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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, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

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

4. de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Laurette Muylaert 

- 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: 

de heer Jean-Paul Van der Vurst 

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

de heer Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een eenpariq akkoord afgesloten over het voorgelead ontwerp 
van decreet houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot 
oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging 

De afvaardigingen van de Algemene Centrale der Openbare Diensten en 
de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
wensen evenwel opmerkingen te formuleren (zie brieven als bijlage). 

Bijgaande documenten maken integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 8 -10- 2006 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTAI-IEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemeiie Centrale der 
Operi bare Diensten: 

Y 

Ministq-president van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de / 

Christelijke Syndicaten der / /" 
Openbare Diensten / 

/ /  

' Geert Bourgeois j 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Bert Anciaux 
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel 



- Cultuur 
VAKBOND VOOR KUNSTEN MEDIA EN SOCIAAL CULTUREEL WERK 

Brussel, 9 oktober 2006 

Advies aangaande de omvorming Vlaamse opera van VOI naar v.z.w. 

Acod cultuur geeft een positief advies maar vraagt dringend een oplossing voor de 
situatie van de mensen van de O..V.V. die gelijk hebben gekregen tot in cassatie 
aangaande de niet-overname door de Vlaamse Opera Stichting. 

In de bis nota wordt verwezen naar een afzonderlijke nota die later aan de Vlaamse 
regering zal worden voorgelegd. Wij dringen erop aan dat deze nota in het najaar klaar 
zou zijn. 

Wij dringen erop aan dat de overgang van het personeel zal gebeuren zoals de operatie 
Vlos naar Vlaamse opera : een louter administratieve regeling. Het decreet voorziet 
inderdaad dat het personeel wordt overgedragen. Wij stellen vast dat deze overdracht 
zal gebeuren tegen 1/7/2008. Dit betekent dat de sociale verkiezingen van 2008 reeds 
voorbij zullen zijn. Onze vraag is om de nodige maatregelen te nemen opdat er toch 
verkiezingen kunnen zijn in het voorjaar van 2008. 

Muylaert Laurette 

Secretaris acod cultuur 



AANDACHTSPUNTEN EN WENSEN BIJ DE HERSTRUCTURERING VLOPERA 

De twee laatste decennia van de juridische geschiedenis van de opera in Vlaanderen is een 
melodrama van de ergste soort. 

De voorliggende omvorming willen wij in twee delen beschouwen. 

De intentie van de Vlaamse regering om eindelijk voor de slachtoffers van de hervorming van 
de O.V.V. in 1988 een oplossing door middel van een dading te voorzien lezen wij met meer 
dan gewone aandacht en verheugt ons in feite zeer erg. Eindelijk goed nieuws. Ik denk dat er 
weinigen zijn die weten hoeveel en welk menselijk leed deze toenmalige hervorming heeft 
teweeggebracht. 

Wat de eigenlijke hervorming nu betreft hebben wij toch nog een aantal opmerkingen. 
Wij bevelen ten eerste aan dat het rapport van de veranderingsmanager dat als bijlage bij het 
document zit eens zou gezuiverd worden van nog altijd storende cijfermatige fouten. 
In hoge mate stoort het ons dat de huidige v.o.i. structuur hier de schuld van zowat alles 
krijgt; stroef, onwerkbaar, log . . . Dit komt ons als argumentatie belachelijk over temeer daar 
alle personeel nu in deze constructie contractueel geworven is. Bovendien zijn de sectorale 
akkoorden van de Vlaamse gemeenschap ipso facto niet van toepassing op de Vlopera maar 
heeft men daar integendeel zijn eigen sectorale prograrnmatie. Het huidige personeel voelt 
zich niet gelukkig met deze negatieve afspiegeling van hun opera. 
En last but not least wist toch iedereen dat de v.o.i. structuur in feite alleen maar gecreëerd is 
om de rechtmatige eisen van de gedupeerden moeilijk zoniet onmogelijk te maken. 

Dat men de opera eenzelfde structuur geeft als de andere grote nominatum culturele 
instellingen van de Vlaamse gemeenschap is voor ons op zich geen punt en daar zijn wij 
an sich niet tegen. Is het er in feite vooral niet om te doen samenwerking te vergemakkelijken, 
en al staat het er niet een fusie een stuk gemakkelijker te maken. 

Voor ons is, gezien onze zeer slechte ervaringen in het verleden, duidelijk dat eenieder zonder 
bijkomende hinderpalen of proeven administratief naar de nieuwe constructie moet kunnen 
overstappen zonder het creëeren van welke anomalie dan ook. 

De in het vooruitzichtgestelde werkgroep die een visie moet ontwikkelen over de taak en 
opdracht van de Vlaamse opera en het profiel van de nieuwe intendant bekijken wij met 
argusogen en wij hebben eerlijk gezegd vragen bij de zin van dit onding. 

Tot slot stellen wij vast dat de eigenlijke overgang op 01/07/08 is voorzien en weten wij allen 
dat in mei 2008 er sociale verkiezingen zijn. Wij zijn principieel niet tegen sociale 
verkiezingen. Wij gaan evenwel niet verder dan dat wij bereid zijn, met de wetgeving 
dienaangaande als leidraad, een ad hoc oplossing te vinden die evenwel rekening dient te 
houden met &we 

Jean-Paul Van der Vurst 
Algemeen Sectorverantwoordelijke 
ACV-Transcom Belangengroep Cultuur 


