
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 164.480 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 29 MEI 
2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van examenreglement van 4 wetenschappelijke adviseurs en 
samenstelling van een wervingsreserve voor de duur van een jaar 
voor het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door weten- 
schap en technologie in Vlaanderen (IWT). 
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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 Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken; 

3. de heer Dirk van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimte- 
lijke Ordening 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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd vastgesteld wat volgt over het voorgelegde ontwerp van exa- 
menreglement van 4 wetenschappelijke adviseurs en samenstelling van 
een wervingsreserve voor de duur van een jaar voor het Instituut 
voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie 
in Vlaanderen (IWT) . 

De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden kunnen niet 
akkoord gaan met het voorgelegde ontwerp van examenreglement om 
volgende redenen. 

1. Het examenprogramma en de oproep tot kandidatuurstelling werden 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2001. 
Het examenprogramma en reglement werden slechts geagendeerd op 
het sectorcomité XVIII na de afsluiting van de inschrijvingster- 
miin ( 14 mei 2001). 

d .  

2. Door het uitsluiten van de professionele ervaring in innovatie- 
dienstverlening voor KMO's, opgedaan binnen het IWT, worden de 
reeds in dienst zijnde contractueel aangeworven wetenschappelijk 
adviseurs gediscrimineerd. 

Brussel, 0 8 -06- 21101 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algem e Centrale der 
Openbare D i e n T n :  

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

~atriCk 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- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken 
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Vlaams minister van Economie, 
Ruimtelijke Ordening en Media 


