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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 8 MAART 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN 
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vervolg protocol nr. 117.306 

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 Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

enerziids, 

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 

anderziids, 
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Werd een akkoord bereikt over de artikelen 138 en 139 van het voorontwerp van 
decreet betreffende het Onderwij s X1 mits volgende aanpassingen worden doorge- 
voerd. 

In artikel 138 wordt 8 1 vervangen door wat vo1g;t: "De vastbenoemde, stage- 
doende en contractuele personeelsleden die op 3 1 maart 1999 in dienst zijn van 
de administratieve diensten van de ARGO, worden overgedragen aan de in arti- 
kel 3 van het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 
juli 1998 bedoelde instelling." 

In artikel 139 wordt 6 1 vervangen door wat volgt: " In afivijking van artikel 
138,s 1 kunnen de vastbenoemde personeelsleden van de administratieve dien- 
sten van de ARGO en van de in artikel 3 van het Bijzonder Decreet betreffende 
het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 bedoelde instelling tot de datum 
van het bereiken van de door de Vlaamse regering in artikel 67,fjl van het Bij- 
zonder Decreet vermelde personeelsformatie op hun verzoek overgedragen wor- 
den naar een andere Vlaamse openbare instelling of naar het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, met behoud van hun salaris, hun administratieve en 
geldelijke anciënniteit en hun hoedanigheid, en voor zover zij voldoen aan de 
behoeften en de functiebeschrijvingen van deze organisaties." 

Brussel, 

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

Voor bare Di>e de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

d' 'I ;I- 
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, 
Openbare Diensten / 

-- _ ", 

c- - 1 
Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID 

Wivina Demeester - De ~ e y e f .  
Vlaams minister van ~inanciën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 


