
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 174.521 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 
DECEMBER 2001 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 8 juni 1999 tot opheffing van 
het koninklijk besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaar- 
den voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten 
voor observatie en opvoeding onder toezicht 
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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, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening; 

4. mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en 
Geli j ke Kansen. 

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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Chris Herreman 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over het voorgelegde ontwerp 
van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot opheffing van het ko- 
ninklijk besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden 
voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten 
voor observatie en opvoeding onder toezicht, mits rekening wordt 
gehouden met het volgende. 

1. De afvaardigingen van de vakbonden worden vooraf op de hoogte 
gesteld indien voorzien wordt in de mogelijkheid om een hoger 
percentage betrekkingen van het begeleidings- of toezichtperso- 
nee1 voor te behouden aan personen van hetzelfde geslacht als de 
hun toe te vertrouwen jongeren. 

2. De nieuwe regeling wordt na 1 jaar geëvalueerd. 

3. Deze regeling mag geen precedent scheppen voor de rest van het 
personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
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Brussel, 08 -81'- ~ , ~ ~ ~ ~ t !  

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

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

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 

zondheid en Gelijke Kansen 


