
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 178.535 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 
APRIL 2 0 0 2  DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

nota aan het Sectorcomité XVIII m.b.t. PIP/PEP in het MVG, de VWI 
en de V01 



vervolg protocol nr. 178.535 

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, onder- 
voorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening. 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Hilaere 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 heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

mevrouw Ann Vermorgen 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door : 

mevrouw Michele Claeys 

anderzijds, 
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Werd vastgesteld wat volgt over bijgaande nota aan het Sector- 
comité XVIII m.b.t. PIP/PEP in het MVG, de VWI en de VOI. Bijgaand 
document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

1. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
gaat niet akkoord om volgende redenen: 

de Vlaamse overheid negeert de twee vorige sectorale ak- 
koorden ('97-'98 en '99-2000); 

9 de vervaldatum van 01/01/2003 is een voorstel geweest van 
de Vlaamse overheid zelf om de vakbonden een afzwakking 
van een vorig akkoord te doen aanvaarden; 

9 bij sommige personeelsleden werden er aldus valse verwach- 
tingen gecreëerd; 

9 de problematiek van tekort aan personeel en/of teveel aan 
uitstappers door de Vlaamse overheid zelf is geschapen 
door de aanwervingpolitie k ti j dens de voorbi j e 10 j aar, 
dit ondanks herhaaldelijk waarschuwen door de vakbonden; 

9 een boekhoudermentaliteit voorrang krijgt op de menselijk- 
sociale invalshoek. 

2. De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten 
der Openbare Diensten gaat niet akkoord om volgende redenen: 

de Vlaamse overheid respecteert de afgesloten CAO'S '97 - 
'98 en '99 - 2000 niet; 

9 de vakbonden kunnen onmogelijk de gevolgen dragen van het 
feit dat de overheid jaren nodig heeft om een personeels- 
plan op te maken en dit ondanks de medewerking van ver- 
schillende private firma's. Wij hadden het reeds vanaf de 
eerste bespreking moeilijk met de datum van 1 januari 2003 
en wij hebben op het terrein niet vastgesteld dat er druk 
op de ketel werd gezet om de personeelsplannen af te wer- 
ken. 

9 er werden heel wat verwachtingen naar de personeelsleden 
gecreëerd, die nu niet ingelost kunnen worden, wat niet 
bevorderend is voor de motivatie van het personeel; 

9 de beslissing van de Vlaamse regering van november 2001 
betrof enkel de diensten van de Vlaamse regering en plots 
komt er nu ook een voorstel om het stambesluit van de 
VOI's aan te passen. 
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.' 
3. De afvaardiging van het Vrij syndicaat van het Openbaar Ambt 

gaat niet akkoord omdat zij van mening is dat met de voorgelegde 
wijziging de mogelijkheid bestaat dat bepaalde garanties uit het 
verleden niet zullen kunnen gehonoreerd worden. 

Brussel, 
. u ,  ' 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare iensten: P !t 

ìl 
Patrick Dewael 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke syndicaten der Openbare 
~ienstferd / 

Paul Van Grembergen 
,, 1 , Vlaams minister van Binnenlandse 

Aanqeleqenheden, Ambtenarenzaken en 
~ u i f  enlánds Beleid 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimteli j ke Ordening 


