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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

l. 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 

enerziids, 

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 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 

anderziids, 
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Werd een éénparia akkoord afnesloten over de voorgelegde 
documenten betreffende punt 5.3. van het sectoraal akkoord 2005 - 2007 
m.b.t. uitvoering van de toekenning van maaltijdcheques. Bijgaande 
documenten maken integraal deel uit van dit protocol. 

De verantwoordelijken van de DAB Luchthavens Deurne en Oostende 
treffen de nodige maatregelen zodat het personeel voldoende heeft met 
hun maaltijdcheque om een maaltijd te nemen in de restaurants van de 
Luchthavens die zij in concessie gegeven hebben. 

De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
formuleert volgende opmerkingen: 

Zij vraagt om na één jaar de veralgemeende toekenning van de 
maaltijdcheques te evalueren. 

- Voor personeel met dienstbotentoelage wordt 5 euro (chartaal geld) 
omgezet in 5 euro maaltijdcheque. De ACOD vraagt dat er slechts 1 
maaltijdcheque per etmaal wordt ingehouden. Inhouding 2,5 €op de 
vergoeding (werknemersbijdrage) en 2,5 euro op het netto salaris 
(werkgeversbijdrage). 

- Bij de loodsen wordt een effectieve werkdag uitgedrukt in beurtdag 
wat een andere berekeningswijze tot gevolg heeft, zodat de 
voorgestelde forfaitaire bijdrage van 25emaand niet correct is. 

- De toekenning van de forfaitaire bijdrage sluit bijkomende 
onderhandelingen m.b.t. reis- en maaltijdvergoeding bij de 
operationele loodsen niet uit. 

Brussel, 1 4 -06- 2007 

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

Voor de A Centrale der 
Openbare / 

pister-president van de Vlaamse regering 
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Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

r 

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

Voor het Vrij Syndicaat v 
Openbaar Ambt 

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


