
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 150.429 

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

over 

ontwerp van omzendbrief betreffende het ziekteverlof en het toe- 
zicht op de afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval of beroeps- 
ziekte voor de diensten van de Vlaamse regering 
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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 

anderzîi ds, 
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Werd een eenpariq akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzend- 
brief betreffende het ziekteverlof en het toezicht op de afwezig- 
heid wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte voor de dien- 
sten van de Vlaamse regering, met uitzondering van de gewijzigde 
controleprocedure (het leggen van de bewijslast inzake geneeskundi- 
ge controle bij de ambtenaren cfr het protocol nr. 113.293 van 
3/2/1999: niet-akkoord over artikel 86 van de bijsturing I Vlaams 
personeelsstatuut). 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

% 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- 
der Openbare 


