
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 210.661 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
27 MEI 2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerp van sectoraal akkoord voor het instructiepersoneel van de 
VDAB - 2003-2004 



vervolg protocol nr. 2 10.661 

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 Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en 
Toerisme. 

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 : 

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp van sec- 
toraal akkoord voor het instructiepersoneel van de VDAB - 2 0 0 3 -  

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 2 7 6 5 -  2004 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Bart Somers 1 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 

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

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 
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d 
Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische 
Innovatie 

Vlaams minister van Werkgelegenheid 
en Toerisme 



BIJLAGE PROTOCOL NR. 210.661 

Bijlage 1. 

ONTWERP VAN SECTORAAL AKKOORD VOOR HET 
INSTRUCTIEPERSONEEL VAN DE VDAB - 2003-2004 

Tussen: 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Keizerslaan 1 1, 
1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Yvan Bostyn, administrateur-generaal. 

en: 

ACOD, Fontainasplein 911 1 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heren Richard De 
Winter, Gerrit Brondeel en Dominique Berrier 
CCOD, Trierstraat 3 1 bus 2 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Ann Vermorgen, 
en de heren Eddy Steijnen en Rudy Dhoore. 
VSOA, Boudewijnlaan 11 1000 Brussel vertegenwoordigd door de heren A. Ayrianoff en 
Marcel De Smet. 

1. TOEPASSINGSGEBIED 

Dit sectoraal akkoord is van toepassing op de werkgever VDAB en de personeelsleden die 
ressorteren onder het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende 
vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst 
aangeworven bij de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Dit 
sectoraal akkoord is, ook van toepassing op de personeelsleden die ressorteren onder artikel 
12 van het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, belast met de organisatie van de 
beroepsopleidingscentra met uitzondering van punt 2.1 en 5. 

2. KWALITATIEVE ASPECTEN 

De afspraak vervat in art 8. van het sectoraal akkoord 2001 -2002, met name "De 
problematiek van de eindeloopbaan zal bekeken worden in functie onder andere van 
taakaanpassingen en jobrotatie. Analyses van taakinhouden, actualisering van technisch- 
pedagogische takenpakketten en objectieven worden onderzocht, ondermeer in functie van de 
herstructurering van de VDAB en nieuwe leermethodieken", zal als volgt uitgevoerd worden: 



2.1. Inzake werkdruk, werkorganisatie en opleiding en bijscholing van het personeel zal 
een werkgroep bestaande uit de directie dienstenmanagement en de vertegenwoordigers van 
het personeel voorstellen doen aan het Tussenoverlegcomite van oktober 2004. 

2.2. Inzake eindeloopbaanproblematiek zal een werkgroep bestaande uit de Directie VDAB 
en de vertegenwoordigers van het personeel concrete voorstellen doen aan het 
Tussenoverlegcomite van februari 2005. Deze voorstellen zullen worden onderhandeld in het 
kader van het bedrijfsakkoord 2005 - 2006. 

3. DIENSTVRIJSTELLING 

Het aantal dagen dienstvrijstelling wordt, vanaf 01.01.2005, opgetrokken met 2 vrij te 
nemen dagen op jaarbasis. 

4. MAALTIJDCHEQUES 

De werkgeversbijdrage in de kosten van de maaltijdcheque wordt vanaf 01.09.2004 
verhoogd met 0,42 euro tot 4,88 euro. 

5. GROEPSVERZEKERING 

De resterende 0,53% aan loonkost wordt vanaf 01.12.2004 omgezet in het bestaande 
systeem van groepsverzekering (Employee Benefits Plan bij Fortis AG). 



De minister vice-president van de Vlaamse regering, 
de Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme 

NOTA AAN HET SECTORCOMITE XVIII 

Betreft : Sectoraal akkoord instructiepersoneel VDAB 

Toedracht 

De Vlaamse regering heeft in het kader van de onderhandelingen van het Vlaams sectoraal 
akkoord 2001-2002 beslist dat er voor het instructiepersoneel van de VDAB een eigen 
akkoord wordt afgesloten. In het sectoraal akkoord voor het instructiepersoneel van de VDAB 
2001-2002 werd bepaald dat vanaf het sectoraal akkoord 2003-2004 voor het 
instructiepersoneel van de VDAB hiervoor afzonderlijke onderhandelingen zullen gevoerd 
worden in schoot van de instelling, die nadien worden bekrachtigd in het comité XVIII. 

Syndicaal eisenprogramma 

De syndicale organisaties hebben hun eisenmemorandum ingediend en formeel neergelegd. 
Na een grondige gedachtenwisseling werd hierover een consensus bereikt en een 
ontwerpovereenkomst opgesteld, die door het Beheerscomité van de VDAB op 05 mei 2004 
werd goedgekeurd. 

Verloop van de onderhandelingen 

Het uitgangspunt bij de onderhandelingen was dat de budgettaire ruimte voor het sectoraal 
akkoord van het instructiepersoneel beperkt moest worden tot de voordelen die toegekend 
worden aan de personeelsleden vervat in het Vlaams sectoraal akkoord 2003-2004 en het 
intersectoraal akkoord 2001-2002, dat een budgettaire weerslag heeft op het jaar 2004 
(ambtenaren). 



De financiële ruimte werd als volgt bepaald : 

1% : loonsverhoging (wordt op 1.12.2004 toegekend aan de personeelsleden van 
het niveau A en B) voortvloeiend uit het intersectoraal akkoord; 

0,2%: toename van het bedrag van de eindejaarspremie 2004; 

0,3% : inschatting van het voordeel dat aan de contractuele personeelsleden van 
de VDAB toegekend zal worden indien ze genormaliseerd zullen worden 
tot statutair en daardoor zullen kunnen genieten van een functionele 
loopbaan. 

13% 

Met de personeelsleden van het instructiepersoneel werd een brutoverhoging onderhandeld 
van 1,5 %. De personeelsleden opteerden om deze brutoverhoging toe te kennen onder de 
vorm van een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques; een toename van de 
werkgeversbijdrage aan de groepsverzekering en twee bijkomende dagen dienstvrijstelling. 

Belangrijkste elementen van akkoord (zie bijlage 1) 

Aan het instructiepersoneel wordt vanaf 1 september 2004 maaltijdcheques toegekend, 
ter waarde van 6 euro per dag (4,88 euro ten laste van de werkgever, 1,12 euro ten 
laste van de werknemer), dit is een verhoging met 0,42 euro. 
Vanaf 1 januari 2005 wordt het aantal dagen dienstvrijstelling met twee dagen 
verhoogd. 
De 0,53 % weddeverhoging wordt vanaf 1 december 2004 omgezet in een systeem 
van groepsverzekering voor de financiering van het Employee Benefits Plan. 
De kwalitatieve aspecten m.b.t. werkdruk, werkorganisatie, opleidingíbijscholing van 
het instructiepersoneel en de einde loopbaanproblematiek zullen in de komende 
maanden worden uitgewerkt in twee werkgroepen directielvakbonden. 

Budgettaire weerslag 

De theoretische omzetting van de 2 verlofdagen in percentage brutoloon bedraagt 
0,81 % (bij maximale aanwervingen ter compensatie verlofdagen: 422.470 euro). 

De directe budgettaire weerslag op jaarbasis bedraagt: 

maaltijdcheques: 83.45 1 euro (0,16%); 
groepsverzekering: 277.443 euro (0,53%). 

Aan de leden van het sectorcomité XVIII wordt gevraagd het sectoraal akkoord voor het 
instructiepersoneel VDAB, zoals vervat in bijlage 1, te bekrachtigen. 


