
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 152.434 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 
SEPTEMBER 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van 30 maart 1994 hou- 
dende de rechtspositie van het personeel bij arbeidsovereenkomst 
aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be- 
roepsopleiding belast met het ter beschikking stellen van uitzend- 
krachten aan gebruikers 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

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. 

Bii komend lid 

de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toe- 
risme. 

*,.- * 

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: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

anderzijds, 
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Werd vastqesteld wat volqt over het voorqeleqde ontwerpbesluit tot 
wijziging van het besluit van 30 maart 1994 houdende de rechtsposi- 
tie van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast 
met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers 

De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden kunnen niet 
akkoord gaan met het voorgelegde ontwerp van besluit om principiële 
redenen uiteengezet in bijgaande brieven van 22 september 2000. 

Bijgaande brieven maken integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 2 7 -na- ??O0 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

t \ 

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 
Diensten 

l 

1 
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Bi j komend lid 

. 
,' 
/ 

1 

-,;r-' c 

Renaat Landuyt 
Vlaams minister van Werkgelegenheid 
en Toerisme 
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Sector Parastatalen 
p: 02/508.58.81. - Fax: 02/508.59.41. - E-mail: parastatalen@acod. be 

Mevrouw Lutgart De Buel 
Secretaris sectorcom i te XVIII 
Boudewijnlaan 30 

l000 BRUSSEL 

datum 
Brussel, 19 september 2000 

ons kenmerk 
RDW/SJ/552 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van 30 maart 1994 houdende 
rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven 
bij de VDAB belast met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan 
gebruikers. 

Mevrouw de secretaris 

ACOD stelt vast dat het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers (T- 
Interim) een decretale kernopdracht is van de VDAB. 

De beslissing van het Beheerscomité dd. 8.12.11997 om aan de firma Coopers & Lybrandt 
een contract aan te bieden voor een "interim meritmanager" werd noch overlegd 
(tussenoverlegcomité), noch onderhandeld (sectorcomité XVIII). 

De uiteindelijke regeling, waarbij de interim manager met een statuut van zelfstandige als 
interim meritmanager functioneerde, is allesbehalve wettelijk (nepzelfstandige) en werd 
evenmin aan het overleg onderworpen. 

De thans voorgestelde oplossing anticipeert gedeeltelijk op de driedeling van de VDAB 
(reg isseur/actor/merit). 
De meritdiensten zullen evenwel heel wat meer omvatten dan T-Interim. Ook Consult, 
Outplacement en de betalende beroepsopleiding vallen onder deze noemer. 
Dit is SI ui pende besluitvorming en alshetware een voorafname op de nieuwe 
organisatiestructuur van de VDAB. 

ACOD kan om principiële en hierboven vermelde redenen zijn akkoord NIET betuigen met 
voorgelegd ontwerp van bes1 uit. 
Gelieve deze brief toe te voegen aan het protocol. 

FONTAINASPLEIN 9-11 B-1000 BRUSSEL TEL (02) 508 58 11 FAX (02) 508 58 40 
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152.43CHRISTELI KE CENTRALE 
VAN DE OPENBARE DIENSTEN 

Ministeries en Parastatalen 

Mevrouw Lutgart De Buel 
Secretaris sectorcomite X V I I I  
Boudewijnlaan 30 
l000 Brussel 

Uw bericht Uw kenmerk Ons kenmerk Brussel 
vrijdag 22 september 2000 

Uw correspondent Telefoonnummer Fax 
(02) 238 72 56-52 (02) 230 51 63 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 30 maart 1994 
houdende de rechtspositie van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven 
bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter 
beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers. 

Mevrouw de secretaris 

CCOD kan niet akkoord gaan met het voorgelegd ontwerp van besluit om volgende redenen: 

De beslissing van het beheerscomité dd. 08.12.97 om aan de firma Coopers & Lybrandt een 
contract aan te bieden voor een interim manager bij de Commerciële diensten van VDAB, werd 
nooit overlegd in het Tussenoverlegcomité alsook niet onderhandeld in het sectorcomité XVIII. 

Tot op vandaag is het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers nog altijd een 
decretale kernopdracht van de VDAB. 

Voor de CCOD is de thans vooropgestelde oplossing sluipende besluitvorming, a.h.w. een 
voorafname op de toekomstige organisatiestructuur. Wij willen dat er voor de herstructurering 
van de VDAB een juridisch kader wordt voorzien alvorens nieuwe functies worden gecreëerd, iaat 
staan ingevuld. 

Gelieve onze opmerkingen aan het protocol toe te voegen. 

Hoogachtend 

Christoph Vandenbulcke 
secretaris 

Bijlage: 
Kopie: 


