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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 8 SEPTEMBER 1997 DIE GEVOERD 
WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

het voorstel tot herinrichting van de informaticafunctie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
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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; 

en de afvaardigingen 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 het volgende vastgesteld over het voor~elegde voorstel met betrekking tot de 
herinrichting van de informaticafunctie van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schav. 

l. De afvaardiging van de overheid en de afvaardigingen van de twee representatie- 
ve vakbonden zijn het eens over de voorgestelde oprichting van een interne, af- 
zonderlijke entiteit 'sturing en controle informatica' die direct ressorteert onder 
het college van secretarissen-generaal en over de voorgestelde inrichting van een 
staffinctie bij de voorzitter van dit college. 

2. De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden gaan evenwel niet ak- 
koord met het voorstel van de overheid om de toekomstige leidinggevende voor 
sturing en controle, via een openbare procedure waarvoor een beroep zal worden 
gedaan op een interim managementbureau , door middel van een manage- 
mentsovereenkomst aan te trekken omdat zij pleiten voor een maximale benut- 
ting van een interne wervingsprocedure. 

Brussel, 10 september 1997 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 
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LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele 
genheden, Wetenschap en Technologie 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Open e Diensten P" 

van de Vlaamse 

LID : 

Begroting en ~ezondheidsbeleib 


