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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 3 JUNI 1999 
DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

over 

het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een 
verlof dat voorafgaat aan de pensionering aan de ambtenaren van sormnige 
Vlaamse openbare instellingen. 
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ydoor 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 ; 

2. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenaren- 
zaken, ondervoorzitter ; 

3. de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening ; 

4. de heer Theo Kelchtemans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerk- 
stelling ; 

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

6. de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Stedelijk Beleid en Huisvesting ; 

7. de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn ; 

8. de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Richard De Winter 

- 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, 
vertegenwoordigd door : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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het voorgelegde ontwerpbesluit van de 
kenning van een verlof voorafgaand aan de 
en van sommige Vlaamse openbare instellin- 

gen, mits de nog in te winnen akkoorden van de instellingen geen aanlei- 
ding geven tot een wijziging van het ontwerpbesluit. 

qIn de mate dat de in te winnen akkoorden van de instellingen aanleiding 
&geven tot een wijziging van het ontwerpbesluit, zal over het aldus aange- 
paste ontwerpbesluit opnieuw onderhandeld worden. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE REPRESENTA- DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
TIEVE VAKORGANISATIES : 

De Voorzitter, 

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

Voor de Federatie van de Christe- 
lijke Syndicaten der Openbare 
~iéns ten 

De Ondervoorzitter, 

- I  

\ 

Eddy Baldewi j ns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 
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Leden 

Steve Stevaert 
minister vice-president van de 
Vlaamse regering, 
Vlaams minister van Openbare 
Werken, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening 

L - - - - - d h t ) e ~ a n s  \ 
Vlaams minister van Leefmi 
en Tewerkstelling 

Begroting en ~ezondheihsbeleid 
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---. 
n i s t e r  van Cultuur ,  

E r i c  Van Rompuy / 
Vlaams m i n i s t e r  van Economie, 
KMO, Landbouw en Media 


