 
toelagen in euro van sommige Vlaamse openbare instellingen werden goedgekeurd. 
Deze omzendbrief regelt dan ook enkel de aanpassing van deze goedgekeurde 
instellingsspecifieke salarisschalen. Het gaat over de instellingsspecifieke 
salarisschalen voor de niveaus C en D (en E) van de volgende Vlaamse openbare 
instellingen: Export Vlaanderen, nv. Zeekanaal (en Grondgebonden Waterbeheer), 
OPZ-Geel, OPZ-Rekem, VDAB en VMM. 



2.Aanpassing en afronding van de instellingsspecifieke salarisschalen 
Voor de niveaus C en D worden vanaf 1 december 2002 de instellingsspecifieke 
salarisschalen aan 100% verhoogd met 1% en afgerond op 50 euro. Ook de nog 
bestaande salarisschalen in niveau E worden met 1% opgetrokken. De structuur van 
enkele salarisschalen wijzigt hierdoor om een cumulatief afrondingsvoordeel te 
vermijden, zoals destijds ook gebeurde bij de overschakeling naar de euro en bij 
de verhoging met 1% van de salarisschalen van niveau C en D die niet 
instellingsspecifiek zijn. 
In de bijlagen Ia tot en met If is een overzicht van de nieuwe instel- 
lingsspecifieke salarisschalen C en D (en E) opgenomen. 

3.Toelagen waarvan het bedrag een 8 uitmaakt van het salaris: 
Er wordt aan herinnerd dat het bedraq van een aantal toelaqen berekend wordt op -- - 

basis van een percentage van het saláris (vb. overuren, ~~ndag~restaties, e. a. ) 
en dat het bedrag van deze toelagen vanaf 1 december 2002 voor de niveaus C en D 
automatisch diende aangepast te worden aan de nieuwe salarisbedragen. 

In afwachting dat de bevoegde overheid deze maatregelen formaliseert, machtig ik 
de personeelsdiensten de hierboven vermelde maatregelen reeds toe te passen. 
Deze omzendbrief is bovendien nodig om de perequatie van de pensioenen te kunnen 
doorvoeren 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken. 



BIJLAGE I b - NV ZEEKANAAL EN 
WATERGEBONDEN GRONDBEHEER 
INSTELLINGSSPECIFIEKE SALARISSCHALEN 


