
protocol nr. 147.417 

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

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht 
van de personeelsleden van de administratieve diensten van de auto- 
nome raad voor het gemeenschapsonderwijs aan de administratieve 
diensten van de raad van het gemeenschapsonderwijs. 
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aoor de afvaardigiag van de overheia, saxengestela a i t :  

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

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

3. mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en 
Vorming; 

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 heer Christoph Vandenbulcke 

\ 

anderziids, 
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Werd een eenpariq akkoord bereikt over bijgaand orìt-.-isrpbeslcit van 
de Vlaanse regering betreffende de overdracht va- Ie -ersoneelsie- 
den van de administratieve diensten van de aütonoxe r â z d  voor he: 
gexeenschapsonderwi j s aan ae aci-niiiistratieve diensten vzn de rcaà 
van het gemeenschapsonderwijs. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van ait protocol. 

Brussel, 22 mei 2000 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING 'JAN DE' OVERHEID 

De Voorzitter, 

REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

I 

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

Voor de Federatie van de Chris-e. 
telijke Syndicaten der Openbare 
Dienst~n 



Ministerie van de Vlz~mse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

f -, 
-:> -'d 

i,- - A  
Aan mevroUw Marleen Vanaerpoorten 
Vlaams minister van Onaerwijs en Vorming 

+$ 
.-. i t.a.v. mevr. Ann 3eckers 
.' - ,.s 
? :e 

Koning Albert 11-laan 15 
<a&- 
.,$ 1210-BRUSSEL 
:-5 

Sectorcomité XVIII V l a a m s e  Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL - 
Tel. (02)553 5C 25 - F a  (02)553 51 06 

E-m~il: azf.~a-~@I~~nderen.be 

uw kcnincrk ons kenmerk bijtgen 
SEC XVIII 
1 2 ~ ~ - U - 0 0 - o h 3  

vragen naar / e-niail te1efoonnuiiinier datum 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 19 -96- 2000 
Betreft : Vergadering van 22 mei 2000 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 147.417 overeenkom- 

stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van do Vlaamse regering, 
i .o. Lutgart De Buel 
secretaris 
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