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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 1 OKTOBER 1997 EN 7 JANUARI 1998 DIE 
GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XWII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

voorstel tot uitvoering van punt 6.5. van de kwalitatieve CAO 1995-1996 voor het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
en de Vlaamse openbare instellingen m.b.t. "de ondersteuning van de syndicale 
werking". 
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door de afbaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1.  de heer Loc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

4. de heer Theo Kelchterrnans, Vlaams minister van Leeíìnilieu en Tewerkstelling; 

5 .  de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn; 

6. de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heren: Richard De Winter 
Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en d4 Christeíijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heren: Fréderic de Gelissen 
Stefaan Van de Kerckhove 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een een~arisz akkoord bereikt over: bijgaand voorstel tot uitvoering van punt 
6.5. van de kwalitatieve CAO 1995-1 996 voor het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap, -de Vlaamse wetenschappeiijke instellingen en de Vlaamse openbare in- 
stellingen m. b. t. "de ondersteuning van de syndicale werking". 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

1 &</i& @M O L ~ A * J  

minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZKTEX, 
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LEDEN : 

W~vina Derneester - De Meyer 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

~ e l c h t ~ s  k Te Vlaams minister van Leefmili 
werkstelling ', 

c- s minister van cultuur, ~ e z i n  en 

Welzijn 

Eric Van Rompuy 
Vlaams minister van Economie, KMO, 
Landbouw en Media 
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I SITUERING I 

De kwalitatieve CAO 95-96 voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen voorziet onder het luik 
'syndicaal statuut" in punt 6.5. volgende verbintenis inzake de   ondersteun in^ van de 
svndicale werking" : 

'Teneinde de repmntatieve vakorganisaties de mogelijkheid te bieden om op een actie- 
ve en constructieve manier mee te werken aan de verand~ringspr0~8ssen binnen het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de 
Vlaamse openbare instellingen, worden aan de ACOD en de FCSOO telkens drie vn&e- 
stelden toegekend m. i. v. 1 juli 1997. 

Zo snel mogelfk na de ondertekening van het sectoraal akkoord 19957996 zullen in sa- 
menspraak met de representatieve vakorganisaties de nadere modaliteiten worden vast- 
gelegd, inzonderheid wat betreft de w e  van aanstellen, het werkingsgebied van deze 
vnlgesttelden, hun dienstaanwing gedurende hun syndicale opdracht, hun huisvesting, 
enz. " 

I AKKOORD-TEKST 1 

Teneinde uitvoering te geven aan bovenstaande bepaling van het sectoraal protocol, komen 
de overheid en de representatieve vakorganisaties het volgende overeen : 

1. De regeling dient de vrijgestelden van de vakorganisaties de mogelijkheid te bieden om 
hun syndicale opdracht in volle autonomie uit te oefenen, binnen een duidelijk en sluitend 
juridisch kader, met voldoende contact met en bereikbaarheid voor de leden. 

2. Inzake het juridisch kader wordt vastgesteld dat 

r ingevolge artikel 87 5 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen uitsluitend de federale overheid bevoegd is om het syndicaal statuut vast 
te stellen enlof te wijzigen ; 
het KB van 28 september 1984 in artikel 71, 3"' voorziet in vaste afgevaardigden, 
waarbij in samenlezing met het Vlaams ~erconeelsstatuut~ de rechten en de plichten 
van de betrokkenen geregeld zijn, zowel wat hun administratief en geldelijk statuut be- 
treft als wat de uitoefening van hun syndicale prerogatieven betreft ; 

I Art. 71. KB 28.9.84 : " VakbondFa/gevaardigden zijn : (..) 3 O  de "vaste ~Jgevoardigden". dri ivil zeggen de personeelsleden die 
regelmatrg en doorlopend de beroepsbelangen van het personeel behartigen en die als zodanig erkend z i n  en nier verlof zijn gesteld; " 

in hoofdssruk I11 (artikelen 73 tot en met 79) worden de bepalingen die op de vaste afgewardrgden van toepassrng zijn verder 
urtgeiverkt. 
Z Arr. X1 93 1,'laams Personeelsstaruut : "$1 De ambtenaar en de sragiarr van her rriinisterie bogen wkbot~dsverlofovereen- 
komstig de ,vettelgke en reglementaire bepalmgen van her syndicaal sta~uui (...I J2 De secretaris-generaal erkent een personeelslrd 
als vaste afgevaard~gde op aanvraag van een veranhvoordelijk leider van zi/n i~akorganr.ratre. " 
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voornoemd koninklijk besluit voor de vaste afgevaardigden voorziet in de mogelijkheid 
van detachering, waarbij het salaris wordt doorbetaald door hun dienst van herkomst 
en de vakorganisatie een terugbetaling doet op basis van schuldvorderingen van de 
overheid3. 

Overheid en vakorganisaties opteen ervoor om de rechtspositie van de in het sectoraal ak- 
koord 1995-1 996 voorziene vrijgestelden te regelen via de detachering van Vlaamse per- 
soneelsleden als vaste afgevaardigden, met dien verstande dat de Vlaamse overheid 
voor deze afgevaardigden binnen de in punt 2. voorziene beperkingen afziet van de te- 
rugbetaling van het salaris. 

Teneinde te vermijden dat er betwistingen zouden ontstaan m.b.t. de mogelijkheid van de 
Vlaamse overheid om geheel of gedeeltelijk af te zien van de terugvordering van het sa- 
laris, zal de Vlaamse regering er bij de federale overheid op aandringen om in de regel- 
geving uitdrukkelijk de mogelijkheid in te schrijven dat een overheid in het kader van een - 
sectoraal akkoord geheel of gedeeltelijk afuet van de terugvordering van het salaris van 
een welbepaald aantal vaste afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 
vertegenwoordigd in het betrokken onderhandelingswmit6. 

1. De vakorganisaties dienen de namen en administratieve gegevens van de in punt 6.5. 
van het protocol nr 69.162 voorziene vrijgestelden mede te delen aan de voorzitter en on- 
dervoorzitter van het sectorcomité XVIII. 

2. De Vlaamse overheid zal in functie van het jaarsalaris van de betrokkenen geheel of ge- 
deeltelijk afzien van de terugvordering van het salaris. De tussenkomst. in de loonkost 
wordt gebeurlijk beperkt tot het maximum van de salarisschaal A1 13. Wanneer de be- 
trokken vrijgestelden titularis zijn van de graad van ingenieur, arts of informaticus wordt 
de tussenkomst gebeurlijk beperkt tot het maximum van de salarisschaal A123. 

3. Met het oog op een vlotte bereikbaarheid voor de leden wordt aan elk van de beide re- 
presentatieve vakorganisaties binnen de gebouwen van het hoofdbestuur van het Minis- 
terie van de Vlaamse Gemeenschap één lokaal ter beschikking gesteld. 

Afhankelijk van de keuze van de vakorganisatie zal dit lokaal de mogelijkheid voorzien om 
één, twee of drie personeelsleden te huisvesten. 

Het lokaal wordt voorzien van de normale kantooruitrusting (burelen, stoelen, kasten en 
telefoon). Daarnaast wordt per vakorganisatie één PC-configuratie voorzien met aanslui- 
ting op het netwerk en op het mail-systeem, waarbij de vakbonden er zich toe verbinden 
om de mail regelmatig te raadplegen. 

' K B  28.9.84. arr. 77 §t, eerste lid : "Zodv het personeelslid als vos! ofgevaardigde is erkend. is hei aan rechrmrege met vakhotid~ver- 

lof" 
K B  28 9 84. art 78 "l.oor het einde van leder Invarfaal srorr de vakorganisarrr aati de overheideen som terug dre gettjk rs aan her 

rotale bedrag van de bezold~gingen o/ic~edderoelagen, verpedrngen en toelagen dre geditrende hei vorig ihi~arraal aan de rasre afge- 
ilaardigde tverden betaald of ren zynen bare werden gestort 
Te &en einde deelt de overheid aan de \~akorganira/re lier re storren hedrag triede olsooA de betlattii~ig ert heer ncrrrirrrcr t.mi de reke~rrri~ 
i i  oarop de stortrrig dient /e geschieden 
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Binnen de ~làkmse Administratieve Centra kunnen de vakorganisaties, rekening houdend 
met de beschikbare ruimte en na overleg met de gebouwenverantwoordeIijke in aízonde- 
ring met hun leden individuele dossiers te bespreken. 

4. De vakorganisaties verbinden er zich toe om geen oneigenlijk gebruik te maken van de 
andere mogelijkheden tot vakbondsactiviteiten. 


