
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 4 JULI 
2005 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de overdracht 
van sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zee- 
wezen aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal 
en de Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die perso- 
neelseden verbonden zijn 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

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

4. de heer Kris Peeters, Vlaamse minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Hilaire Berckmans 

- 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 éénparig akkoord afgesloten over het voorgelegde ontwerp 
van besluit van de Vlaamse regering houdende de overdracht van som- 
mige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen 
aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal en de 
Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelseden 
verbonden z i j n. 

Evenwel wensen de afvaardiging van de Algemene Centrale der Openba- 
re Diensten en de afvaardiging van het Vrij Syndicaat van het Open- 
baar Ambt nog volgende opmerkingen te maken. 

1. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Dien- 
sten vraagt dat de technische werkgroep wordt opgestart voor 
de harmonisatie van vergoedingen en toelagen. De bedoeling is 
om het momenteel bestaande ingewikkelde en ondoorzichtige sa- 
menraapsel van vergoedingen en toelagen te vereenvoudigen. 
Dit kan bijvoorbeeld door tot één gecombineerde toelage te 
komen voor alle binnenvaartbegeleiders. Dat zou ook onderlin- 
ge discussies in de toekomst voorkomen. 

De afvaardiging van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
ziet geen reden waarom deze overdracht moet gebeuren drie 
maanden voor de inwerkingtreding van het organisatiebesluit 
en het migratiebesluit voor het gehele ministerie. In elk ge- 
val eist het VSOA dat ook op deze overgang de principes ver- 
vat in het migratiebesluit van toepassing zijn. Deze afvaar- 
diging eist sluitende garanties voor de pensioenrechten van 
de overgedragen ambtenaren ingeval de BTW inkomsten op ter- 
mijn niet zouden volstaan voor dekking van deze lasten. Ge- 
zien het aantal over te dragen personeelsleden van de afde- 
lingen VNA, BHWZ en directoraat-generaal kan er geen sprake 
van zijn dat de in punt 4 vermelde 22 openstaande betrekkin- 
gen aan deze afdelingen aangerekend worden. Het VSOA eist de 
strikte toepassing van alle in art. 5 S3 vermelde verworven- 
heden en in het bijzonder alle voordelen verleend door de so- 
ciale dienst volgens de bestaande regelgeving op 30 september 
2005. 

Brussel, 

3 0 -08- 2005 
DE AFVAARDIGING VAN DE REPRESENTAT 
VAKORGANISA $S : 

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten: i,, 

'r 
Voor de Federatie van de Chris- 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

~ Y ~ s ~ ~ e  president van de Vlaamse regering 

telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten / 



vervolg protocol n r .  222.713 4 

Geert Bourgeois 4 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 

...- Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begrot ' en 4 imtelijke Ordening 

er van Openbare 
, Leefmilieu en Na- 


