SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr. 210.680

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

Over
Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002
tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli
2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals
gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003 en
- ziekte ten gevolge van ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door
de schuld van derden
- valorisatie deeltijdse prestaties schoonmaak- en cateringpersoneel.
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit:
vaste leden

1. de heer Bart Corners, minister-president van de Vlaamse regering,
voorzitter;
2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter;
3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische
Innovatie.

enerzijds,
en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden:
-

de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd
door:
de heer Hilaire Berchmans

-

de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd 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 bijgaande omzendbrief tot
wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering
van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende
organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij
omzendbrief van 28 maart 2003 en
- ziekte ten gevolge van ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door
de schuld van derden
- valorisatie deeltijdse prestaties schoonmaak- en cateringpersoneel.

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol.
Brussel,

-

DE AFVAARDIGING VAN DE
REPRESENTATIEVE
VAKORGANISATIES:

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID

Voor de Algemene Centrale der
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1' 115.
Bart Somers
Minister-president van de Vlaamse
regering

Voor de Federatie van de Chrlstelijke 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
Opgnbaar Ambt

Dirk Van Mechelen
Vlaams minister van Financiën en
Begroting, Ruimtelijke Ordening,
Wetenschappen en Technologische
Innovatie
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Bijlage p r o t o c o l nr. 210.680
Vlaamse regering

Omzendbrief

Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
Martelaarsplein 7, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553 23.11 - Fax (02)553 23 05

Aan de personeelsleden van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
datum:

Betreft : Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van,
het besluit van de Vlaamse regering van , l 5 juli 2002 houdende o r g a n i s a t i e
van h e t m i n i s t e r i e van de Vlaamse Gemeenschap en de r e g e l i n g van de r e c h t s p o s i t i e van h e t p e r s o n e e l , z o a l s gewijzigd b i j omzendbrief van 28 maart 2003 e n
- ziekte ten gevolge van ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de

schuld van derden
- valorisatie deeltijdse prestaties schoonmaak- en cateringpersoneel;

1. wijzigingen aan de omzendbrief van 6 september 2002:

1.1. ziekteverlof statutair personeel
IN punt 1.3.1.1 zevende alinea worden tussen de woorden 'arbeidsongeval'
en 'een ongeval op weg naar en van het werk' de woorden 'een ongeval van
gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van derden' ingevoegd.
1.2. opbouw geldelijke anciënniteit:
Aan punt 11.1.2.2. "overgangsregeling" wordt een 7" toegevoegd, dat luidt
als volgt "7" De prestaties van het schoonmaak- en cateringpersoneel die
destijds verplicht deeltijds werkten in de periode van 1 april 1972 tot
31 december 1993 zullen gevaloriseerd worden a rato van het prestatieregime, voor zover deze prestaties minimum de helft bedragen van een voltijdse betrekking"

2. datum van inwerkingtreding:
Deze omzendbrief treedt heden in werking.

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

