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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 15 JULI 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het administratieve 
statuut van de commissaris-coördinator bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeen- 
schap. 



vervolg protocol nr. 100.268 

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 afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Aigemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heren Guido Rasschaert 
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 Chris Herreman 

anderzijds, 
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Werd een eenparia akkoord afiesloten over het voorgelegde ontwerp van besluit 
van de Vlaamse regering tot vaststelling van het administratieve statuut van de 
commissaris-coördinator bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, mits re- 
kening wordt gehouden met het volgende. 

De afvaardiging van de overheid en de aftaardigingen van de twee vakbonden gaan 
akkoord om bij een volgende wijziging van het statuut van de regeringscommissaris- 
sen bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap een regeling uit te werken 
m. b. t. een preventieve schorsing zoals vastgesteld in artikel 10 van het administra- 
tieve statuut van de commissaris-coördinator bij de hogescholen, 

Brussel, 04  -09- 1998 

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 Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en Technologie 



Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten..der , , Openbare Diensten 
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DE ONDERVOORZITTER, 
/ 

LUC Van den Bossche 
minister vice-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID : 

Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 


