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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
\ GEN VAN 9 OKTOBER 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTOR- 

COMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

de artikelen 27, 28, 29, 93,44 en 56 van het voorontwerp van decreet houdende 

Q bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 



vervolg protocol nr. 105.277 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC 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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

enerzii ds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heren Hilaire Berckrnans 
Richard De Winter 

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

de heer Stefaan Van de Kerckhove 
mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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I Werd het een akkoord bereikt over artikel 28, $1 en 92, 1" lid, artikel 29, $3 
en de artikelen 44 en 56 van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen 
tot begeleiding van de begroting 1999. 

11 Werd vastgesteld wat volgt over de artikelen 27 en 28,8 2 

1. De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare 
Diensten wenst bij dit protocol de volgende opmerkingen te formuleren : 

Art. 27 : 
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten gaat niet ak- 
koord met de beslissing van de vliamse regering om de personeelsleden van de 
Intercommunale maatschappij van de Linker Scheldeoever over te dragen aan het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en te integreren in het departement 
Leefmilieu en Infrastructuur. 
Van bij het begin, nu ondertussen meer dan twee jaar geleden, heeft de Federatie 
van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten (samen met de Algemene 
Centrale der Openbare Diensten) in een duidelijk onderbouwd dossier een stand- 
punt ingenomen met betrekking tot de toekomst van Imalso. We hebben steeds 
gepleit voor de oprichting van een nieuwe Vlaamse Openbare Instelling met een 
sterk verruimde opdracht. 

Art. 28 - 61 en 62 : De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare 
Diensten gaat akkoord mits een aantal opmerkingen : 
Art. 28 - 42 : 
We vragen duidelijke garanties met betrekking tot de verworven rechten van het 
huidige personeel van Imalso. Voor ons is het essentieel dat de verworven rech- 

- ten van het personeel mee worden overgedragen aan het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
"Zij behouden ten minste hun hoedanigheid, graad, administratieve en geldelijke 
anciënniteit, evenals de toelagen, vergoedingen, premies en andere voordelen die 
z$ hadden krachtens de reglementerina van toepassing op de Intercommunale 
maatschappij van de Linker Scheldeoever" : deze reglementering moet mee over- 
gedragen worden aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat hier 
om een reglementering die zij hadden, maar in de toekomst ook nog zou moeten 
blijven gelden. 

Art. 28 - 62 tweede lid : 
We vragen dat bij de overdracht van het personeel van IMALSO aan het rninis- 
terie van de Vlaamse Gemeenschap, met integratie in het departement Leefmilieu 
en Infrastructuur zo veel als mogelijk wordt rekening gehouden met de huidige 
fbnctie van het personeel. Zodat toelagen, vergoedingen en premies inherent aan 
het uitoefenen van hun huidige functie in de toekomst ook behouden blijven. De- 
ze toelagen, vergoedingen en premies vormen een vast onderdeel van hun inko- 
men. 
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2. De haardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten kan zich niet 
akkoord verklaren met hoofdstuk V1 van het voorgelegde voorontwerp van de- 
creet, inzonderheid de artikelen 27 en 28, $ 2, tweede lid. 

Deze afiaardiging is van oordeel dat het scenario dat erin zou bestaan een nieu- 
we Vlaamse openbare instelling op te richten, met als opdracht het onderhoud en 
de exploitatie van alle tunnels in de Antwerpse regio, nooit op een ernstige en 
objectieve wijze werd onderzocht. Ondanks de formele beloften kregen de repre- 
sentatieve vakorganisaties ook geen inzage in de eindrapportering. 
Inzonderheid wat artikel 28 betreft, eist de Algemene Centrale der Openbare 
Diensten dat de personeelsleden van MALSO die worden overgedragen naar de 
DAB-LSO hun rechtspositieregeling evenals de hen toegewezen standplaats be- 
houden. 

DE AFVAARDIGING VAN DE RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare ~ienst$g : 

u' 
LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en ~echnolo~ie '  
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 
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-E@ ~hdewijns  
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID 

Vlaams minister van ~inadciën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 


