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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
29 FEBRUARI 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van omzendbrief AZ/VOI/2000/2 betreffende de uitvoering van 
de CAO 1997-1998 wat betreft het omzetten van een tijdelijke naar 
een definitieve maatregel inzake het woon-werkverkeer 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Richard De Winter 

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

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzend- 
brief AZ/VOI/2000/2 betreffende de uitvoering van de CAO 1997-1998 
wat betreft het omzetten van een tijdelijke naar een definitieve 
maatregel inzake het woon-werkverkeer 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

NISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diens t en 

Johan sauwens/ 

Sport 
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Omzendbrief AZ/VOI/2000/2 Vlaamse regering 
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport 

Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 

Aan de leidend ambtenaren van de V01 die 
onder het toepassingsgebied van het ontwerp 
van stambesluit V01 vallen en de GOM's en 
de SERV 

Betreft : Uitvoering van de CAO 1997-1998 wat betreft het omzetten van een tijde- 
lijke naar een definitieve maatregel inzake het woon-werkverkeer 

In het sectoraal akkoord 1997-1998, dat met de vakorganisaties werd afge- 
sloten in het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest op 19 
december 1998, werd bepaald dat, met het oog op het bevorderen van het 
openbaar vervoer, de Vlaamse openbare instellingen die onder het toepas- 
singsveld van de sectorale CAO vielen vanaf 1 april 1999 als tijdelijke 
maatregel gedurende één jaar, m.a.w. tot 31 maart 2000, de kostprijs van 
een abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer volledig ten 
laste nemen. De maatregel zou haar tijdelijk karakter verliezen indien 
deze een belangrijk effect inzake meergebruik zou genereren. 

Aangezien uit de gegevens die door de verschillende diensten werden be- 
zorgd een duidelijke stijging van het aantal abonnementen blijkt, heeft 
de Vlaamse regering beslist om de tijdelijke maatregel van het gratis 
abonnement voor 1 jaar om te zetten in een definitieve maatregel. 

Aangezien het stambesluit V01 nog niet definitief werd goedgekeurd (waar 
deze maatregel zal worden ingeschreven), machtig ik u nu al om deze maat- 
regel vanaf,l april 2000 toe te passen. 

P 

Johan Sauwens 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Sport 


