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VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 210.664 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 MEI 
2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspe- 
cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en 
Gezin 
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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 Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

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

4. mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezond- 
heid en Gelijke Kansen 

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: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over voorgelegd ontwerpbesluit 
van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin 

Volgende opmerkingen werden gemaakt door de vakbonden. 

1. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
is van oordeel dat de betrekkingen van wetenschappelijk advi- 
seur, informatieambtenaar, deskundige bij vormingscel, ontvang- 
coördinator, communicatiedeskundige, speciaal hoofdassistent 
(drukkerij), technisch assistent (vormgevingscel) permanente ta- 
ken en opdrachten zijn en bijgevolg niet kunnen gerangschikt 
worden als bijkomende of specifieke opdrachten. Deze afvaardi- 
ging is van oordeel dat voor deze functies statutair moet worden 
aanaeworven. 

2. Volgens de afvaardiging van de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten dient, gezien het ISB met te- 
rugwerkende kracht moet ingaan, de lijst "bijkomende en speci- 
fieke opdrachten" voor de toekomst aangepast te worden. Enkel 
volgende betrekkingen kunnen dan nog opgenomen worden in de 
lijst "bij komende en specifieke opdrachten" K&G: 

eén betrekking van informatieambtenaar; 
eén betrekking van adviseurarts; 
zes betrekkingen van medische kwaliteitscoördinator; 
de betrekkingen van gezinsondersteuners (i.p.v. bemidde- 
laars) . 

Brussel, 1 1 -06- 2004 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Bart Somers 

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

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

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische 
Innovatie 

Adelheid Byttebier 
Vlaams minister van Welzijn, Ge- 
zondheid en Gelijke Kansen 


