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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 18 MAART 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van omzendbrief OA/MIN/99/ betreffende : 
- uitvoering van het sectoraal akkoord 1997- 1998; 
- afschaffing minimumafstandsgrenzen 



vervolg protocol N. 120.3 13 

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; 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heer Hilaire Berckrnans 

- 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 

anderziids, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzendbrief OAIMINI99I 
betreffende : 

- uitvoering van het sectoraal akkoord 1997- 1998; - 
- afschaffing minimumafstandsgrenzen 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 9 L ,n7- IMR 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

LUC dan den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en Technologi 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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LID 

Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



Aan de personeelsleden van 
de diensten van de Vlaamse regering 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 3 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06 

Betreft: - uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998 
- afschaffing minimumafstandsgrenzen 

Deze omzendbrief geeft uitvoering aan het Sectoraal akkoord 1997-1998 
dat op 19 december 1998 met de vakorganisaties is gesloten in het Sec- 
torcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest ( l ) .  

In afwachting dat de bevoegde overheid de overeengekomen maatregelen 
formaliseert, deel ik u mee dat ik de personeelsdiensten gemachtigd heb 
om de hierna vermelde maatregelen al toe te passen. 

1. Geldeli j ke maatregelen: 
1.1 Haard- en standplaatstoelage: 
Met ingang van 1 december 1997 worden de plafonds voor de haard- en 
standplaatstoelage verhoogd met 22.000 frank (100%). De grensbedragen 
worden verhoogd tot respectievelijk 643.035 frank (100%) en 732.081 
frank (100%). Aan de CDVU wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk de ach- 
terstallen te betalen. 

1.2 Toelage voor nachtarbeid: 
Vanaf 1 januari 1999 wordt de toelage voor nachtarbeid verhoogd van 
38,5 frank tot 80 frank per uur (100%). Het toepassingsgebied wordt 
uitgebreid tot de personeelsleden van de rang Al, met uitzondering van 
de Al's die nu al over een specifieke toelage voor buitengewone en on- 
regelmatige prestaties beschikken (bv. loodsen, milieu-inspectie en se- 
cretarie Vlaamse regering) . 

2. Combinatie werk en gezin: 
2.1 Ouderschapsverlof: 
Vanaf 1 januari 1999 hebt u recht op drie maanden ouderschapsverlof 
(naast het recht op loopbaanonderbreking). Dit verlof kunt u opnemen 
tot uw kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. 

' Goedgekeurd door de Vlaanise regering op 18 december 1998 
v/asa/vps/wijziging/cao97oa/23/03/99 
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2.2. omstandigheidsverlof: 
Vanaf 1 januari 1999 kan één dag omstandigheidsverlof worden genomen OJ 

de dag van het huwelijk van een bloed- of aanverwant van de eerste 
graad ander dan een kind ( =  (schoon)vader en (schoon)moeder) of de 
tweede graad (broers, zusters, grootouders en kleinkinderen), van het 
personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner. 

3. Abonnementen openbaar vervoer: 
3.1 Werknemersaandeel in een abonnement op het openbaar vervoer: 
Vanaf 1 april 1999 neemt de werkgever, vooralsnog voor een periode van 
één jaar, tevens het werknemersaandeel in een abonnement op het open- 
baar vervoer ten laste. 

Sinds enkele jaren wordt de werkgeversbijdrage in het abonnement van 
het openbaar vervoer via het derdebetalerssysteem rechtstreeks aan de 
werkgever gefactureerd. Dit systeem wordt nu uitgebreid. Met de diverse 
vervoersmaatschappijen is afgesproken dat het volledige abonnementsbe- 
drag aan de werkgever wordt gefactureerd. De praktische richtlijnen 
worden u per dienstorder meegedeeld. 

3.2 afschaffing minimumafstandsgrenzen : 
Om recht te hebben op een tussenkomst van de werkgever in een abonne- 
ment op het openbaar vervoer worden vanaf 1 april 1999 tevens de mini- 
mumafstandsgrenzen afgeschaft (in afwijking van de omzendbrief AZ-MIN- 
96/5 van 14 juni 1996). 

Het betreft volgende afstanden : 
- 5 kilometergrens bij het stedelijk, voorstedelijk en streekvervoer; 
- 1,5 kilometergrens bij gebruik van een gemengde treinkaart of trein- 
kaart plus. 

4. Treinvertragingen: 
De afwezigheid ten gevolge van bewezen treinvertragingen die niet meer 
moet worden ingehaald, wordt met ingang van 1 januari 1999 terugge- 
bracht van 1 uur tot 30 minuten. 

5. Andere maatregelen: 
Voor de andere maatregelen van de CAO 97-98 moeten de praktische uit- 
voeringsmaatregelen nog bepaald worden. Het betreft volgende maatrege- 
len: 
- kosten van het geschiktheidsonderzoek bij de aanwerving (vanaf 1 ja- 
nuari 1997); 
- fietsvergoeding in het kader van het woon-werkverkeer(vanaf 1 januari 
1999). 

De procedure van de administratieve - en begrotingscontrole van het 
ontwerpbesluit tot wijziging van het VPS loopt. Binnenkort krijgt u 
meer inlichtingen over de concrete uitvoering van deze andere maatrege- 
len. 

Eddy Baldewi jns 
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 


