
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 203.633 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
22 SEPTEMBER EN 13 OKTOBER 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET 
SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 
ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van 
de nadere reqels voor de aanwervinq van de leden van het dagelijks 
bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks be- 
stuur en de zetel van de reguleringsinstantie zoals bedoeld in het 
decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. 
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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 vastgesteld wat volqt over het voorgelegd ontwerpbe- 
sluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nade- 
re regels voor de aanweiving-van de leden van het dagelijks be- 
stuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks be- 
stuur en de zetel van de reguleringsinstantie zoals bedoeld in het 
decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. 

In de aanhef van het voorgelegde ontwerp van besluit dient verwezen 
te worden naar onderhavig protocol. 

De afgevaardigden van de drie representatieve vakbonden gaan niet 
akkoord met het feit dat over het geldelijk statuut van de bij ar- 
beidsovereenkomst in dienst genomen leden van het dagelijks bestuur 
van de reguleringsinstantie niet onderhandeld wordt met de vakbon- 
den in het sectorcomité XVIII. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten begrijpt niet waarom deze reguleringsinstantie 
wordt opgericht, omdat ze volgens haar alleen maar taken uitvoert 
die thans door de administratie gedaan worden en dat een vergelij- 
king met de VREG niet opgaat omdat er momenteel geen aanwijzingen 
zijn dat men de watermarkt wil liberaliseren. Tevens komt deze re- 
guleringsinstantie nergens in het BBB- plaatje voor. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Bart Somers 
Minister-president van de 
regering 

Vlaamse 

de Chris- 
r Openbare 
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Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Voor het _rij Syndicaat van het 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financien en 
Begroting, Ruimtelilke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische In- 
novatie 

Vlaamse minister van ~eefmilieu, 
Landbouw en Ontwikkelingssamenwer- 
king 


