
\qan;pmse overheid : 

Agentschap voor ~verheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE OI\IDERHANDELINGEN 
VAN 18 DECEMBER 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIll VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluitvan de 
Vlaamse regering van 10 oktober 2003 houdende organisatie van de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, wat 
betreft het optrekken van de salarisschalen voor de niveaus A en B vanaf 1 
decem ber 2004 



vervolg  p r o t o c o l  n r .  2 4 1 . 7 8 0  2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

waste leden 

i. 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 

eneraiids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

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

mevrouw Ann Vermorgen 

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

de heer Jos Mermans 

andermiids, 



annd besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
10 oktober 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de instellingsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft het optrekken 
van de salarisschalen voor de niveaus A en B vanaf 1 december 2004. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 8 -12- 2006 

DE AFVAARDIGING VAN DE BE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
\IAMORGANISA-TI ES: 

De Voorzitter, 

van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 

i 

Openbare Diensten /" 
/jsr" 

{L Geert Bourgeois / 
koki G-~k&%&fd Vlaams minister van Bestuurszaken, 

Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het \/rij/Syndicaat van het 
O~enbaar &m b1 
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Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Frank ~anderhroucke t 

Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming 



Vlaamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 oktober 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de instellingsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van het personeel, wat betreft het optrekken van de 
salarisschalen voor de niveaus A en B vanaf 1 december 2004. 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 20 maart 1984, houdende oprlchtlng van de Vlaamse 
Dlenst voor Arbeidsbemiddellng, ~nzonderheld op artlkel 3, §2, vervangen b11 
het decreet van 7 jul1 1998; 

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 oktober 2003 houdende 
organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddellng en 
Beroepsoplelding en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositieregeling van het personeel, gewijzigd uij besluit van 13 
februari 2004; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 16 september 2005; 

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 7 september 2005; 

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

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen 
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 10 november 
2 O O 6 ; 

Gelet op protocol nr. ...... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
Vlaams Gewest; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ...., met toepassing van 
artikel 84, §l, eerste lid, lor van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State; 

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

Na beraadslaging, 



BESLUIT : 

Artikel l. in de bijlage Ia bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
oktober 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de instellingsspecifieke regeling 
van de rechtspositieregeling van het personeel, worden de salarisschalen 
A315, A215, A115, B213, Bl91v, B181v en B171v vervangen door wat volgt: 



Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004 

k t .  3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, ..................... . . . 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Werk, onderwij6 en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 


