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PROTOCOL BOUDENDE DE COWCI(USIES VAN DE O N ' D m E L I N G ] g W  W 1 APRIL 1999 
DIE GENOBRD IFJ SECTORmMITE XVIII -E m m m  EN 

I VLAAMS CQEWEBT 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het bealuit van 
i de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams 

instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onder- 
zoek in de industrie (IWTI en de regeling van de rechtepositie van het 
per~oneel. 



vervolg pmtocol m. 123.3 17 2 

n 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, 
Wetenschap en Technologie, voorzitter ; 

3 .  mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid. 

/ 
I 

1 
enerzijds, 

2. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderui js en ktenaren- 
zaken, ondsrvoorzitt er ; 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Richard De Winter 
l 

I - de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die 
onder meex de Christelijke Centrale van de Openbaro Diensten en de 
Christelijke Vakbond van C~nrmunicatiemiddelen en Cultuur groepeert, 

I vertegenwoordigd door : 

mevr. Ann Vermorgen 

anderzijds, 



wrd resi akkoard bereikt o v u  het voorgelegde ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering houdende organisatie van het Vlaams instituut voor de 
bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie , ; (IWT) en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

I i Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

d De vsrtagenroordlgers van de representatieve vekorgani~af i e o  bevestigen 
evenwel hun klassieke bezwaren tegen evaluatoren van gelijke rang. 

! DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
l REPRESENTATIEVE VAKORGANISATIES; 

Voor de Algemene Cenrrale der De Voorzitter, 

I 
I 
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LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aan- 
gelegenheden, Wetenschap en Tech- 
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- DE ONDERVOORZITTER, 
li j ke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

d\ -. .,. ._-, - .- -_ C 

Eddy Baldewi jns 
Vlaams minister van Onderwij s en 
Ambtenarenza ken 



LEDEN 

T 
Begroting en Gezon eidsbeleid 


