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protocol nr. 210.669 

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

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspe- 
cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het OPZ 
Re kern 
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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. mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezond- 
heid en Gelijke Kansen . 

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: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over het neergelegd Ontwerpbe- 
sluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke re- 
geling van de rechtspositie van het personeel van het OPZ Rekem. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten en de afvaardiging van de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten gaan echter niet akkoord met de afschaffing van 
de geneesmiddelentoelage. 

Volgens de afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndi- 
caten der Openbare Diensten kan voor vele actieve en niet meer ac- 
tieve personeelsleden de afschaffing van deze sociale tegemoetko- 
ming aan de basis liggen van bijkomende financiële problemen, boven 
op de gezondheidsproblemen. Het is dan ook bijzonder ongelukkig dat 
uitgerekend gelijktijdig met de afschaffing van deze algemene soci- 
ale tegemoetkoming er 2 nieuwe substantiële toelagen ingevoerd wor- 
den, weliswaar uitsluitend voor leidinggevende functies ... 

De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
vraagt dat bij de uitvoering van de bepalingen uit de Vlaamse CAO 
2003-2004 over de normalisatie van contractuele personeelsleden on- 
derzocht wordt welke de situatie en de mogelijkheden zijn voor de 
personeelsleden binnen de OPZ's die aangeworven zijn via het IBF. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 

Centrale der 

Bart Somers 
Minister-president van d 
regering 

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

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 
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Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische 
Innovat ie 

Adelheid Byttebier 
Vlaams minister van Welzijn, Ge- 
zondheid en Gelijke Kansen 


