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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 18 SEPTEMBER 2006 DIE GEVOERD 
WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

Over 

Tijdelijke regeling met betrekking tot maaltijdcheques voor sommige 
personeelsleden die vanuit sommige Vol's gemigreerd zijn 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

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

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

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemeiie Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Richard De Winter 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-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 akkoord afqesloten over de voorcieleade nota m.b.t. de 
tijdelijke regeling met betrekking tot maaltijdcheques voor sommige 
personeelsleden die vanuit sommige Vol's gemigreerd zijn, met volgende 
opmerking van de afvaardiging van de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten. 

De afvaardiging van de Federatie van de Chi.istelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten stelt vast dat de Inspectie van Financiën over het 
voorliggende dossier een negatief advies heeft uitgebracht met een aantal 
terechte gefundeerde opmerkingen, o.m. dat het gelijkheidsbeginsel 
geschonden wordt. In voorgaande dossiers met betrekking tot 
personeelsaangelegenheden (inclusief gefundeerd negatief advies van IF) 
heeft de Vlaamse Regering gemeend haar verantwoordelijkheid te moeten 
opnemen. 
Aangezien de Vlaamse Regering zich toch akkoord kan verklaren met deze 
tijdelijke regeling m.b.t. maaltijdcheques voor somrriige personeelsleden 
die vanuit sommige Vol's gemigreerd zijn, zal de FCSOD deze 
stellingname en werkwijze in het achterhoofd houden bij komende andere 
dossiers. 

Brussel, 2 9 -09- 2006 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 
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Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor h'et Vrij Syndicaat van het 
O~enbaar Arri bt e- ,-J 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 


