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SECTORCOMITE XVII I 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 259.840 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch 
omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende 
de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 



door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, 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 

enerziids, 

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 Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

Mevrouw Sofie Moerman 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een éénparia akkoord afaesloten over biiaaand ontwerpbesluit 
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch 
omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende 
de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

ene Centrale der 
d 
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Kris Peeter 
Minister-president van de Vlaamse Regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 
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Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het Dirk Van Mechelen 
Openbaar Ambt Vlaams minister van Financiën en 

t -  Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Frank ~andenbrouhe l 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming 



VR 2008 1 104 MED.0159 

R. 
Vlaamse Regering 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming 

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft : Technische correctie van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering 
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 
houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het 
instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel, bij 
arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van 
het sectoraal akkoord 2005-2007. 

Op 21 maart ll. werd het bovenvermelde ontwerpbesluit door de Vlaamse Regering 
principieel goedgekeurd. Thans is gebleken dat in art. 2 het laatste lid overbodig is, en dus 
moet worden geschrapt. 

Als bijlage vinden de leden van de Vlaamse Regering het aangepaste besluit zoals het voor 
onderhandelingen is voorgelegd aan het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams 
Gewest en voor advies zal voorgelegd worden aan de Raad van State. 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 



Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de 
rechtsgositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch 
omkaderingspersoneel, bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de 
uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gewijzigd bi j het decreet van 27 
april 2007; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende 
vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het 
technisch omkaderingspersoneel, bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gewijzigd bij de 
besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 1997, 29 juni 1999, 22 
maart 2002 en 25 februari 2005; 

Gelet op het protocol nr. 244.791 van 19 maart 2007 van het Sectorcomité 
XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, 
gegeven op 21 december 2007 ; 

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

Gelet op het advies nummer ............... van de Raad van State, gegeven op ............. met 
toepassing van artikel 84, 51, eerste lid, 1°, 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. In hoofdstuk 11, afdeling 1, artikel 3 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch 
omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wordt een artikel 3bis 
ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. 3bis §l. Het contractuele personeelslid, bedoeld in artikel 1, heeft 
recht op dienstvrijstellingen volgens de regeling die geldt voor de 
ambtenaar. 

§2. De Raad van Bestuur beslist over de toekenning van andere niet in dit 
besluit vermelde dienctvrijstellingen." 



Art.2 In art 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 
houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het 
instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel, bij 
arbeidsovereenkomst aangeworve de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 
september 1997 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 
februari 2005, wordt 51 vervangen door wat volgt: 

"91. Aan de hiernavolgende betrekkingen (voltijdse prestaties) worden de 
salarisschalen verbonden die overeenkomen met de volgende codes: 

Salarisschaal 
l0 instructeur 
a) na drie jaar functionele anciënniteit 
gunstige beschrijvende beoordeling 
b) na drie jaar functionele anciënniteit 
gunstige beschrijvende beoordeling 
20 eerste instructeur trainingsrnanager B 
30 coördinator trainingsmanager A 
4O auditor 
5O technisch adviseur 
6 handlanger 
7 snijder, magazijnier 
8O geschoold onderhoudsarbeider 
90 hoofdmagazijnier, gereedschapsmaker 

Code 
la ; 

in de salarisschaal la en een 
lb; 

in de salarisschaal lb en een 
IC ; 
2; 
3; 
4; 
5; 
6 ; 
7; 
8; 
9. 

u t .  3. In hoofdstuk 111, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt een artikel 
13 ingevoegd, dat luidt als volgt: 
"Art. 13 Het contractuele personeelslid bedoeld in artikel 1 S2 behoudt in 
geval van carenzdag zijn bezoldiging voor de betrokken dag." 

&t. 4 .  in de volgende artikelen van hetzelfde besluit worden de woorden 
"het beheerscomité", vervangen door de woorden "de Raad van Bestuur": 

l0 artikel 2; 

Zo, artikel 5; 

3 O  artikel 7; 

4O artikel 9. 

&t. 5. In artikel 3 S1 van hetzelfde besluit worden: 

l0 de woorden "centra voor beroepsopleiding" vervangen door het woord 
Ncompetentiecentra"; 

2O de woorden "directeur van de subregionale dienst van de regio" vervangen 
door de woorden "directeur competentiecentra van de provincie". 

&t. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden: 

l0 de woorden "Administrateur-generaal" vervangen door de woorden - 
"gedelegeerd bestuurder"; 

2O het woord "tussenoverlegcomité" vervangen door het woord 
"Entiteitsoverlegcomité". 

wt.'7.  Dit besluit treedt in werking op ... en heeft uitwerking met ingang 
van 1 januari 2007. 



-t. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 


