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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 
OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de collectieve verzekering ' stoffe- 
lijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen'. 



vervolg protocol nr. 170.504 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Hilaire Berckmans 
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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 
mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds , 



V 
vervolg protocol nr. 170.504 3 

Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp van 
omzendbrief m.b.t. de collectieve verzekering ' stoffelijke schade 
aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen'. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel., 2 3 OKT, 7001 

DE AEVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 



Omzendbrief 
Bijlage protocol nr. 170.504 

Vlaamse regering 
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 

Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid 

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

Aan de personeelsdiensten van de diensten 
van de Vlaamse regering 

Aan de personeelsdiensten van sommige 
Vlaamse openbare instellingen 

Aan de kabinetten van de Vlaamse ministers 

Datum: 

Betreft : Collectieve verzekering "stoffelijke schade aan het eigen voer- 
tuig bij dienstverplaatsingen" 

Deze omzendbrief regelt de omzetting van de bedragen uitgedrukt in Belgi- 
sche frank naar bedragen in Euro vanaf 1 januari 2002, en vervangt vanaf 
deze datum de omzendbrief van 23 februari 2001 (kenmerk: PEBE/DVR - 
VOI/2001/2) die wordt opgeheven. 

1. Toepassingsgebied 

Deze omzendbrief is van toepassing op: 

l. de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 
2. de personeelsleden van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen; 
3. de personeelsleden en de leden van de raad van bestuur van de Vlaamse 

openbare instellingen die vallen onder het sectoraal akkoord 1995- 
1996 ( l )  ; 

4. de leden van de kabinetten van de Vlaamse ministers. 

de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Milieumaatschap- 
pij, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Dienst voor de 
Scheepvaart, de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen, de N.V. Zeekanaal en Waterge- 
bonden Grondbeheer Vlaanderen, Export Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, het Vlaams Instituut 
voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie, het 
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de 
Openluchtrecreatie, de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, Het 
Gemeenschapsonderwijs, de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding, het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, Kind en Gezin, 
het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, de Sociaal-economi- 
sche Raad van Vlaanderen, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, het Openbaar Psychia- 
trisch Ziekenhuis te Geel, het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem en het Universi- 
tair Ziekenhuis Gent 



2. De collectieve verzekering "stoffelijke schade aan het eigen voertuig 
bij dienstverplaatsingen" 

2.1. Situering en profilering van de af te sluiten verzekering 

De Vlaamse regering heeft dd. 26 januari 2001 beslist om met het oog op 
de dekking van de stoffelijke schade die personeelsleden en leden van de 
kabinetten van de Vlaamse ministers en van de raden van bestuur van 
Vlaamse openbare instellingen kunnen oplopen wanneer zij hun eigen voer- 
tuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, een overeenkomst af te sluiten 
met KBC-verzekeringen. 

Op grond van deze overeenkomst kunnen de Vlaamse Gemeenschap (voor het 
personeel van de diensten van de Vlaamse regering, en de leden van de ka- 
binetten van de Vlaamse ministers) en de Vlaamse openbare instellingen 
(elk apart voor hun eigen personeel en de leden van hun raad van bestuur) 
met KBC-verzekeringen een collectieve verzekeringspolis afsluiten waarbij 
de stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen 
wordt verzekerd overeenkomstig de volgende voorwaarden: 

aanspreekbaarheid van de collectieve verzekering stoffelijke schade 
ongeacht of op basis van het gemeen recht een schadeloosstelling kan 
worden verkregen; 
verzekering van alle personeelsleden, en van alle leden van de kabi- 
netten van de Vlaamse ministers en van de raden van bestuur van de 
Vlaamse openbare instellingen, die bi j dienstverplaatsingen gebruik 
maken van hun eigen voertuig; 
verzekering van stoffelijke schade, brand, diefstal en glasbreuk; 
mogelijkheid tot occasionele dekking van woon-werkverkeer (staking 
openbaar vervoer, uitzonderlijke of langdurende vergaderingen); 
verzekering van dienstverplaatsingen in het buitenland; 
verzekering van in het buitenland ingeschreven voertuigen; 
verzekering op basis van de aangenomen waarde zowel bij ongeval, 
brand, diefstal; 
maximale tussenkomst 16.113,08 euro per schadegeval (exclusief BTW); 
schadevergoeding zonder toepassing van een evenredigheidsregeling; 
mogelijkheid tot toetreding van de Vlaamse openbare instellingen tot 
de voor de diensten van de Vlaamse regering afgesloten verzekering, 
volgens dezelfde voorwaarden; 
berekening van de verzekeringspremie op basis van een voorschotten- 
systeem dat uitgaat van het aantal verreden km het jaar voorafgaand 
aan het verzekeringsjaar; 

De toetreding tot voormelde collectieve verzekering is verplicht voor de 
Vlaamse openbare instellingen die ressorteren onder het sectoraal akkoord 
1995-1996, en waarbij op heden geen collectieve verzekering "stoffelijke 
schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen" bestaat, of waar- 
bij de huidige collectieve verzekering "stoffelijke schade aan het eigen 
voertuig" inzake prijs-kwaliteitsverhouding minder gunstig is. 

De met KBC-verzekeringen af te sluiten collectieve verzekering "stoffe- 
lijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen" heeft een 
suppletief karakter, hetgeen betekent dat zij tussenkomt indien (of in de 
mate dat) geen beroep kan worden gedaan op een eigen verzekering. 

De kosten van deze verzekering (alsmede de franchises) worden ten laste 
genomen door de werkgever. 
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De personeelsleden en de leden van de kabinetten van de Vlaamse ministers 
en van de raden van bestuur zullen door deze verzekering zijn gedekt, 
zonder dat zijzelf hiervoor nog bijkomende stappen moeten ondernemen. 

3. Concreet implementatieplan 

De overeenkomst met KBC-verzekeringen op grond waarvan de Vlaamse Gemeen- 
schap en de-V01 de mogelijkheid krijgen om voor hun personeel en de leden 
van de kabinetten van de Vlaamse ministers en van de raden van bestuur 
met voormelde maatschappij een verzekeringspolis af te sluiten overeen- 
komstig de in punt 2 vermelde voorwaarden, treedt in werking op 1 maart 
2001. 

Gelijktijdig met deze afsluiting werd eveneens de verzekeringspolis 
m.b.t. het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen, en de leden van de kabinetten van 
de Vlaamse ministers, ondertekend. Deze verzekeringspolis ging eveneens 
in op 1 maart 2001. 

Door de administratie Ambtenarenzaken werd aan de personeelsdiensten van 
de onderscheiden departementen en van de Vlaamse wetenschappelijke in- 
stellingen, aan de kabinetten van de Vlaamse ministers en aan de repre- 
sentatieve vakorganisaties een afschrift van deze polis bezorgd, samen 
met concrete richtlijnen m.b.t. de praktische organisatie van de betrok- 
ken verzekering (ingangsdatum; te gebruiken documenten bij schadegeval 
e.d.). 

De Vlaamse openbare instellingen dienen zelf de nodige maatregelen te 
treffen, met het oog op de toetreding tot de hogervermelde collectieve 
verzekering. Een kopie van deze overeenkomst werd hen toegestuurd. 

De personeelsdiensten van de onderscheiden departementen, van de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen en van de Vlaamse openbare instellingen, 
en de kabinetten van de Vlaamse ministers staan zelf in voor de verdere 
communicatie naar hun personeelsleden, alsmede voor de opvolging van de 
verzekering (bvb. regeling van de schadegevallen, detectie van oneigen- 
lij k gebruik) . 

Paul Van Grembergen 
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid 
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