SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr. 211.681

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 JUNI
2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

Over
Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export
Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

vervolg protocol nr. 2 1 1.681

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, ondervoorzitter;
3. mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government.

enerzijds,
en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden:
-

de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd
door :
de heren

-

Richard De Winter
Hilaire Berchmans

de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door:
mevrouw Annelies Schepers

-

het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd
door:
de heren

anderzijds,

Jos Mermans
Cédric Eerebout

vervolg protocol nr. 2 11.681

I. Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp van
besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van
22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en
de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.
11. De afvaardigingen van de representatieve vakbonden wensen evenwel de volgende opmerkingen te maken.
l. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten
formuleert opmerkingen in bijgaande brief d.d. 7 juni 2004.

2. De afvaardiging van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt is
van oordeel dat de tweetaligheidspremie en de premie in het kader van een 4/5de reqelinq kunnen worden aanzien als verworven
rechten. Deze afvaardiging betreurt dan ook ten zeerste dat deze
premies niet werden weerhouden.
3. De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten
der Openbare Diensten betreurt dat bij de aanpassing van het ISB
ter integratie van voormalige BDBH-agenten in de structuren van
Export Vlaanderen
9 geen melding wordt gemaakt van de taalpremie die 38 agenten
bij de BDBH genoten;
geen melding wordt gemaakt van de premie bij vrijwillige
deeltijdse arbeid (4/5) die 12 agenten van overwegend lager
niveau bij de BDBH genoten;
Deze afvaardiging betreurt evenzeer dat de Vlaamse regering deze
integratie van het BDBH- corps aangrijpt om in het ISB sommige verworvenheden af te schaffen, namelijk:
de regeling van reis- en maaltijdvergoeding bij buitenlandse
trips;
de forfaitaire kilometervergoeding voor sommige exportadviseurs.

Bijgaande documenten maken integraal deel uit van dit protocol
Brussel,

f

I -06- 2004

DE AFVAARDIGING VAN DE
REPRESENTATIEVE

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID

De Voorzitter,

Bart Somers
Minister-president van de Vlaamse
regering

vervolg protocol nr. 2 11.681

Voor de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare
Diensten

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

Voor het Vrij Syndicaat van het
Openbaar Ambt

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

L/"
Patricia Ceysens
Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid en E-Government

Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de
organisatie
van
Export
Vlaanderen
en
de
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het
personeel.
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen,
inzonderheid op artikel 20, 1, vervangen bij het decreet van 24 juli 1996;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2000 houdende de
organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de
rech-positie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
29 juni 2001 en 19 juli 2002;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op ...
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor ambtenarenzaken, gegeven
op ...
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op
S . .

Gelet op het protocol nr. ... van ... van Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap Vlaams Gewest;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing van artikel 84,
1, eerste lid, 1" van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en EGovernment;
Na beraadslaging,
BESLUIT :

Art. 1. Artikel 1.3. van het personeelsstatuut van Export Vlaanderen van 22 september
2000 wordt opgeheven.
Art. 2. In artikel VIII. 1 van hetzelfde personeelsstatuut worden de woorden "en de
bijlage 2 bij dit besluit" geschrapt.

Art. 3. Aan Artikel VIII.4 van hetzelfde personeelsstatuut, waarvan de bestaande tekst $
1 zal vormen, wordt een tweede paragraaf toegevoegd, die luidt als volgt :
"Art.VIII.4. $ 2. De personeelsleden overgedragen bij koniaijk besluit van 9 maart
2003 tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel naar het Vlaams Gewest, worden ingeschaald overeenkomstig bijlage 1. De
datum van inschaling wordt vastgelegd op 1januari 2003."

Art. 4. Artikel VIII.8. van hetzelfde personeelsstatuut dient vervangen door wat volgt:
"Art. V111 9 $ 1 De personeelsleden overgedragen bij koninklijk besluit van 9 maart 2003
tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
naar het Vlaams Gewest, en ingeschakeld in een graad waaraan een fhnctionele loopbaan
verbonden is, hebben in de salarisschaal verbonden aan deze graad een schaalanciënniteit
gelijk aan:
1" één derde van de schaalanciënniteit in de oude graad of in de oude graden die op
dezelfde trap van dezelfde functionele loopbaan ingeschakeld worden, voor de
graadanciënniteit tussen O en 12jaar en
2O twee derde van de graadanciënniteit berekend overeenkomstig 1" voor de
graadanciënniteit boven 12 jaar.
In het resultaat van deze berekening wordt enkel rekening gehouden met volledige
maanden.
$2. In afivijking van 41, eerste lid, krijgt het personeelslid van de BDBH, overgedragen
door het koninklijk besluit van 9 maart 2003, dat wordt ingeschaald op de eerste trap van
de functionele loopbaan, een schaalanciënniteit gelijk aan de graadanciënniteit in zijn
oude graad of in de oude graden die op dezelfde trap van dezelfde functionele loopbaan
ingeschaald worden.
$3. De afwijking van $2 geldt niet voor de ambtenaar die in niveau D wordt ingeschaald
maar voor de overheveling een graad had in niveau 4.
94. Ongeacht het resultaat van de berekening overeenkomstig &j$
1 , 2 en 3 dat een kleiner
of een groter aantal jaren schaalanciënniteit kan opleveren dan vereist voor de overgang
naar de volgende salarisschaal in de functionele loopbaan, is deze overgang slechts
mogelijk vanaf 1 juli 2003. Het overschot aan jaren vervalt."
Art. 5. In Deel VIII, Titel 2 van hetzelfde personeelsstatuut wordt een hoofdstuk 5,
bestaande uit artikel V111 10 bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
"Hoofdstuk 5 - Bijzondere overgangsbepalingen''
"Art. VIII.1Obis. De ambtenaar die op 1 januai 2003 werd ingeschaald als rechtskundig
adjunct van de directeur wordt na 18 jaar 'anciënniteit in de graad bevorderd tot
rechtskundig directeur, rang A2."

Art. 6. In deel XIII, titel 1 van hetzelfde personeelsstatuut wordt een artikel X111 1 bis
ingevoegd dat luidt als volgt:
"Art. X111 1 bis. Aan de hierna vermelde graden worden, onverminderd artikel V111 10
bis, in overgangsregeling de salarisscha(a)l(en) verbonden die overeenkom(t)(en) met de
ernaast vermelde lettercijfercode(s):
Rechtskundig adjunct van de directeur
A1 12

Rechtskundig directeur
na 22 jaar geldelijke anciënniteit

Art. 7. Artikel XIII. 7 van hetzelfde personeelsstatuut wordt opgeheven met uitwerking
met ingang van 1 september 2001 wat de kilometervergoeding betreft en met ingang van
1juli 2001 wat de maaltijdvergoeding voor niveau B, C en D betreft.
Art. 8. Artikel XIII. l 1 wordt geschrapt.
Art. 9. In deel XV van hetzelfde personeelsstatuut wordt hoofdstuk l van Titel 2
opgeheven.
Art. 10. Artikel XV.4 van hetzelfde personeelsstatuut wordt vervangen door wat volgt :
"Art. XV 4 8 1. Voor de personeelsleden die op 3 1 december 1997 in dienst waren van de
instellingen en voor de personeelsleden overgedragen door het koninklijk besluit van 9
maart 2003 wordt de veranderlijke vergoeding in de zin van artikel 8 en artikel 15 van de
bijlage I11 bij het besluit van de Regent van 15 mei 1949 houdende goedkeuring van het
kader, bezoldigingsregeling en het statuut van het personeel van de Belgische Dienst voor
de Buitenlandse Handel, vanaf inschaling opgeheven en vervangen door een jaartoelage.
5 2. De jaartoelage stemt overeen met het, overeenkomstig 5 s 3 en 4 gecorrigeerde,
nominale bedrag, teruggebracht tot spilindex 138,01, dat het betrokken personeelslid in
het jaar, voorafgaand aan, zijn inschaling, als veranderlijke vergoeding heeft
ontvangen.
3. Voor de vaststelling van het aanwezigheidscijfer worden de volgende afwezigheden
gelijkgesteld met dagen aanwezigheid :
1" voltijdse gewettigde afwezigheden of verloven van drie maanden of meer, met
inbegrip van de loopbaanonderbreking voor twaalf weken, waarvoor in het jaar
voorafgaand aan de inschaling werd betaald;
2" bevallingsverlof in de loop van het jaar voorafgaand aan de inschaling;
3" een ononderbroken afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid van vijftig werkdagen
of meer gedurende in het jaar voorafgaand aan de inschaling.
5 4. Voor de personeelsleden die wegens hun afwezigheid of verlof bedoeld in 3, l", in
het jaar voorafgaand aan de inschaling geen veranderlijke vergoeding hebben
ontvangen, wordt het laatste bedrijvigheidscijfer dat aan hen is toegekend, als basis voor
de berekening van de jaartoelage genomen. Voor de personeelsleden die in het jaar
voorafgaand aan de inschaling werkelijke prestaties hebben geleverd, wordt voor de
berekening van de jaartoelage minimaal een bedrijvigheidscijfer van 0,3 toegepast.
5. De, in
3 en 4, beschreven correcties geven evenwel geen aanleiding tot een
herziening van het bedrag van de veranderlijke vergoeding dat in het jaar voorafgaand
aan de inschaling effectief werd uitbetaald."

Art. 11. Aan Artikel XV.9 van hetzelfde personeelsstatuut wordt een achtste paragraaf
toegevoegd, die luidt als volgt :
"$ 8. De in $ 1 bedoelde personeelsleden, overgedragen bij koninklijk besluit van 9 maart
2003 tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel naar het Vlaams Gewest, worden met ingang van 1 januari 2003 aangesloten bij
een groepsvemekering die de pensioenrechten waarborgt zoals omschreven in artikel 25
van bijlage 111 bij het besluit van de Regent van 15 mei 1949 houdende goedkeuring van
het kader, bezoldigingsregeling en het statuut van de Belgische Dienst voor de
Buitenlandse Handel."

Art. 12. Artikel XV.lO, $2 van hetzelfde personeelsstatuut wordt vervangen door wat
volgt:
"$ 2. De kennisgeving, bedoeld in $ 1, gebeurt uiterlijk binnen de 30 dagen na de
inwerkingtreding van dit besluit of van het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging
van het ISB-EV"
Art. 13. Aan Artikel XV. 15 van hetzelfde personeelsstatuut waarvan de bestaande tekst
8 l zal vormen wordt een tweede paragraaf toegevoegd, die luidt als volgt :
"$2. Voor de personeelsleden overgedragen bij koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot
overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar
het Vlaams Gewest, loopt het eerste evaluatiejaar van 1 januari 2003 tot 31 december
2003."
Art. 14. Bijlage 2 bij hetzelfde personeelsstatuut wordt opgeheven.
Art. 15. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het
Belgisch Staatsblad met uitzondering van de hierna volgende artikelen die uitwerking
hebben met ingang van de ernaast vermelde datum :
- artikel 3,4, 13 : 1januari 2003.
Art. 16. De Vlaamse minister, bevoegd voor economie, buitenlands beleid en egovernment, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,
Bart SOMERS
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Govemment
Patricia CEYSENS

(d". tCcCc
hJJorddJ
pdt
NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:

BUITENLANDSE BANDEL
Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen
en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

1. Situering
De personeelsleden die door het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot overdracht van
personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Vlaamse Gewest
werden overgedragen, zijn luidens artikel 24,$1 van het decreet van 23.01.1991 tot oprichting
van Export Vlaanderen onmiddellijk aan deze instelling toegewezen. Het personeelsstatuut
van Export Vlaanderen wordt met dit besluit op deze personen van toepassing verklaard.
Enkele bepalingen van dit personeelsstatuut die intussen hun relevantie hebben verloren,
worden opgeheven en enkele anomaliën worden rechtgezet.

2. Inhoud
Dit ontwerp van besluit onderwerpt de personeelsleden die naar aanleiding van de verdere
regionalisering aan het personeelsbestand van Export Vlaanderen werden toegevoegd, aan het
personeelsstatuut van deze instelling. Aangezien in het koninklijk besluit van 9 maart 2003 de
datum van deze overdracht op 1 januari 2003 wordt vastgesteld, wordt ook de toepassing van
het personeelsstatuut op die datum gesitueerd. Zo wordt onzekerheid over de rechten en
verplichtingen van dit personeel tussen de afschaffing van de Belgische Dienst voor de
Buitenlandse Handel (1 januari 2003) en hun inschakeling in de instellingsspecifieke regeling
van de rechtspositie van het personeel van Export Vlaanderen (ISB-EV) vermeden.
Wat de pensioenregeling en de jaartoelage betreft, blijft de oplossing die bij de overgang van
de VDBH naar Export Vlaanderen werd gevolgd, onverkort behouden.
Voorts worden door dit besluit de bepalingen opgeheven aangaande het principalaat en de
voorlopige directieraad, aangezien zij thans zonder voorwerp zijn.
Ook worden een aantal bepalingen mbt reis- en maaltijdvergoedingen opgeheven omdat zij
tegenstrijdig of in overlappping zijn met het Stambesluit VOI.

Artikelsgewijze bespreking:
Artikel 1
Ingevolge de nieuwe structuur van Export Vlaanderen die de afdelingen 'Personeelszaken' en
'Financiën' afzonderlijk organiseert, is de oude bepaling achterhaald.
Artikel 2
Bijlage 2 bevat bepalingen omtrent de functioneringsevaluatie die overbodig geworden zijn
door het Stambesluit VOI.
Artikel 3
Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 houdende overdracht van de
personeelsleden van de BDBH naar het Vlaamse Gewest bepaalt als datum van de overdracht
van de personeelsleden van de BDBH naar het Vlaams Gewest 1 januari 2003.

Artikel 24, $1van het Decreet van 23.01 .l991 tot oprichting van Export Vlaanderen wijst 'het
personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel dat aan het Vlaamse Gewest
wordt overgedragen, vanaf de datum van die overdracht [toe] aan de 'instelling' (Export
Vlaanderen dus). Het Decreet kent met betrekking tot deze toewijzing geen enkele beperking
van het toepassingsgebied in de tijd en de personeelsleden die door het KB van 9 maart 2003
zijn overgedragen, zijn op 1januari 2003 dus juridisch onmiddellijk personeelslid van Export
Vlaanderen geworden.
Vanaf die datum wordt het personeelsstatuut, beschreven in dit Besluit, op de overgedragen
personeelsleden van toepassing.
Artikel 4

Voor de vaststelling van de functionele anciënniteit van de overgedragen personeelsleden
wordt dezelfde regeling aangehouden als bij de onderwerping van het personeel van Export
Vlaanderen aan het Stambesluit VOI. Voor de personeelsleden die op de eerste trap van de
functionele loopbaan worden ingeschaald, wordt de graadanciënniteit integraal in rekening
gebracht.

Artikel 5 (en 6) !!!!
Art. 1, $2 van het KB van 27 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de
BDBH (B.S. 28.06.1997, p. 17352) bepaalt dat de betrekking van juridisch
bestuurssecretaris/juridisch adviseur worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan.
Deze geldelijke loopbaan vormt m.a.w. een door 'reglementering' verleend 'persoonlijk
voordeel' in de zin van art. 4, $1 van het KB van 18.12.2002 en dus een verworven recht. Het
verloop van deze loopbaan van de 'rechtskundig adviseur' wordt geregeld door het KB van
29.10.1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de BDBH (B.S.
10.12.1997, p. 32891-32914) en meer bepaald door art. 28:
j1 Aan de graad [...lvan juridisch bestuurssecretaris (vlakke loopbaan in uitdoving;)wordt
de weddeschaal I OA verbonden.
De [...ljuridisch bestuurssecretaris (vlakke ioopbaan in uitdoving) die vier jaar
graadanciënniteit tellen, bekomen de weddeschaal I OB.

$2 Aan de graad van

[...ljuridisch

adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving) wordt de

weddeschaal 13A verbonden.
$3 De juridisch adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving) bekomt de weddeschaal 15A zodra
hij het maximum bereikt van de weddeschaal 13A. '
De weddeschaal 13A komt overeen met de weddeschaal A 21 1. De weddeschaal 15A met de
weddeschaal A2 14.
De overgang van de graad van juridisch bestuurssecretaris(v1akke loopbaan in uitdoving) naar
juridisch adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving) wordt geregeld door art. 6, 9 10 van het KB
van 5 maart 1998 betreffende de hiërarchische. indeling en de loopbaan van de
personeelsleden van de BDBH (B.S. 18.04.1998, p. 11683). Deze paragraaf bepaalt:
'De graad van [...J juridisch adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving) kan buiten de
toepassing van art. 8, $2 betrefl de hernoeming van de titel], enkel worden toegekend bij
wege van bevordering door verhoging in graad.
juridisch bestuurssecretaris
Alleen de personeelsleden die titularis zijn van de graad van [...l
(vlakke loopbaan in uitdoving) kunnen worden bevorderd in de graad van [...ljuridisch
adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving). Deze bevordering wordt toegekend volgens de regels
van de vlakke loopbaan.
juridisch adviseur (vlakke loopbaan in
Zij kunnen worden bevorderd tot de graad van [ ...l
uitdoving) wanneer zij 18 jaar anciënniteit hebben in de graad van [...ljuridisch
bestuurssecretaris (vlakke loopbaan in uitdoving). '
De voorgestelde overgangssalarisschaal vertaalt deze principes, rekening houdend met de
geldelijke en dienstanciënniteit van het betrokken personeelslid.
Artikel 7
Artikel X111 7 wordt opgeheven omdat dit, door de wijziging van het stambesluit V01 inzake
de reis- en maaltijdvergoeding, overbodig is geworden.
Artikel 8
Artikel XIII. 11 wordt geschrapt omdat dit deels tegenstrijdig is en deels overbodig.
Artikel 9
Intussen werd een afdelingshoofd aangewezen en een algemeen directeur. Deze personen
treden in afwachting van de aanstelling van de andere afdelingshoofden als Directieraad op en
er is derhalve geen behoefte meer aan een 'voorlopige Directieraad'. De bepalingen
aangaande die 'voorlopige Directieraad' zijn derhalve overbodig geworden.
De overige bepalingen in dit hoofstuk zijn in overlapping met het Stambesluit VOI.
Artikel 10
Door het herschrijven artikel XV.4 wordt dezelfde regeling inzake jaartoelage van toepassing
verklaard voor de personeelsleden overgedragen door het koninklijk besluit van 9 maart 2003
als voor de personeelsleden van Export Vlaanderen die de jaartoelage genieten.
Artikel 11
Voor deze personeelsleden moet, gelet op de reductie van de groepsverzekering die
onderschreven was door de BDBH, een nieuwe groepsverzekeringsovereenkomst worden
afgesloten teneinde de pensioenrechten te waarborgen zoals die worden vastgesteld door
enerzijds de Wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van
openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, inzonderheid op
de artikelen 34 tot en met 36 en door anderzijds het Koninklijk besluit van 27 maart 2003

houdende uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de wet betreffende de afschaffing of de
herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten,
gecoördineerd op 13 maart 1991.

Artikel 12
De wijziging van artikel XV.10 $2 heeft enkel tot doel deze procedure aan te passen aan de
wijziging van het ISB en omvat geen enkele inhoudelijke verandering.
Artikel 13
Aangezien sedert 22 april 2003 alle personeelsleden die van de BDBH naar Export
Vlaanderen werden overgedragen ook daadwerkelijk bij Export Vlaanderen werkzaam zijn,
kan voor alle overgedragen personeelsleden ook voor 2003 reeds een evaluatie gebeuren.
Artikel 14
Bijlage 2 bevat bepalingen omtrent de functioneringsevaluatie die overbodig geworden zijn
door het Stambesluit VOI.

BIJLAGE 1
Inschakeling in de nieuwe loopbaanstructuur

Nieuwe rang + graad

Niveau A
adviseur-generaal
A214
adviseur
vertaler-directeur
adjunct-adviseur
adjunct-adviseur
adjunct-adviseur
juridisch bestuurssecretaris (in
vlakke loopbaan - uitdovend)

A213
A21 1

A2 directeur

l 13
A1
12
-Al11
A l rechtskundig adjunct van
A l 12
de directeur

A l adjunct van de directeur

-A

B211

B2 hoofddeskundige
B1 deskundige

B111

C2 hoofdmedewerker
C1 medewerker

C21 1
C113
C111

D2 hoofdassistent

-

D211
D121

15
13
13
10
10
10

151A
13lA
13lA
IOIC
1018
IOIA

10

1O/B

- -28

28
26
26
26

28lG
28/D
261E
261D
2618

22
20
20

221A
20lE
201A

30

3412

p
p
-

-

Niveau B
eerstaanwezend vertaler
B212
eerstaanwezend boekhouder
C222
boekhouder --directiesecretaris
B1
12
P
.directiesecretaris

-

-

Niveau C
bestuurschef
bestuursassistent
bestuursassistent

Niveau D
klerk
klerk
geschoold
-arbeider
-arbeider
klerk
klerk
klerk
klerk
beambte
beambte
--

D1 technisch assistent

Huidige
Huidige salarisschaal
rang

Organieke Overgangsregeling Huidige graad
regeling

-

- -

30--

P

D1 assrstent

D112
D111

42
40
30
30
30
30
42
42
42
42

P

P

p

-

-

p

--

----- -- -beambtebeambte

-

301~
42lE
4018
3OlF
3OlC
30/B
30/A
421D
42lC
4218
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende organisatie van Export Vlaanderen en de
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel,
De minister-president van de Vlaamse regering,

Bart SOMERS
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Beleid en
E-government,

Patricia CEYSENS

Sector Overheidsdiensten
www.acod-overheidsdiensten.be

ministeries: S: 021508 58 64 - Fax: 021508 59 34 - e-mail: ministeries@acod.be
parastatalen: 4: 021508 58 81 - e-mail: parastatalen@acod.be

De heer Marc Heymans
raadgever van de minister-president
voorzitter van het sectorcomité XVIII
Martelaarsplein 19
1000

BRUSSEL

datum
Brussel, 7 juni 2004

ons kenmerk
RDW/SJ/552

Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22
september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de
instellingsspecifiekeregeling van de rechtspositie van het personeel.
Mijnheer de voorzitter
Aansluitend bij de onderhandelingen dd. 7.6.2004 in het sectorcomité XVIII wensen wij
volgende opmerkingen toe te voegen aan het protocolakkoord:
Aangezien het koninklijk besluit van 18 december 2003 geen onderscheid maakt tussen
"algemene" en "functiegebonden" voordelen, zijn wij van oordeel dat de overgedragen
personeelsleden van BDBH naar Export Vlaanderen de tweetaligheidpremie, de premie in het
kader van de vrijwillige vierdagenweek en de forfaitaire kilometervergoeding - bij wijze van
overgangsmaatregel - als voordeel moeten behouden.
Deze overgangsregeling zou op deze wijze identiek zijn aan de betreffende
overgangsregeling voor de BDBH-personeelsleden die werden overgedragen naar AWEX
(Wallonië) en Brussels Export (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Tevens zijn wij van oordeel dat de graad van eerstaanwezend boekhouder ressorteert onder
het niveau B (HOKT-niveau).
Rekening houdende met de verworven federale salarisschaal 28 D (BT2 sedert 1.10.2002),
moet betrokkene worden ingeschaald in de salarisschaal B 212.
De personeelsleden die werden overgedragen als geschoold arbeider met de federale
salarisschaal 42 E (DTl sedert 1.1.2002) en als arbeider met de federale salarisschaal 42 C
(DT1 sedert 1.1.2002) moeten ingeschaald worden als technisch assistent met salarisschaal
D 121.

Het feit dat de federale overheid heeft nagelaten om de Copernicussalarisschalen in te
voeren bij de BDBH, mag geen beletsel zijn om bij de transponering van de salarisschalen
hiermee rekening te houden.
Gelieve deze opmerkingen toe te voegen aan het protocolakkoord.
Met de meeste hoogachtend

Richard De Winter
algemeen secretaris
e-mail: richard.de-winter@acod.be - tel.: 02/508 58 70

