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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 7 JANUARI EN 12 FEBRUARI 1998 DIE 
GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE xwn VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een 
verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor bepaalde categorieën van ambtena- 
ren van liet ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 



vcn.olg protocol iir. 88.223 

door de aftaardiging 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 vai Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

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

en de afhardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemem 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 

anderziids, 
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Werd vastgesteld wat volgt over het voorgelegde ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering houdende toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensi- 
onering voor b@de categorietin van ambtenaren van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

De afiraardigingen van de twee vakbonden kunnen niet akkoord gaan met dit voor- 
stel omwille van het feit dat enkel een uitstapregeling wordt voorgelegd m.b.t. de 
ambtenaren van de rang A2 en hoger. 

Brussel, 12 februari 1998 

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

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

\ - -  t 

LUC Van den Brande ! 

minister-president van de Vlaamse \ 
regering en Vlaams minister van . 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndiqen #r Openbare Diensten 

, 

:&JA b-. . 
LU; Van den ~ o s s t h e  
rnini$er vice-pres ent van de Vlaamse e regering en Vlaan)s minister van 
0nder;i'ij.; cri Ambieilarenzaken 
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LID : 

Vlaams minister van 
Begroting en 


