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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, voorzitter; 

2. 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, vertegenwcordigd 
door: 

de heren Richard De Winter 
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: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een éénparici akkoord afqesloten over bii~aande rondzendbrief 
DVO/BZ/P&0/2008 betreffende voorlopige uitvoering van een maatregel uit 
het sectoraal akkoord 2008-2009. Bijgaand document maakt integraal 
deel uit van dit protocol. 

De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten vraagt 
echter haar opmerkingen geformuleerd in bijgaande brief d.d. 311 112008 
aan dit protocol toe te voegen. Bijgaand document maakt integraal deel uit 
van dit protocol. 

De afvaardiging van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt sluit zich bij 
deze opmerkingen aan. 

Brussel, 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

minister-presiden Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 4 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

\ 
Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Vrij Syndicaat van het 



Kabinet van de Vlaamse minister van 
Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, 
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 

Rondzendbrief DVO/BZ/P&0/2008/ Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 
Tel. 02 552 60 00 - Fax 02 552 60 01 

Aan de MOD's en personeelsleden van de diensten van de 
Vlaamse overheid die ressorteren onder het toepassings- 
gebied van het sectoraal akkoord 2008 - 2009 
Datum: 

Betreft: voorlopige uitvoering van een maatregel uit het sectoraal akkoord 2008 - 2009 

1. Doel 
Deze rondzendbrief geeft, in afwachting van de aanpassing van het VPS van 13 januari 2006, uit- 
voering aan een maatregel uit het sectoraal akkoord 2008 - 2009 van 3 juli 2008. Het betreft de 
opwaardering van de maaltijdchequeregeling vanaf 1 september 2008 voor de Vlaamse ministe- 
ries en enkele aanverwante maatregelen. 
2. Inhoudeliike maatreaelen 
2.1 Maaltiidcheaues 
Vanaf 1 september 2008 wordt voor de personeelsleden van de hieronder vermelde entiteiten de 
maaltijdchequeregeling aangepast zoals weergegeven in onderstaande tabel. De maaltijdcheques 
worden in het nettosalaris verrekend aan het tarief van toepassing in de maand van bestelling. 

entiteiten 
Vlaamse ministeries + SAR'S, 
AGIV, AGION, Bloso, GO!, TV, 
K&G, OPZ Geel, OPZ Rekem, 
VLM. VLOR. VREG 
VDAB 
VMM, VWO, Syntra en SERV 

2.2. Vergoedinq voor personeelsleden, tewerkqesteld in Vlissinaen en Amsterdam 
De maandelijkse vergoeding zoals bepaald in artikel VII 91 bis VPS wordt vanaf 1 september 2008 
verhoogd van 30 euro (1 00 %) tot 61,30 euro. 
2.3 Compenserende toelage 4 

De personeelsleden van de hieronder vermelde agentschappen ontvangen tijdens de periode van 
1 september 2008 tot 30 april 2009 een compenserende toelage waarvan het maandbedrag hier- 
na wordt bepaald. Deze toelage wordt maandelijks na vervallen termijn samen met het salaris pro 
rata van de prestaties betaald, overeenkomstig artikel art. VII 6, §l en VII 15 VPS. 

3. Geldia heidsduur 
Deze rondzendbrief heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008 en houdt op uitwerking te 
hebben op 30 april 2009. 

nominale waarde 
€5 

Het bedrag van de maaltijdvergoeding en van het zeegeld, bedoeld in de artikelen VII 65, 83 en 
87 VPS, blijft ongewijzigd. 

€4,5 
£6 

entiteiten 
OVAM, IWT, De Scheepvaart, W&Z, VMSW, 
FIT ~ ~ V A P H  
VLAO. Svntra en SERV 

Kris Peeters 
Minister-president van de Vlaamse Regering 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 

werkgeversbijdrage 
€3,50 

£3,41 
€4,91 

bedrag vast benoemden 
€30,50 

f 17.00 

werknemersbijdrage 
€1,50 

€1 ,O9 
€1 ,O9 

bedrag contractuelen 
€33.50 

£ 1 8.50 



De heer Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 
Boudewijnlaan 30 

1000 BRUSSEL 

datum 
Brussel, 6 november 2008 

ons kenmerk 
RDW/SJ/552 

Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009 
- maaltijdcheques / compenserende toelage 

Mijnheer de gevolmachtigd onderhandelaar 

Het sectoraal akkoord 2008-2009 voorziet een gemiddelde koopkrachtverhoging van vijf 
procent, waarvan enerzijds 2 O/O lineaire loonsverhoging en anderzijds de verhoging van het 
werkgeversaandeel in de maaltijdcheques of de toekenning van een compenserende toelage. 

Voor de personeelsleden van het VAPH die eertijds - met behoud van hun rechten - werden 
overgedragen aan de VDAB (21 personeelsleden) en het "Vlaams Subsidieagentschap" (11 
personeelsleden) wordt de koopkrachtverhoging beperkt tot de voorziene 2 O/O 

loonsverhoging. 

Ondanks het feit dat zij de nominale waarde van de hen toegekende maaltijdcheques (6 
EUR) bij hun migratie konden behouden, worden zij uitgesloten van de toekenning van een 
compenserende toelage. 
Deze werkwijze strookt geenszins met de geest en de bepalingen van het sectofaal akkoord 
2008-2009. 

Namens de ACOD vragen wij om deze opmerkingen toe te voegen aan het protocolakkoord 
en het sectoraal akkoord te respecteren, door vooralsnog de compenserende toelage toe te 
kennen aan de gedupeerden. 

Met de meeste hoogachting 
I 

Richard De Winter 
algemeen secretaris 


