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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 9 
JANUARI 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de 
organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke rege- 
ling van de rechtspositie van het personeel (overgangsregeling voor 
dienstdoende afdelingshoofden) 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

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 Richard De Winter 

- 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: 

mevrouw 
de heer 

Ann Vermorgen 
Christoph Vandenbulcke 

anderzijds , 
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Werd vastgesteld wat volqt over het voorgelegde ontwerp van 
besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie 
van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel (overgangsregeling voor dienstdoen- 
de afdelingshoofden), mits de code van de overgangssalarisschaal A 
119 gewijzigd wordt in A 199. 

De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten gaat 
akkoord met het voorgelegde ontwerp van besluit. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten gaat niet akkoord met dit ontwerp van besluit en 
vraagt dat elk personeelslid op gelijke wijze zou behandeld worden. 
Deze afvaardiging vraagt dat er dringend werk zou gemaakt worden 
van de organisatiestructuur en personeelsformatie van Export Vlaan- 
deren. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

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

Johan 
Vlaams 
Aangel 
Sport 


