
SITUERING 

n 

De kwalitatieve CAO 95-96 voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen voorziet onder het luik 
"syndicaal statuut" in punt 6.5. volgende verbintenis inzake de "ondersteunina van de 
syndicale werkinq" : 

cao-ulb.doc (1601-98) 
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uitvoering protocol nr 69.162 d.d. 15.07.97 m. b. t. de kwalitatieve CAO 95-96 MVG/WI/VOI blz. I van 3 
ontwerp-tekst i v. m de punt 6.5 "ondersteuning van de syndicde werking" 

stand van zaken op I5 juli 1997 

"Teneinde de representatieve vakorganisaties de mogelijkheid te bieden om op een actie- 
ve en constructieve manier mee te werken aan de veranderingsprocessen binnen het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de 
Vlaamse openbare instellingen, worden aan de ACOD en de FCSOD telkens drie vrijge- 
stelden toegekend m. i. v. 1 juli 199 7. 

Zo snel mogelijk na de ondertekening van het sectoraal akkoord 1995-1 996 zullen in sa- 
menspraak met de representatieve vakorganisaties de nadere modaliteiten worden vast- 
gelegd, inzonderheid wat betreff de wijze van aanstellen, het werkingsgebied van deze 
vrijgestelden, hun dienstaanwijzing gedurende hun syndicale opdracht, hun huisvesting, 
enz. " 

I AKKOORD-TEKST I 

Teneinde uitvoering te geven aan bovenstaande bepaling van het sectoraal protocol, komen 
de overheid en de representatieve vakorganisaties het volgende overeen : 

1. De regeling dient de vrijgestelden van de vakorganisaties de mogelijkheid te bieden om 
hun syndicale opdracht in volle autonomie uit te oefenen, binnen een duidelijk en sluitend 
juridisch kader, met voldoende contact met en bereikbaarheid voor de leden. 

2. Inzake het juridisch kader wordt vastgesteld dat 

ingevolge artikel 87 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen uitsluitend de federale overheid bevoegd is om het syndicaal statuut vast 
te stellen enlof te wijzigen ; 
het KB van 28 september 1984 in artikel 71, 3"' voorziet in vaste afgevaardigden, 
waarbij in samenlezing met het Vlaams ~ersoneelsstatuut~ de rechten en de plichten 
van de betrokkenen geregeld zijn, zowel wat hun administratief en geldelijk statuut be- 
treft als wat de uitoefening van hun syndicale prerogatieven betreft ; 

P P 

1 
Art. 71. KB 28.9.84 : " Vakbondsafgevaardigden zijn : c..) 3" de "vaste afgevaardigden", dit wil zeggen de personeelsleden die 

regelmatig en doorlopend de beroepsbelangen van het personeel behartigen en die als zodanig erkend zijn en met verlof zijn gesteld; " 
in hoofdstuk III (artikelen 73 tot en met 79) worden de bepalingen die op de vaste afgevaardigden van toepassing zijn verder 

uitgewerkt. 

Art. XI 93 Vlaams Personeelsstatuur : "$1 De ambtenaar en de stagiair van het ministerie krijgen vakbondmerlofovereen- 
komstig de wettelijke en reglementaire bepalingen van het syndicaal statuut (...) $2 De secretaris-generaal erkent een personeelslid 
als vaste afgevaardigde op aanvraag van een veranhc~oordelijk leider van zijn vakorganisatie. " 



voornoemd koninklijk besluit voor de vaste afgevaardigden voorziet in de mogelijkheid 
van detachering, waarbij het salaris wordt doorbetaald door hun dienst van herkomst 
en de vakorganisatie een terugbetaling doet op basis van schuldvorderingen van de 
overheid3. 

a 

Overheid en vakorganisaties opteren ervoor om de rechtspositie van de in het sectoraal ak- 
koord 1995-1 996 voorziene vrijgestelden te regelen via de detachering van Vlaamse per- 
soneelsleden als vaste afgevaardigden, met dien verstande dat de Vlaamse overheid 
voor deze afgevaardigden binnen de in punt 2. voorziene beperkingen afziet van de te- 
rugbetaling van het salaris. 
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Teneinde te vermijden dat er betwistingen zouden ontstaan m.b.t. de mogelijkheid van de 
Vlaamse overheid om geheel of gedeeltelijk af te zien van de terugvordering van het sa- 
laris, zal de Vlaamse regering er bij de federale overheid op aandringen om in de regel- 
geving uitdrukkelijk de mogelijkheid in te schrijven dat een overheid in het kader van een 
sectoraal akkoord geheel of gedeeltelijk afziet van de terugvordering van het salaris van 
een welbepaald aantal vaste afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 
vertegenwoordigd in het betrokken onderhandelingscomité. 

1. De vakorganisaties dienen de namen en administratieve gegevens van de in punt 6.5. 
van het protocol nr 69.162 voorziene vrijgestelden mede te delen aan de voorzitter en on- 
dervoorzitter van het sectorcomité XVI I I. 

2. De Vlaamse overheid zal in functie van het jaarsalaris van de betrokkenen geheel of ge- 
deeltelijk afzien van de terugvordering van het salaris. De tussenkomst in de loonkost 
wordt gebeurlijk beperkt tot het maximum van de salarisschaal A1 13. Wanneer de be- 
trokken vrijgestelden titularis zijn van de graad van ingenieur, arts of informaticus wordt 
de tussenkomst gebeurlijk beperkt tot het maximum van de salarisschaal A1 23. 

3. Met het oog op een vlotte bereikbaarheid voor de leden wordt aan elk van de beide re- 
presentatieve vakorganisaties binnen de gebouwen van het hoofdbestuur van het Minis- 
terie van de Vlaamse Gemeenschap één lokaal ter beschikking gesteld. 

Afhankelijk van de keuze van de vakorganisatie zal dit lokaal de mogelijkheid voorzien om 
één, twee of drie personeelsleden te huisvesten. 

Het lokaal wordt voorzien van de normale kantooruitrusting (burelen, stoelen, kasten en 
telefoon). Daarnaast wordt per vakorganisatie één PC-configuratie voorzien met aanslui- 
ting op het netwerk en op het mail-systeem, waarbij de vakbonden er zich toe verbinden 
om de mail regelmatig te raadplegen. 

KB 28.9.84, art. 77 $1, eerste lid : "Zodra het personeelslid als vast afgevaardigde is erkend, is het van rechtswege met vakbondsver- 
10J " 
KB 28.9.84, art. 78 : " Voor het einde van ieder kwartaal stort de vakorganisatie aan de overheid een som terug die gelijk is aan het 
totale bedrag van de bezoldigingen of weddetoelagen, vergoedingen en toelagen die gedureode her vorig kwartaal aan de vaste afge- 
vaardigde werden betaald of ten zijnen bate werden gestort. 
Te dien einde deelt de overheid aan de vakorganisatie het te storten bedrag mede alsook de benaming en het nummer van de rekening 
waarop de storting dient te geschieden. " 
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Binnen de Vlaamse Administratieve Centra kunnen de vakorganisaties, rekening houdend 
met de beschikbare ruimte en na overleg met de gebouwenverantwoordelijke in afzonde- 
ring met hun leden individuele dossiers te bespreken. 

4. De vakorganisaties verbinden er zich toe om geen oneigenlijk gebruik te maken van de 
andere mogelijkheden tot vakbondsactiviteiten. 


