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protocol nr 70.163 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 6 FEBRUARI 1997 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST. 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale dienst van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
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vervolg protocol N 70.163 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid ; 

enerzijds, 

en de afiaardigingen van de twee 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 Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een eenvarin - akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse 
regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 
1990 betreffende de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

0 !.I . ; Brussel, g I 

" 8 , -  ' J  . r  

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare iensten : 

- -L 

I 

I ,  c y ; ~  S m e d  or4h.h~ h 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- \ 
genheden, Wetenschap en Technologie 

ijke DE ONDERVOORZITTER, 

minis r vice-preside van de Vlaamse 
rege 7' g en Vlaams nister van 
Onderwijs en tenarenzaken 
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Lid 

Vlaams minister van Fin ciën, 
Begroting en Gezondhei h sbeleid 

protocol 70.163 



BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN 
DE VLAAMSE REGERING VAN 21 NOVEMBER 1990 BETREFFENDE DE SOCIALE 
DIENST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

DE VLAAMSE REGERJNG, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid 
op artikel 87, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 
1993; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1955 houdende syndicaal statuut van het personeel 
der openbare diensten, inzonderheid op artikel 3, derde lid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap, gewiljzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 
december 199 1 ; 

Gelet op het protocol van ... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Ge- , 

west; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op 
artikel 84, eerste lid ,2", vervangen bij de wet van 4 augustus 1989; 

Gelet op de spoedeisendheid gemotiveerd door het feit dat de samenstelling sensu lat0 van de 
organen van de V.Z.W. Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap onverwijld moet worden 
aangepast om de continuïteit van de werking van de V.Z.W. Sociale Dienst van de Vlaamse 
Gemeenschap te verzekeren; 

Gelet op het binnen een termijn van drie dagen gegeven advies van de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse regering van 2 1 november 1990 betreffende de socia- 
le dienst van de Vlaamse Gemeenschap wordt een artikel 6bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 
"Art. óbis. De ambtenaar die de functie van directeur van de sociale dienst uitoefent en de 
emancipatieambtenaar wonen met raadgevende stem de zittingen bij van de Algemene Verga- 
dering en de Raad van Bestuur". 

(.l-> 



Art. 2. Dit besluit treedt in werking op .... 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor ambtenarenzaken, is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

LUC VAN DEN BOSSCHE 


