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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 2 MAART 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft het complementair inzetten van per- 
soneel om in samenwerking met een externe IT-dienstverlener taken uit te oefenen 
en de invoering van het mandaat van beheerder interne IT-dienstverlening. 
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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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Ondenvijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

enerziids, 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Guido Rasschaert 

- 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 

anderziids, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgapnd ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat 
betreft het complementair inzetten van personeel om in samenwerking met een ex- 
terne IT-dienstverlener taken uit te oefenen en de invoering van het mandaat van 
beheerder interne IT-dienstverlening. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden betreuren dat de procedure tot aanwij- 
zing van de beheerder interne IT-dienstverlening reeds werd opgestart vooraleer er 
onderhandeld werd over bijgaand ontwerp van besluit waarbij o.m. het mandaat van 
beheerder interne IT- dienstverlening wordt ingevoerd. 

Brussel, 0 4 -U$- I Y Y Y  

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
I&PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

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

LUC Van den Brande 
\ 

minister-president van de Vlaabse 
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 Openbare Diensten 
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L Eddy ~aldewijns 
1 

Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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Wivina Demeester - e Meyer 
Vlaams minister van inanciën, 
Begroting en Gezond 4 eidsbeleid 


