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vervolg protocol N. 1 15.30 1 3 

Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzendbrief betreffende 
"staking bij het openbaar vervoer". 

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 : I 

/ 
LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaa se 
regering en Vlaams minister va \ 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

Voor de Federatie van de Christeiijke DE ONDERVOORZITTER, 
enbare Diensten I 

\ 

Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 



OMZENDBRIEF AZ/MIN/ 19991 

Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

Datum : 

Betreft : Staking bij het openbaar vervoer 

Omdat gebleken is dat bij een staking van het openbaar vervoer de onderrichtingen 
verschillend geïnterpreteerd worden, vind ik het raadzaam een aantal aspecten nog 
eens op een rijtje te zetten. 

Het spreekt voor zich dat bij een staking van het openbaar vervoer de personeelsle- 
den van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap alles in het werk moeten stel- 
len om op het werk aanwezig te zijn ; zo nodig moeten ze een beroep doen op ande- 
re dan de gebruikelijke vervoermiddelen. Op deze manier vertonen zij een gedrag 
dat in overeenstemming is met het charter van het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap. 

Personeelsleden die om het werk te bereiken beroep doen op een ander vervoermid- 
del dan het gebruikelijke zullen hiervoor worden vergoed (terugbetaling van het 
ticket van het openbaar vervoer of een kilometervergoeding voor het gebruik van de 
eigen wagen overeenkomstig de regeling, zoals vermeld in artikel XIII 150, $4 van 
het Vlaams personeelsstatuut). 

Naast deze persoonlijke inspanning is het van de zijde van de overheid uit evident 
dat op stakingsdagen dienstwagens optimaal aangewend worden voor het gemeen- 
schappelijk vervoer van personeelsleden. 

Wie desondanks toch genoodzaakt is het openbaar vervoer te gebruiken om naar het 
werk te komen, moet er zich persoonlijk van vergewissen of het openbaar vervoer 
volledig geblokkeerd is. 



STAKING OF WERKONDERBREKING BIJ HET OPENBAAR VERVOER 

VERKLARING 

Naam en voornaam : 

Adres : 

Administratie : 

Personeelsnummer : 

Ik verklaar dat mijn afhezigheid op ............................. (datum) onafhankelijk was 
van mijn wil en dat ik nochtans alle nodige schikkingen had getroffen om op mijn 
werk aanwezig te zijn. 

Ik heb mij om ......................... uur persoonlijk aangeboden aan de opstapplaats. 

Ik maak voor mijn verplaatsing van en naar het werk gewoonlijk gebruik van 

................... ............... a) eigen vervoermiddel van naar 

................ ............... ............... ................... b) trein nummer : lijn nummer : van naar 

............... ................... ............... C) tram lijn nummer : van naar 

................... ............... ............... d) bus lijn nummer : van naar 

............... ................... ............... e) metro lijn nummer : van naar 

........................................ Opgemaakt op te ................................. 

Handtekening : 

Beslissing van de leidend ambtenaar : 


