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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 21 FEBRUARI 201 1 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de 
agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van 
Kind en Gezin, wat betreft de integratie van agentschapspecifieke graden, 
loopbanen en salarisschalen en de invoering van een agentschapspecifieke 
toelage 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport; 

4. de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

enerziids, 

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, vertegenwoordigd door: 

de heer Erik Van den Broeck 

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

de heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een eenparia akkoord gesloten over het 

voerontwerpvan bestuit van de Vtäämse Regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de 
agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van 
Kind en Gezin, wat betreft de integratie van agentschapspecifieke graden, 
loopbanen en salarisschalen en de invoering van een agentschapspecifieke 
toelage. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten wenst volgende opmerking toe te voegen : 
FCSOD gaat akkoord met voorliggend ontwerp tot wijziging van het BVR 
houdende agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel van Kind en Gezin. FCSOD vindt het echter een gemiste kans 
dat dit wijzigingsbesluit geen oplossing biedt tot het financieel honoreren 
van de expertise van de functiehouders met de specialisatie lactatiekundige 
en de specialisatie kleuterparticipatie bij Kind en Gezin. FCSOD rekent er 
ten stelligste op dat de leiding bij Kind en Gezin deze problematiek opnieuw 
ter harte neemt en er daarbij streeft om tot een valabele oplossing voor de- 
ze functiehouders te komen." 

Brussel, 1 8 -03- 2011 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

c'- - 

m i n i s t e r - p r e s i d e n h  \ ! ] w e  Regering 
en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 
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Voor deFederatie van de ChrTsTeIijKë 
Syndicaten der Openbare Diensten : 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 

Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 

Jo Vandeurzen 



- 
Vlaamse Regering - 

m 

m 

pltml 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 20 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van 
de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin, wat betreft de Integratie 

van agentschapsspeclefleke graden, loopbanen en salarisschalen en de 
invoerlng van een agentschapsspecifieke toelage 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 5; 

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I Ibis, ingevoegd 
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en 
GeUn; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid 
inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 26 januari 201 1 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
OP (xx)o; 

Gelet op protocol nr. van het sectorcomit6 XVIII Vlaamse Gemeenschap -Vlaams 
Gewest; 

Gelet op advies (XXX) van de Raad van State, gegeven op (XXX), met toepassing 
van artikel 84, $1, eerste lid, 1 O ,  van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 
op 12 januari 1973; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

Na beraadslaging, 



Artikel l. In het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en 
Gezin wordt hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 3 en 4, vervangen door wat volgt: 

"Hoofdstuk ll. De administratieve loopbaan 

Afdeling I. Agentschapsspeciñeke graden 

Art. 3. De agentschapsspecit7eke graad van centraal adviserend arts is ingedeeld bij 
rang Al.  

A h  311. De agentschapsspecifieke graad van adviseur-hoofdarts is ingedeeld bij 
rang A2. 

Afdeling ll. De functionele loopbaan 

Art. 4. Voor de graad van centraal adviserend arts en advlseur-hoofdarts wordt een 
functionele loopbaan ingesteld, respectievelijk in rang A l  en A2. 

De functionele loopbaan in rang A l  bestaat uit de salarisschalen AI21 C, 
A122C en A123C. De tweede en derde salarisschaal worden bereikt na 
respectievelijk zes jaar en twaaif jaar schaalanciënniteit. 

De functionele loopbaan in rang A2 bestaat uit de salarisschaal A221 P en 
A222P. De tweede salarisschaal wordt bereikt na tien jaar schaalanciënniteit in 
salarisschaal A221 P, 

Afdeling III. Overgangsbepaling inzake functionele loopbaan 

Art. 411. De ambtenaar die voor 1 juni 1995 titularis was van de begingraad in de 
vlakke loopbaan van informaticus, heeft in afwijking van artikel VI 109, 91, l", van het 
VPS een functionele loopbaan in de graad van informaticus, die bestaat uit de 
salarisschalen A1 31, A125, A l  26 en A l  27. De tweede, derde en vierde salarisschaal 
worden bereikt na respectievelijk zes jaar, twaalf jaar en vier jaar schaalanciënniteit.". 

Art. 2. In hoofdstuk I11 van hetzelfde besluit worden afdeling I en II, die bestaan uit 
artikel 5 en 6, vervangen door wat volgt: 

"Afdeling I. Vaststelling van de salarisschaal 

Art. 5. Aan de agentschapsspecifieke graden worden de volgende salarisschalen 
verbonden: 

centraal adviserend arts: Al21 C; 

na zes jaar schaalancienniteit in A121 C: 
na twaalf jaar schaalancienniteit in A122 C: 



I na tien jaar schaalanci6nniteit in A22.f P: A222 P. 

Art.S/l. De salarisschalen AI21 C, A122C, A l  23C, A221P en A222P zijn opgenomen 
in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd. 

Afdeling 11. Toelage voor~backofficemedewsrkers 

Art. 6. 91. Aan het personeelslid dat tewerkgesteld is in de backoffice van Kind en 
Gezin, wordt een toelage toegekend van 1900 euro (1 00%) op jaarbasis. 

§2. De toelage wordt toegekend naar rata van de prestaties van tewerkstelling in de 
backoffice. 

De toelage wordt berekend en betaald volgens de bepalingen van artikel VII 
15, eerste lid, artikel VII l 6  en artikel V11 17 van het VPS.'. 

Art. 3. In hoofdstuk I11 van hetzelfde besluit wordt afdeling 111, die bestaat uit artikel 7, 
8,9 en 10, vervangen door wat volgt: 

"Afdeling 111. Verhoogde rente in geval van arbeidsongeval en ongeval op de weg 
naar en van het werk". 

Art. 7. Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk, en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt de rente, in gevat 
van blijvende invaliditeit en in geval van overlijden, die wordt toegekend naar 
aanleiding van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, 
en die berekend wordt op basis van de jaarlijkse bezoldiging van het personeelslid, 
beperkt tot 123.946,76 euro per jaar en per persoon.". 

A r t  4. In hoofdstuk III van hetzeíiäe besluit wordt, na artikel 7, ingevoegd bij artikel 3, 
een afdeling IV ingevoegd die luidt als volgt: 

"Afdeling 1V. Overgangsbepaling 

Art. 8. De salarisschaal A221P is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.". 

Art. 5. Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. 6. Bijlage I11 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. 7. Aan hedtzelfde besluit wordt een bijlage IV toegevoegd, die bij dit besluit is 
gevoegd. 

A r t  8. Artikel 5 en 6 hebben uitwerking met ingang van 1 juni 2008, en 
artikel 7 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009. 



Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Brussel,. .. 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

Jo VANDEURZEN 



Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van . . . (datum) tot wijziging van 
het beslui van de Vlamas Regemg van 20 maart 2009 houdende de 
ageníschapsspeáñeke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind 
~ 3 ~ z i ~ ~ i l a t b a t o a a  d a ~ n t t ~ ~ ~ a n - - p e k ~  g-lóo-nen 
en salarisschalen en de Invoering van m agentschapsspecifleke toelage. 

Bljlage iV bij het besluit van de Waamse Regering van 20 maart 2009 houdende 
de agentachapsspecifieke regeling van de rechtsposle van het personeel van 
Kind en W n .  

Bljlage. Agentschapsspeciffeke salarisschalen al8 vermeld in Wkel5/1 

Gezien om gevoegd te worden bíJ het besluit van de Vlaamse Regering van 
tot wiJziging van het beeluit van de Vlaamse Regering van 20 mam 2008 
houdende de agentschapsspeciíieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel van Kind en Gezin, wat beûeit de integratie van agentschapsspecifleke 
graden, loopbanen en salarisschalen en de invoering van een 
agentschapsspecifieke toelage. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

K& PEETERS 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

Jo VANDEURZEN 


