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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 23 SEPTEMBER 1997 DIE GEVOERD 
WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams per- 
soneelsstatuut van 24 november 1993 wat de toegang tot de functie van leidend 
ambtenaar betreft 
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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 vakorganisaties : 

- 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 

anderzi-i ds, 
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Werd een akkoord bereikt over het voorgelegd ontwerp van besluit van de Vlaamse 
regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat 
de toegang tot de functie van leidend ambtenaar betreft, mits rekening wordt ge- 
houden met het volgende. 

De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden verwijzen naar het pro- 
tocol nr. 68.161 van 3 maart 1997 waarin zij het volgende stelden: "de afvaardigin- 
gen van de twee vakbonden dringen aan dat er ook een overgangsregeling zou 
voorzien worden voor de ambtenaren met de rang A2E of A2S die in 1994 in het 
assesment geslaagd waren zodat zij kunnen deelnemen aan de bevorderingsproce- 
dures tot de graad van directeur-generaal die starten voor 3 1 december 1998". 

Brussel, 23 september 1997 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

LUC Van den Brande 
minister-president van de 
regering en Vlaams 
Buitenlands Beleid, 
genheden, 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

I l --?l 
LUC Van den Bosgche 
minihtjx vice-pesident van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Ondenvij s en Ambtenarenzaken 

LID : 

Vlaams minister van ~ i n d c i ë n ,  
Begroting en Gezondheidsbeleid 


