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KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
WETSTRAAT 16
1000 BRUSSEL
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GEMEENSCHAPPELIIKCOMIT~VOOR
ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

PROTOCOL NR. 12512
BETREFFENDE DE ONDERHANDELINGEN DIE
OP DINSDAG 20 FEBRUARI, DINSDAG 17 APRIL, MAANDAG 23 APRIL,
MAANDAG 21 MEI, WOENSDAG 23 MEI EN DONDERDAG 31 MEI
2001 WERDENGEVOERDIN HET GEMEENSCHAPPELIJKCOMITE
VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

betreffende

het intersectoraal akkoord 200 1-2002 "werking van het Comité A ".
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INTERSECTORAAL AKKOORD 2001-2002

"WERKING VAN HET COMITE A"

voorafgaande opmerking:
Bijgaand voorstel wordt voorgelegd onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door
het Parlement van de Lambermont akkoorden.

EEN BETERE MERKING VAN HET COMITI?A:

a.

Exclusieve bevoegdheid van het Comité A
Alle dossiers die de sociale zekerheid betreffen.
De wet van 19 december 1974 en zijn besluiten van uitvoering (het vakbondsstatuut).
De wetgeving betreffende syndicale premies.
Nieuwe regelgeving uitgevaardigd door de federale overheid voor de private sector
die ook van toepassing kan zijn voor de publieke sector, met de bedoeling de
bepalingen specifiek voor de publieke sector te definiëren. Hierbij is wel verstaan dat
de verschillende overheden de bevoegdheid behouden deze maatregelen uit te voeren
binnen hun eigen statuut.
e

Op dezelfde manier blijft het Comité A het onderhandelingsorgaan dat de plaats
inneemt van de nationale Arbeidsraad en van de Hoge Raad voor de preventie en de
bescherming op het werk, in alle gevallen waar de geldende beschikkingen het advies
of een voorstel van deze raad vereisen voor de vragen die uitsluitend het personeel van
de openbare diensten betreffen, waarop de wet van 19 december 1974 van toepassing
werd gemaakt.
De federale tussenkomst inzake loopbaanonderbreking.
De volgende minimale rechten :
-

de arbe.idsongevallenen de beroepsziekten;

- de regelgeving van de pensioenen behalve de eigen regelgeving voor het statutaire

personeel van parastatalen van de gemeenschappen en gewesten betreft;
- de perequatie van de afgeschafte graden;

het mechanisme van indexering;
de sociale bescherming bij het verbreken van de statutaire betrekking;
het kindergeld;
- het minimale vakantiegeld;
- de maximale arbeidstijd;
- het minimum aantal verlofdageii;

-

iritcrscctoraal Akkoord 200 I-L002 (werking var, /]ct Conj~téA)

2

Protocol nr. 12512

- het minimale zwangerschapsverlof;
- het gewaarborgd minimumloon;

- op initiatief van de betrokken overheid, het eigen pensioensysteem voor het
statutaire personeel van de pararegionale en paracommunautaire instellingen.
De zaken die institutioneel tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en die
tegelijkertijd betrekking hebben op het personeel van Comité B en Comité C.

b.

De procedures van onderhandeling moeten vergemakkeiijkt worden, de termijnen
verkort.

1.

Bepaalde dossiers moeten alleen om procedurekwesties langs het Comité A
passeren. Dit moet vereenvoudigd worden.
De volgende procedure wordt voorgesteld : in het geval van dergelijke dossiers,
hebben de overheden de plicht om binnen 30 dagen de wijzigingen mee te delen aan
het Secretariaat van het Comité A. Het secretariaat maakt het dossier over aan al
zijn leden.
Alle leden hebben het recht om binnen de 15 dagen de inschrijving van dit punt te
vragen op de agenda van Comité A.

2.

De termijnen die door het vakbondsstatuut worden voorzien zijn te lang en trouwens
steeds minder vaak geëerbiedigd : 10 werkdagen voor het samenroepen als er geen
urgentie is, 15 werkdagen om opmerkingen op de ontwerpen van protocol over te
maken. Teneinde een snellere behandeling van de dossiers toe te laten, wordt
voorgesteld om de normale bijeenroepingstermijn op 10 kalenderdagen en de
dringende bijeenroepingstermijn, naar behoren gemotiveerd, op 3 werkdagen te
bepalen. De termijn om de opmerkingen over te maken wordt vastgesteld op 7
kalenderdagen.
4

De minimale onderhandelingstermijn wordt op 7 kalenderdagen en de
maximumtermijn op 15 kalenderdagen vastgesteld tenzij er overeenkomst is tussen
de partijen om een andere termijn te bepalen.
c.

Nieuwe bevoegdheden van het Comité A.
Naast goed bepaalde onderhandelingsbevoegdheden,moet Comité A zich concentreren op
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Deze taak van algemene coördinatie behelst verschillende aspecten en zal worden
ingesteld vóór einde 2002:
-

-

De coördinatie van de informatie: het Secretariaat van Comité A verzamelt de
verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten, alsook de opvolging van de
toepassing van de europese richtlijnen, en maakt ze over aan de verschillende
overheden en vakorganisaties.
De archivering : de verschillende overeenkomsten die door de gefedereerde
overheden worden gesloten, worden overgemaakt voor informatie aan het
Secretariaat van Comité A, dat ze ter beschikking van haar leden houdt.
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-

Gezien het toenemende effect van het beleid dat op Europees niveau in de openbare
diensten wordt gevoerd, zullen de leden van Comité A in kennis gesteld worden van
de Europese dossiers met weerslag op de openbare sector. Deze infomatie kan
aanleiding geven tot een gedachtewisseling over de betrokken aspecten.

-

Voorafgaand aan de onderhandelingen, informatie van de federale overheid aan de
andere overheden, wat betreft alle dossiers die tot de exclusieve bevoegdheid van
het Comité A behoren en die uitgaan van de federale overheid.

Op dezelfde manier zou het Comité A een studiecentrum moeten worden dat de evolutie
van de loopbanen en de lonen in de openbare en particuliere sector volgt.

d.

De intersectorale akkoorden
Intersectorale akkoorden zullen om de twee jaar onderhandeld worden voor de materies
zoals bepaald in deze nota. Andere punten dan deze, opgesomd in de nota, kunnen
slechts geagendeerd worden na voorafgaandelijk akkoord van alle overheden en alle
representatieve vakbonden.
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O~merkineenvan de vakoreanisaties
Voor de F.C.S.O.D.
" 1) De F. C.S.O.D. blijft de mogelijkheid van intersectorale akkoorden bepleiten en
dringt bij alle overheden aan om zich bij deze onderhandelingen niet minimalistisch op te
stellen. Aangelegenheden van pecuniaire aard die alle personeelsleden van de openbare
sector betreffen, zouden op het niveau van Comité A onderhandelbaar moeten blijven.

2) De F.C.S.O.D. wenst dat de effectiviteit van het overleg in het Comité
overheidsbedrijven daadwerkelijk wordt aangepakt en dat dit engagement inhoudt dat de
toepassing van onderhavig protocol wordt aanbevolen aan het comité overheidsbedrijven
en aan de paritaire comités van de overheidsbedrijven. "
Voor het V.S.O.A.
"Het V. S.O.A. hecht zijn goedkeuring aan het Intersectoraal Akkoord 200 1-2002
ondanks het feit dat de kwantitatieve aspecten van dit akkoord ondermaats zijn en niet in
overeenstemming met de wil van de overheid om van het Openbaar Ambt een prioriteit te
maken.
Enkel voor wat betreft de voorstellen voor een betere werking van het Comité A, kan het
V. S.O.A. zijn onvoorwaardelijk akkoord geven.
Het V. S .O.A. betreurt dat de diverse overheden er niet in slagen om voor de werlmemers
van het Openbaar Ambt een eenduidige vooruitgang op het pecuniaire vlak voor te stellen
en stelt dan ook haar hoop op de sectorale onderhandelingen.
Het V. S.O;A. verwerpt de houding van de overheid om een Intersectoraal Akkoord te
laten afhangen van het al dan niet goedkeuren van een politiek akkoord en hiervan zelfs
een opschortende voorwaarde te maken. "
Voor de A.C.O.D.
De A.C .O.D. benadrukt dat ze terzake geen enkel verzoek heeft geformuleerd.
Niettemin spreekt de A.C.O.D. zich niet uit tegen een ontwerp waarin de voor de
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gevrijwaard blijven.
Toch merkt zij het volgende op :
-

de bepalingen inzake het inkorten van de proceduretermijnen zouden uitsluitend
kunnen gelden voor het Comité A, gezien het voorwerp van het protocol. De
A.C.O.D. kan deze niet onderschrijven omdat de overheden in de mogelijkheid
worden gesteld misbruik te maken van het begrip hoogdringendheid D en dat
daardoor de democratische gang van zaken binnen de vakbonden zou kunnen worden
verstoord ;

-

de tekst is zeer dubbelzinnig opgesteld, gezien er niet uit af te leiden valt of het
mechanisme van de minimale rechten, in voege door de wet van 15.12.1998,
gevrijwaard wordt ;
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- in punt D is het onaanvaardbaar dat één enkele overheid of vakbond haadzijn veto kan

stellen over het al dan niet toevoegen van agendapunten.
De A. Z.O.D. houdt haar houding betreffende het wetsontwerp tot uitvoering van het
protocol in beraad. >>

Brussel,

Ju#\ 2001
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DE REPRESENTA TZEVE
VAKORGMISATIES

DE OVERHEIDSDELEGATIE

Voor de Federatie van de Christelijke
Syndicaten der O~enbareDiensten.

De Voorzitter.

G. VAN DONGEN,
Voorzitter

Voor de Algemene Centrale der

De Ondervoorzitters.

H. DUJARDIN,
Voorzitter

f

L. VAN DEN BOS CHE,
Minister van Ambte renzaken
I

van het
Voor het Vrij Syndicaat
-..

upt'~lUi&d/'L ~ / I L L ) L ,

. HERMAN,
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De vertegenwoordigers van de Federatie
van de Christelijke Svndicaten der
Upenbare Diensten,

De Leden van de Federale Reaerìna.

r

G. RASNEUR,
Ondervoorzitter

r

Minister van Begro ng
-

L. HAMELINCK,
Voorzitter C. C. O.D.

1

F. VAN DEN BRO~CKE,
Minister van Sociale Zaken en pensioenen

c h . PICQUE,
Minister van Economie en
Wetenschappelijk Onderzoek

F.I.C.

R. MAES,

t

4 1 s r t . m ~ e ~ t a r iCc' ;r3 M
Voor de tiemeenscnaps- en d e

Gewestregeringen,

N.L.

P. DEWAEL,
Minister-President van de
Vlaamse Regering
C.E.O.
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De vertegenwoordiger
van de Algemene Centrale der
O~enbareDiensten,

P. VAN GREMBERGEN,
Vlaams Minister voor Binnenlandse
Aangelegenheden en Ambtenarenzaken

F. FERMON,
Ondervoorzitter

J. DUCHESNE,

I
R. ~EMOTTE,
Minister voor het Openbaar Ambt van de
Franse Gemeenschapsregering

/

K. STESSENS,
Algemeen Secretaris

/ MinisterC.MICHEL,
voor Binnenlandse
Aanpelerrenheden er! Amktenaren7aken lran
de Waalse bewestregeïing

,,-A@eqeen

Secretaris

I

1nlcrsc~-toraalAkkoord 200 1-2007 (rvrrhrng van h r t (-«mitb A )

ini is-ent van de Duitstalige
Gemeenschapsregering

3

Protocol nr 12512

De verteaenwoordiaer
van het Viij Syndicaat van het
Openbaar Ambt,

R. DELATHOUWER,
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken van
de Regering van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest

A. AYRIANOFF,
Voorzitter Ministeries-Parastatalen

F. -X&ONNÉA,
Lid van het College van de Franse
Gemeenschapscomrnissie

E. TOMAS,
Lid van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke
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Lid $m het Verenigd College van de
k

Gemeenschappelijke

i Gemeenschapscommissie
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