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PROTOCOL HOUDENDE D E  COIYCLUSIES VAN D E  
ONDERHANDELINGEN VAN 24 JULI 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP E N  VLAAMS 
GEWEST 

Over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie 
van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening; 

4. de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Richard De Wiiiter 

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

mevrouw Ann Vermorgen 

- het Vrij Syndicaat var1 het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Jos Mermans 
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Werd een éénparig akkoord afqesloten over bijqaand ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van 
het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten wenst de politieke overheid te herinneren aan de 
opmerking gemaakt in het protocol nr. 210.662 van 27 mei 2004: De 
functie van leertrajectbegeleider is een permanente opdracht en deze 
functie dient opgenomen te worden door een statutair personeelslid. 

De afvaardiging van de ACOD stelt vast dat voorliggend besluit enkel 
invulling geeft aan het begrip "nuttige praktijkervaring" maar geen rekening 
houdt met de opmerkingen die werden toegevoegd aan het protocol nr. 
21 0.662 van 27 mei 2004, te weten: 
De functie van leertrajectbegeleider is een permanente opdracht. 
Er moet in deze functie dus statutair worden aangeworven en niet op 
contactuele basis. 
Tevens wordt geen oplossing gegeven aan de reeds op 24.7.2004 
gemelde onbillijkheid inzake salaris tussen enerzijds de 
leertrajectbegeleider (BI l l )  en de speciaal leertrajectbegeleider (ex- 
zelfstandigen die gekozen hebben voor contractueel tewerkstelling) die 
worden ingeschaald in de salarisschaal B31 1. 

ACOD dringt erop aan om bij de opstelling van een personeelsplan "to be" 
de fuiicties vaii leertrajectbegeleider als statutaire functie te voorzien en 
het ISB in die zin aan te passen. 

Brussel, 7 september 2 0 0 6  

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESEIVTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISA-TIES: 

De voorzitter, 

van de Vlaamse regering 
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Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Open bare Diensten 

/ 
Geert Bourgeois 
Vlaams miiister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Vlaams minister van herk ,  Onderwijs 
en Vormirig 
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Vlaamse Reger ing  

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het 
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de 
begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, 
inzonderheid op artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998, en 
op artikel 62 en 63; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 houdende de 
regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse 
openbare instellingen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 februari 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende 
de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en 
de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor 
het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 18 november 2005; 

Gelet op het advies van de praktijkcommissie van het Vlaams Instituut voor 
het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 11 oktober 2005; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Instituut voor het 
Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 4 oktober 2005; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister,bevoegd voor het algemeen 
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister,bevoegd voor de begroting, 
gegeven op ; 

Gelet op het akkoord van de federale minister van Pensioenen, gegeven op 8 
maart 2004; 

Gelet op het protocol nr. van van het 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, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT: 

Artikel 1. Aan artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het 
Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel, waarvan de bestaande tekst 51 zal vormen, 
worden een 52, S3 en S4 toegevoegd, die luiden als volgt: 

"52. De praktijkcommissie aanvaardt als nuttige praktijkervaring voor de 
leertrajectbegeleider: 

l0 de voltijdse of deeltijdse praktijkervaring als lesgever van bepaalde 
of onbepaalde duur in de centra voor vorming van zelfstandigen en 
kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 57 tot 61 van 
het decreet; 

2Ode voltildse of deeltijdse praktijkervaring als 
leertijdverantwoordelijke in een centrum voor vorming van 
zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in 
artikel 57 tot 61 van het decreet; 

3"de voltijdse of deeltijdse praktijkervaring als bediende op een 
leersecretariaat; 

4Ode voltijdse of deeltijdse praktijkervaring in jongerenwerking; 
5' de combinatie van de bovenstaande categorieën als ze samen een 

voltijdse ervaring vormen; 
6Ode combinatie van de bovenstaande categorieën en de ervaring als 

bediende op een sociaal secretariaat (kennis van sociale wetgeving en 
0ndernemerspraktijk)als ze samen een voltijdse ervaring vormen. 

§3. Als voltijds wordt beschouwd: 
l0 720 uur per jaar voor een lesgever bepaalde duur; 
2' 1080 uur per jaar voor een lesgever onbepaalde duur; 
3' 38 uur per week voor een leertijdverantwoordelijke; 
4' 38 uur per week voor een bediende op een leersecretariaat; 
5' 38 uur per week voor jongerenwerking. 

54. Voor de toekenning van de salarisverhogingen voor de 
leertrajectbegeleider kunnen de voorgaande deeltijdse prestaties die 
verricht worden als lesgever in verschillende centra voor vorming van 
zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 57 
tot 61 van het decreet, worden samengeteld." 

Art. 2. In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
l0 tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat 
luidt als volgt: 
"Voor de bepaling van de nuttige praktiikervaring van de speciaal 
leertrajectbegeleider gelden dezelfde beginselen als de beginselen, vermeld 
in artikel 24, §2, S3 en 54, met dien verstande dat: 
a) als nuttige prakijkervaring ook wordt aanvaard de nuttige 
praktijkervaring als zelfstandig leersecretaris; 
b) ook als voltijds wordt beschouwd 200 leerovereenkomsten of 
stageovereenkomsten per jaar voor een zelfstandig leersecretaris."; 

2 "  in het vierde lid worden de woorden "het tweede lid" vervangen door de 
woorden "het derde lid"; 

3' in het vijfde lid worden de woorden "het derde lid" vervangen door de 
woorden "het vierde lid". 



A r t .  3 .  In hetzelfde besluit wordt bijlage I. vervangen door de bijlage die 
bij dit besluit is gevoegd. 

A r t .  4 .  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005. 

A r t .  5 .  De Vlaamse minister, bevoegd voor de beroepsomscholing en - 
bijscholing, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 



Bijlage I. 

TABEL VAN DE SALARISSCHALEN 



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 

............... tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 
2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig 

Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van 

het personeel. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 


