
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 202.627 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
28 JULI EN 22 SEPTEMBER 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVI I I 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 
ontwerp van sociaal akkoord 2003-2006 voor de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

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

4. de heer Ludo Sannen, Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw 
en Ontwikkelingssamenwerking 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- 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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

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

mevrouw Michèle Claeys 

anderzijds, 
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Werd het volgende vastgesteld over bi j gaand ontwerp van so- 
ciaal akkoord 2003-2006 voor de Vlaamse Maatschappij voor Water- 
voorziening. Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit 
protocol. 

De afvaardiging van de overheid en de afvaardigingen van de Algeme- 
ne Centrale der Openbare Diensten en de Federatie van de Christe- 
lijke Syndicaten der Openbare Diensten gaan akkoord met bijgaand 
ontwerp van sociaal akkoord. 

De afvaardiging van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt gaat 
niet akkoord om redenen uiteengezet in bijgaand document. Dit docu- 
ment maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
O 8 OKT, 2003 

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

De Voorzitter, 

Bart Somers 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Voor het Vrij Syndicaat van het 

O p e n b a C q S  -' 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische In- 
novatie 
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Ludo Sannen 
Vlaamse minister van Leefmilieu, 
Landbouw en Ontwikkelingssamenwer- 
king 
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Sectorcomité XVIII dd. 22/09/03 
T.a.v. de Voorzitter 

Protocol van NIET AKKOORD vanwege het VSOA betreffende het ontwerp van protocol 
sociaal akkoord Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

Motivering : 

1) Op de vergadering van het sectorcomité XVIII dd.2817103 werd het niet akkoord 
vanwege het VSOA uitvoerig geargumenteerd. 

2) De voorzitter heeft op deze vergadering de CAO terug verwezen naar het T.O.C. en 
daarmee opdracht gegeven om het overleg verder te zetten. 

3) Op de vergadering van het T.O.C. dd. 16/9/03 stond dit niet op de agenda. 

4) Het VSOA begrijpt niet dat een expliciete opdracht vanwege de voorzitter van het 
sectorcomité door de VMW straal genegeerd wordt. 

5) Op de vergadering van het T.O.C. dd. 16/9/03 werd, hoewel de CAO niet op de 
agenda stond, het standpunt van de syndicale organisaties gevraagd. Omdat er geen 
sprake was van enig overleg kon het VSOA bijgevolg niet anders dan zijn standpunt 
dd. 28/7/03 herhalen. 

6) Het VSOA blijft bijgevolg ook nu bij zijn standpunt dd. 28/7/03. 

7) Het VSOA wenst echter te vermijden dat het personeel de dupe wordt van de 
verkrampte en oncomrnunicatieve houding vanwege de VMW. 

Standpunt dd. 28/7/03 

1) Het VSOA heeft zich van in het begin duidelijk uitgesproken tegen een 
onderhandeling in twee fasen; zie opmerkingen in verslag T.O.C. dd. 28 mei 2003. 

2) In het kader van de onderhandelingen is er sprake van desinformatie van de Raad van 
Bestuur; zie onze brieven dd 23 april 2003 en ons gesprek met de voorzitter van de 
Raad van Bestuur dd. 30 april 2003. 

3) Buiten deze CAO om worden besprekingen gevoerd met uitsluitend de andere 
vakorganisaties welke resulteren in het ter beschikking stellen van een jaarlijks bedrag 
van 61.973,38 f: (of 2.500.000,-Beoen dit tot en met 2005. Dit gebeurde niet allen 
buiten de wil om van de Raad van Bestuur, maar zelfs tegen de wil van de Raad van 
Bestuur. Deze zaak ten gronde besproken met de voorzitter dd. 30 april 2003.Het 
VSOA heeft deze zaak dan ook aanhangig gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg. 
Hier rond werd heel wat briefwisseling verstuurd naar de directeur-generaal, de 
voorzitter en de regeringscommissaris, 



4) Een conform het syndicaal statuut correct geagendeerd punt van het VSOA inzake de 
CAO wordt vanwege de VMW simpelweg niet op de agenda geplaatst ( zie 
agendering dd. 19 mei 2003). 

5) Het ontwerp van sociaal akkoord voorziet : "De budgettaire enveloppe wordt bepaald 
op 2.500.000€ voor de periode 2003-2006 waarvan 20% moet worden gecompenseerd 
door implementatie van de resultaten van procesanalyse op basis van een grondige 
analyse, herdefiniëring en optimalisatie van de belangrijkste bedrijfsprocessen." Op de 
vergadering van de Commissie sectorale en sociale programmatie dd. 22 januari 2003 
werd de vraag gesteld of hiermee een personeelsverrnindering werd bedoeld. Hierop 
kwam geen duidelijk antwoord. Wij hebben echter aanwijzingen dat door de Raad van 
Bestuur hiermee bedoeld wordt, en misschien reeds beslist werd, een 
personeelsvennindering van 20%. Het VSOA wenst hierin volledige duidelijkheid. 

6) M.b.t. het vakantiegeld hebben wij de grootste reserves rond het voorstel. Gezien de 
specifieke personeelsstructuur van de VMW achten wij het voorliggende voorstel 
onbillijk naar de niveau's W1 en UI, de grootste personeelscategorie. 

7) M.b.t. de patronale pensioenbijdrage (112.2") kan het VSOA niet akkoord gaan met dit 
voorstel. Het gaat immers om een verplichting van werkgeverszijde en kan daarom 
niet ten laste worden gelegd van de CAO. 

8) De integratie van het forfaitair weddecomplement in de salarisschalen werden niet ten 
gronde besproken, maar verschoven naar "de" 2de fase. 

9) Met voorliggende voorstel zijn alle budgettaire middelen reeds uitgeput en is een 
onderhandeling over 'een' tweede fase slechts bezigheidstherapie. 

10) Het VSOA is van oordeel dat alle punten de nodige aandacht verdienen. 
De volgende punten zijn eenvoudig weg niet behandeld (zelfs met geen half woord): 

a. vervoersplan 
b. eindejaarstoelage 
c. aanvullend pensioen 
d. sociale dienst 
e. eindeloopbaanproblematiek 

Met de huidige stand van de onderhandelingen betekent dit voor het VSOA een duidelijk 
NIET AKKOORD. 

Namens het VSOA, 

Jos Mermans 
Vaste Afgevaardigde 


