
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 145.410 

DIT PROTOCOL VERVANGT HET PROTOCOL NR. 144.407 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
25 APRIL 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Oprichting van een entiteit Interne Audit in het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap: 

- ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging 
van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, 
wat de loopbanen bij de entiteit interne Audit be- 
treft; 

- artikel op te nemen in verzameldecreet m.b.t. de open- 
stelling van de betrekkingen in de entiteit Interne 
Audit voor de vastbenoemde personeelsleden van de 
Vlaamse openbare instellingen. 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport; 

enerzijds, 

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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 145.4 10 

Werd een eenpariq akkoord bereikt over de voorgelegde documenten 
m.b.t. de oprichting van een entiteit Interne Audit in het ministe- 
rie van de Vlaamse Gemeenschap: 

- ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging 
van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, 
wat de loopbanen bij de entiteit Interne Audit be- 
treft; 

- artikel op te nemen in verzameldecreet m.b.t. de open- 
stelling van de betrekkingen in de entiteit Interne 
Audit voor de vastbenoemde personeelsleden 

mits rekening wordt gehouden met het volgende. 

De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden gaan om 
principiële redenen niet akkoord met de invulling van de nieuwe 
functies van de Interne Audit door contractuelen. Zij vragen dat er 
voorrang zou gegeven worden aan de statutaire tewerkstelling. 

Brusset, 25 april 2000 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

-'\ 

Voor de ~ederat'je van de Chris- 
Openbare 

Johan Sauwens . - 

Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Sport 


