
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 156.441 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 
NOVEMBER 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

het ontwerp van sociale overeenkomst 1999-2002 voor de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening. 
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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; 

3. mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw. 

enerziids. 

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 een eenpariq akkoord afqesloten over bijgaand ontwerp van so- 
ciale overeenkomst 1999-2002 voor de Vlaamse Maatschappij voor Wa- 
tervoorziening. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Dienstw : 

f a  

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- 
teli j ke Syndicaten der Openbare 1 

h u k W  tenarenzaken en 
Sport 

Vera Dua 
Vlaams minister van Leefmilieu en 
Landbouw 
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Dc72 sociale overcciikoiiist sluit aar] 013 liet sectoraal akkoord 1999-2000, dat dc Vlaainse regering 
cn de rel~rescntaticve vakorganisaties op 8 juli 2000 lirhheri afgesloten voor de diensten van de 
Vlmnse regering cii soi~u~ii gc V lnainse opliharc i tistellii1gen. 

i 

Vlaam sc Maatsclirippij voor W niervoorziening 

Sociale overeenkoms~ 1999 - 2002 - Ontwerp van protocol 
b 

Vcriiiits de Vlaamse Mur~.~sclinpl>i,j voor Watervoorzieiiiiig ui$cslot.m is van liet toepassirigsgebied 
van dit sectoraal akkoord dient zij een eigen socia~l overeenkomst afte sluiteii. 

A 

Dc Kaad vul> bestuur van de VMW hccft in dit kader iii overlog rneí de V l m s c  regering een dialoog 
gevoerd nict de repressntaticvc vnkorgenis.ltics. 

Ilc Vlnaiiise regering bevestigt. iii dit verblind vooreerst hiitir verbintciiis oni in overleg  net de Raad 
van Bestuur van dc VMW de voorgaande s»ci n\ c ovcrcenkoinsten volledig te finalisereii, voor irrlver 
solmi ge bepalingen in liet kadoi vnn liet voor1 i ggciid akkoord niet bij gestuurd of lierzieli wordcn. 

a 

2. EVAT.,I,JA'1'111 VORICiE SC)C:J.AS ,E AKKOORDEN 

Hct betrefl volgcndc socitde nk koordcii, ti fgeslotcn tusscii de reprcscntntieve vakorgaiiisrtties. de 
VMW en de Vlaniiisc regering : 

- liet sociaal akkoord 1 993-1 995 
- liet sociaal akkoord 1 996 
- lict sociaal ukkoord 1 997- 1998 

* prorocol VM W-v;ikhandcii van 1 S .  1 . l  999 
* protocol Vliium~c icgcriiig-vnkboiidc~i vaii 21 mei 1999 (IW. 1 32.334). 

De hclangrij kste niaatrcgel , die nog dient gcreelisccrd te worden is dc vergoeding voor vnste 
hcshiurders van zware hrdrljíkwageiis of rnact1incs. 
(sociaal akkoord 1 997- 1 998). 
I-lier wordt gewerkt RRII CCII rxocte omsclirijviiig hct begrip vun "rechthebbcnden", tciiciiide geen 
overliiatige admiriislrntiev~ vci-l~licl~tiiryen voor dc beti-okkencii en de onderstcuiiciide diensten ic 
veroorzakeii. Binnenkort wordt liicr Ccn voorst.el voorgclcgd, eodttt uitcrl ij k op 1 . l  ,200 1 deze 
regeling vnii kracht kmi wordeii . 



3. REEDS C; IiKEALISLEIWE MAATRECI~I,EN 1 N KADER VAN DE 
'1.'013J<.OM S'Iï CiE SOCI A14E OVElWìiN KOMS'I' 

t 

lle Kaad heefi ii i  Iiri vooruitziclit van ccn oiiderîiavige sociale overcenkonist en gelci op 
beslissirigen vaii dc Vlaaiiise regering tende reeds volgcndc maatregelen goedgekeurd en bi praktij k 
gebrucht 

- Vcrhogiiig eiiidej uersioeloge vost gedoel tc mct 1 .O00 131: vaiiaf 1 990. 
- Vcrleiigiiig van (ie iiioritregel waarbij dc VMW de kostcl1 voor het woon-wcrkvcrkcci inct hct 
oyeiibaar vrrvoei. iiit.cgraal tcn loste iiocmt na 3 1 maart 2000. 
- Verhogiiiy vakai~tiegeld met 1.000 Dl; en 0.1 % van liet variabele dool vanaf 2000. 

4. L001.TI JD EN HESCiH l'K.1-3ARR DI.mGETTAIREi ENVELOPPE VOOR DE 
SOCIALE OVElmENKOMS1[' 1999-2002 

C 

De Vl a m s e  rcgcriiig stelt vast dril dc kl.einl.oon van hct ii~gcdieiide eisenpro grtimiliti van de 
rcprcsciitatieve vakorgtu~i sutì es ligt op een "bctckcnisvollc inliaalbeweging" t.o. v. de nndcre 
Vlaamse drinkwatermnntsc11ap1~i~ic111 (AWW, YIDPA en TMVW). Om een er1 ander budgettair 
iiiogelijk te inuken wordt aangcdrorigcn op ccii akkoord wtitirvaii de looptijd lmigcr is daii dc 
gebruikelijke 2 jw. 

e 

Eeii studie van dc glol>alc pcrsoiicclslnsten en de hestafling van de verschillende 
d~inkwatcmaatscliappijeii, tooiit nnii dat de iiidividuclc vcrloiiiiig hij de VMW gen~iddeld lager ligt 
dan hij de aiidere grote V1 a,unsc drinkwatcr~naatsc11t1ppij t:11, De Vlaamsc scgcriiig is daii ook bereid 
om in ovcrlcg rnct de K n d  vriii I3esluur van de VMW ccri inhaalbeweging op gang te hrengcn, 
zolider evenwel lict Iinanciccl cvanwicht vnii dc VM'W in het yedrung te brengen. 

Iii liet kader vaii dc72 socialc ovcirciikoiiist, welist de Vlaamse regcring om in overleg liiet dc Rt~íid 

VNI Besl.uur dan ook oen irilinalopercitie te seulisereii t.o.v. andere drinkwatcrniaatschnl>pijen (.e 
realisereii, wiinrvoor een eiivcloppc hcgchchikhnar is win 200 niin Hl: op kruissriellieid voor 
mtlatregeleii, die gerealiseerd zullcn wardcn tijdeiis de periode 1999-2002. In dczc ciiveloppe zijn 
uiteraard niet de verliogiiigt?~cii vcivnt, die ccii gevol y zijn vun de wettelijke voorziene 
indexiionpassingcn. 

T>c mnatrcgcleii ml lei] gespitid over de periodc 1999-2002 wordei1 inpevucrd, iei~cindc dc 
budgettaire imptik t crvnil in dc 1 i,jd tc kuniieii l~eleheersen. 



Voor de priode 1999 - 2000 11cc:fl of ml de Vlaamse regering, in overleg rnct de Raad vari Bestuur 
volgeiide n~wtregclei~ treíkn : 

a. Verlioging vn~i de eindcjaarsj~reiiiic vaiinf het. dicristjaar 1999 met 1 .O00 HF (reeds toegepast. in 
i 999). 

I>. Verhoging vali het vakeiitiegeld vanaf hei dienstjanr 2000 met 1 .O00 BF, wat liet vast gcdcclte 
betreft en 0,1% wnt hel variabel gedecltc het.iafl (recds toegepast in 2000). 

U. Rcstciidigiiig van dc inruitregcl, waarbij de VMW de kusten voor het woon- werkverkeer mct lict. 
opeiibacir vervocr volledig tc11 laste neemt.. 

d. Vcrliogin y van hct forfaitui r wcddccoiiiplement niet 3.000 AF pcr maand vanaf 1 .l ,2000. 
Deze verhoging m1 voor de voorbije ii~uanciai iiithetaald worden, uiterlijk CCn inaand nu 
ondcitekening vaii protocol vrin nkkoord. 

G. INV iILLI'NG VAN 1.E MAA'i'IaGELEN VOOR 
f 

2001. - 2002 

De Raad van Bestuur vaii de VMW zal tijdciis Iinoi vcrgadering van 27.10.2000 ecn 
ondcrl~anddiiigsvoo~el uitwciSkcii, lioiidencìc dc iiinatregelen, tc realiseren in 2001 en 2002 cn 
wanrviin dc kostprijs kan gcrriniild wordai op het. nog beschikbare saldo vali de enveloppc van 200 
iiiiljoen B1i na aflrek vaii dc l<ostprijs van dc neds voor 1 Y99 en 2000 gerealiseerde of gcpl.aade 
m~itrccgeclen . 

Dit voorstel zal op 30 oklobci 2000 tirrn de rcprc~eiituticvc vakorgaiiisuties tocgcstuiird wordcii c11 
liicrover zo1 in lict TOC van dc VMW ovcrlcgd worden tijdens de periode 6-8 novcinber 2000. 
Hct resultwt van dit overleg  al voorgelegd wordcn aai1 de Rned van Bestuur van 10 noveinber 
2000 en peagcndccrd op hel sc.c~orcorniit XVIII vali 1 4  novernbcr 2000. 


