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VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 185.558 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
28 OKTOBER 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke rege- 
ling van de rechtspositie van het personeel 



vervolg protocol nr. 185.558 

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, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

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

4. de heer Jaak Gabriëls, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- 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: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Michèle Claeys 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 185.558 

Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerpbe- 
sluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van 
de rechtspositie van het personeel. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, ' 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Alge e Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Die?.: 

Patrick Dewael 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

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

. I 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 
en Ambtenarenzaken 

Voor het Vrij Syndicaat van het 

l '  

Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 



vervolg protocol nr. 185.558 

Jaak Gabriëls I 
Vlaams minister van Economie, Bui- 
tenlands Beleid, Buitenlandse Han- 
del en ~uisvesting 



BIJLAGE B I J  PROTOCOL NRh185.558 

VLAAMSE REGERING 

Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestings- 
maatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel 

De Vlaamse regering, 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op 
artikel 32, $1; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van 
de rechtspositie van sommige Vlaamse openbare instellingen, gewijzigd bij het besluit van 
de Vlaamse regering van 2 februari 2001 en van 1 juni 2001 ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gegeven 
op 2 augustus 2001 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken, gegeven op 
24 september 2001 ; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 augustus 2002 ; 

Gelet op het protocol nr. . . . . van . . . . . van het Sectorcomité XVIII Vlaamse gemeenschap 
- Vlaams gewest ; 

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op . . . . . , betreffende de aanvraag om ad- 
vies bij de Raad van State binnen een maand ; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op . . . . . , met toepassing van artikel 84, 
eerste lid, 1 O ,  van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse 
Handel en Huisvesting; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT : 

DEEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied 

Artikel I 1. Onverminderd de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 
juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse 
openbare instellingen, is dit besluit van toepassing op het personeel van de Vlaamse Huisves- 
tingsmaatschappij . 

Dit besluit doet geen afbreuk aan andere wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen die 
op specifieke categorieën van dit personeel van toepassing zijn. 

Hoofdstuk 11. Algemene bepalingen 

Art. I 2. In aanvulling op artikel I 2 van het stambesluit VOI, wordt voor de toepassing van 
dit besluit verstaan onder : 

1 O stambesluit V01 : het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de re- 
geling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen; 

2" instelling : de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij; 

3" auditcomité : subcomité van de raad van bestuur samengesteld uit de leidend ambtenaar 
en vier leden van de raad van bestuur, dat toeziet op de toereikendheid van de interne con- 
trole binnen de instelling. 

Art. I 3. Elke wijziging of aanvulling aan dit besluit wordt onderworpen aan het vooraf- 
gaand advies van de directieraad van de instelling. Het advies moet worden gegeven binnen 
de 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd tenzij een andere termijn wordt bepaald die 
niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Deze termijnen worden opgeschort in de maand 
augustus. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan de adviesvereiste 
worden voorbijgegaan. 

DEEL 11. WERKING VAN DE INSTELLING 

Hoofdstuk I. De leidend ambtenaar 

Art. I1 l. De leidend ambtenaar woont de raad van bestuur bij. Hij heeft raadgevende 
stem. De leidend ambtenaar is belast met de uitvoering van de beslissingen, door de raad 
van bestuur en de algemene vergadering genomen. 

De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de organisatie en het bestuur van de instel- 



ling. Hij coördineert de werkzaamheden van de instelling en is belast met het toezicht op 
de werking ervan. 

Hij draagt zorg voor de coördinatie en de integratie van het beleid binnen de instelling en 
voor de relatie tussen de ambtenaren enerzijds en de raad van bestuur, de minister en ande- 
re bevoegde leden van de Vlaamse regering anderzijds. 

Hij vertegenwoordigt de maatschappij ten opzichte van derden in alle verrichtingen die op 
dat dagelijks bestuur betrekking hebben en ondertekent alle overeenkomsten die door de 
maatschappij worden aangegaan. 

Hij levert afschriften en uittreksels uit de verslagen van de raad van bestuur en de algemene 
vergadering af. 

De rechtsvorderingen worden op verzoek van de leidend ambtenaar ingesteld. 

De leidend ambtenaar verleent opheffing van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvin- 
gen, wanneer de kwijtschelding van de schuld uit de akte blijkt. 

De leidend ambtenaar mag onder zijn verantwoordelijkheid de hierboven vermelde be- 
voegdheden betreffende het dagelijks bestuur aan één of meerdere ambtenaren van de VHM 
overdragen. 

De leidend ambtenaar oefent gezag uit over het personeel van de instelling en zorgt voor de 
tucht, de orde en de organisatie van de afdelingen. 

Hoofdstuk 11. De adjunct-leidend ambtenaar 

Art. I1 2. De adjunct-leidend ambtenaar staat de leidend ambtenaar bij, vervangt hem in 
geval van afwezigheid of verhindering en oefent de bevoegdheden uit die hem door de lei- 
dend ambtenaar worden overgedragen. Hij rapporteert periodiek aan de leidend ambtenaar 
over het gebruik van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden. 

De adjunct-leidend ambtenaar woont de raad van bestuur bij. Hij heeft raadgevende stem. 

DEEL 111. DE STAGE 

TITEL 1. DE STAGE 

Art. I11 1. In afwijking van artikel V11 17 van het starnbesluit VOI, wordt elke stagiair be- 
geleid door een ambtenaar van zijn afdeling of van een andere afdeling van de instelling. 

TITEL 2. OVERGANGSBEPALING 

Art. I11 2. In afwijking van artikel V11 2, 2" van het starnbesluit VOI, is het doorlopen van 



een stage niet van toepassing op de geslaagde voor een vergelijkend examen voor overgang 
naar het andere niveau, dat afgesloten werd vóór 1 januari 1995. 

DEEL IV. DE ADMINISTRATIEVE LOOPBAAN 

TITEL 1. DE FUNCTIONERINGSEVALUATIE 

Art. IV 1. Met het oog op de evaluatie van de adjunct-leidend ambtenaar en ter voorberei- 
ding van het verslag, bevraagt de externe evaluatie-instantie, bedoeld in artikel V111 10 van 
het stambesluit VOI, eveneens de leidend ambtenaar en de afdelingshoofden. 

Art. IV 2. !j 1. Het personeelslid belast met de functionele leiding van een stafdienst of het 
personeelslid in een individuele staffunctie wordt geëvalueerd door de adjunct-leidend ambte- 
naar en de leidend ambtenaar. 

!j 2. Het hoofd van de interne audit wordt geëvalueerd door de leidend ambtenaar; het au- 
ditcomité treedt op als tweede evaluator en kan zich hierin laten bijstaan door een adviesver- 
lenende externe instantie. 

TITEL 2. OVERGANGSBEPALING 

Art. IV 3. De ambtenaar die vóór 1 juni 1995 titularis was van de begingraad (rang 10) in 
de vlakke loopbaan van ingenieur heeft in afwijking van artikel V111 80, !j 1-1 O van het stam- 
besluit V01 een functionele loopbaan in de graad van ingenieur, bestaande uit de salarisscha- 
len A 121, A 122, A 123 en A 124. De tweede, derde en vierde salarisschaal wordt bereikt 
na respectievelijk 6 jaar, 12 jaar en 4 jaar schaalanciënniteit. 

DEEL V. TUCHTREGELING 

Art. V 1. In afwijking van artikel IX 9 van het stambesluit VOI, wordt de tuchtstraf voor het 
hoofd van de interne audit uitgesproken door de raad van bestuur. 

Art. V 2. In afwijking van artikel IX 10 van het stambesluit VOI, wordt de tuchtstraf na het 
advies van de raad van beroep voor het hoofd van de interne audit definitief uitgesproken 
door de minister. 

DEEL VI. HET VERLOF EN DE ADMINISTRATIEVE TOESTAND TIJDENS 
VERLOF 

Art. V1 l. In afwijking van artikel X1 50, tweede lid en van artikel X1 50bis van het stambe- 
sluit VOI, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van . . . . . , kan de ambtenaar van 
minstens 50 jaar die halftijdse loopbaanonderbreking neemt tot aan de pensioenleeftijd, ver- 
vangen worden door een contractueel personeelslid. 

DEEL VII. GELDELIJK STATUUT 



TITEL 1. TOELAGE VOOR GEVAARLIJK, ONGEZOND OF HINDERLIJK WERK 

Art. V11 1. De lijst van werken die als gevaarlijk-, ongezond- of hinderlijk worden be- 
schouwd, is opgenomen in bijlage l van dit besluit. 



TITEL 2. SOCIALE VOORDELEN 

Art. V11 2. Aan de personeelsleden van de instelling worden overeenkomstig de geldende 
federale reglementeringen maaltijdcheques toegekend. 
Het aantal maaltijdcheques dat het personeelslid ontvangt, moet gelijk zijn aan het aantal da- 
gen waarop het personeelslid effectief arbeidsprestaties levert. 

TITEL 3. VERHOOGDE RENTE IN GEVAL VAN ARBEIDSONGEVAL EN 
ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK 

Art. V11 3. Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt de rente in geval van blijvende in- 
validiteit en in geval van overlijden, toegekend ingevolge een arbeidsongeval of een ongeval 
op de weg naar en van het werk, berekend op basis van de jaarlijkse bezoldiging van het per- 
soneelslid, beperkt tot 123.946,76 euro per jaar en per persoon. 

TITEL 4. OVERGANGSBEPALING 

Art. V11 4. In afwijking van artikel X111 11 van het stambesluit V01 wordt voor de admini- 
strateur-generaal de nuttige ervaring in de privé-sector als voorgaande diensten aanvaard. 

DEEL VIII. DE RECHTSPOSITIE VAVN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL 
VAN DE INSTELLING 

Art. V111 l. Het contractuele personeelslid ontvangt maaltijdcheques volgens dezelfde rege- 
ling als de ambtenaar. 

DEEL IX. SLOTBEPALINGEN 

Art. IX 1. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2000. 

Art. IX 2. De Vlaamse minister bevoegd voor de huisvesting is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Brussel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 



De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisves- 
ting 

Jaak GABRIELS 



B I J L A G E  B I J  PROTOCOL N R .  185.558 

BIJLAGE 111 

LIJST VAN GEVAARLIJKE-, ONGEZONDE- OF HINDERLIJKE WERKEN 

1. Werk met de handslijpmachine, snijmachine, zaagmachine, boormachine of een andere 
sneldraaiende machine. 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van . . . . . houdende or- 
ganisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van 
de rechtspositie van het personeel. 

Brussel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting 

Jaak GABRIELS 



BIJLAGE BIJ PROTOCOL NR. 185.558 

Toelichting bij het besluit van de Vlaamse regering van ... ... . 
houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel 

Artikel I 1, tweede lid. Deze bepaling wordt opgenomen als een algemene 
waarborgclausule t. a. v. nog bestaande specifieke reglementeringen voor bepaalde groepen 
van personeel. 

Art. I 2, 3". Artikel 26 van de statuten van de VHM, zoals goedgekeurd bij besluit van 
de Vlaamse regering van 14 januari 2000 houdende goedkeuring van de gewijzigde 
statuten van de VHM, voorziet dat een auditcomité toezicht uitoefent op de toereikendheid 
van de interne controle binnen de VHM. De principes qua samenstelling en werking van 
dit auditcomité werden reeds vastgelegd door een beslissing van de raad van bestuur van 
10 september 1996. 

Art. I 3. Wordt opgenomen naar analogie met artikel I 5 van het stambesluit VOI. 

Art. I1 1 en I1 2. Deze artikels vormen een aanvulling op de artikels I1 5, I1 6 en I1 7 van 
het stambesluit VOI. Zij werden overgenomen uit de statuten van de VHM, zoals 
goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000 houdende 
goedkeuring van de gewijzigde statuten van de VHM. 

Art. I11 1. Dit artikel wordt genomen met toepassing van artikel V11 17 van het 
stambesluit V01 dat de mogelijkheid tot afwijking voorziet. De VHM wenst van deze 
mogelijkheid gebruik te maken, omdat zich in het verleden reeds de situatie heeft 
voorgedaan dat stagiairs werden ingezet voor afdelingsoverschrijdende materies. Daarbij 
was het aangewezen dat zij werden begeleid door iemand van een andere afdeling. 

Art. I11 2. Overgangsbepaling, overgenomen uit het besluit van de Vlaamse regering van 
12 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de 
regeling van de rechtspositie van het personeel, dat in werking trad op 1 januari 1995. 

Art. IV 1. Dit artikel wordt genomen met toepassing van artikel V111 10 van het 
stambesluit VOI, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 
2001. 

Art. IV 2. 1. Deze paragraaf heeft betrekking op de evaluatie van de verantwoordelijke 
van de studie en beleidscel, van de organisatieontwikkelaar en van de secretaris van de 
leidend ambtenaar. Deze personeelsleden ressorteren niet onder een afdeling, maar 
hangen rechtstreeks af van de leidend ambtenaar. Vermits zij van hun rapportering steeds 
een afschrift bezorgen aan de adjunct-leidend ambtenaar, is deze goed geplaatst om als 
eerste evaluator op te treden. 

2. In het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel 



werd bepaald dat het hoofd van de interne audit zou geëvalueerd worden door de leidend 
ambtenaar en de raad van bestuur. In de toelichting bij dat besluit werd opgemerkt dat het 
niet aangewezen was dat hij zou geëvalueerd worden door de adjunct-leidend ambtenaar, 
vermits het hoofd van de interne audit gebeurlijk de activiteiten van de adjunct-leidend 
ambtenaar in zijn hoedanigheid van afdelingshoofd dient door te lichten. 

De interne audit ressorteert rechtstreeks onder de leidend ambtenaar, met een 
rechtstreekse rapporteringslijn naar het auditcomité. 

IV 3. Overgangsbepaling, overgenomen uit het besluit van de Vlaamse regering van 12 
juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel, dat in werking trad op 1 januari 1995. 

Art. V l. Dit artikel werd genomen met toepassing van artikel IX 9 van het stambesluit 
VOI, dat de mogelijkheid tot afwijking voorziet. De leidend ambtenaar is de eerste 
hiërarchische meerdere van het hoofd van de interne audit. Hij kan dus wel een voorstel 
tot tuchtstraf formuleren, maar niet tegelijkertijd een uitspraak doen. 

Art. V 2. Dit artikel werd genomen met toepassing van artikel IX 10 van het stambesluit 
VOI, dat de mogelijkheid tot afwijking voorziet. 

Art. V1 1. Dit artikel werd genomen met toepassing van artikel X1 50ter van het 
stambesluit VOI, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van ... . . , dat de 
mogelijkheid tot afwijking voorziet. 

Art. V11 1. Dit artikel wordt genomen met toepassing van artikel X111 90 van het 
stambesluit VOI. 

Art. V11 2. Reeds bij de toenmalige Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) 
werden aan de personeelsleden, op basis van het reglement van de sociale dienst, 
maaltijdcheques toegekend, vermits in de gebouwen van de instelling geen warme 
maaltijden konden worden verstrekt. De personeelsleden van de Nationale 
Landmaatschappij (NLM) hadden recht op een warme maaltijd in restaurants ingericht en 
beheerd door de sociale dienst van de NLM. 

Bij de overgang van de personeelsleden van de NMH en de NLM naar het Vlaamse 
Gewest en hun toewijzing aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) konden, op 
basis van de koninklijke besluiten van 17 november 1986, aan deze overgedragen 
personeelsleden de voordelen van de sociale dienst blijvend toegekend worden tot zij de 
voordelen van een eigen sociale dienst konden bekomen. 

Op basis hiervan werden aan de personeelsleden van de VHM, zowel aan hen afkomstig 
van de ex-NMH als aan deze komende van de ex-NLM, maaltijdcheques toegekend. Bij 
de aansluiting van de VHM bij de sociale dienst van het ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap in 1996, werd door de raad van bestuur in zijn zitting van 14 mei 1996 
beslist om, conform de geldende federale reglementeringen, aan het personeel verder 
maaltijdcheques uit te keren en hiervoor een afzonderlijke post op de begroting te 
voorzien. 



De toekenning van maaltijdcheques, conform het koninklijk besluit van 3 februari 1998 tot 
wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is voor het personeel van 
de VHM dus een verworven recht en wordt daarom in dit instellingsspecifiek besluit 
opgenomen. 

Art. V11 3. Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Rekenhof en de federale 
minister van Ambtenarenzaken wil dit artikel een juridische basis toekennen aan de 
verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen die de VHM heeft afgesloten. De 
daarin gedekte verzekeringsvoordelen inzake arbeidsongevallen overschrijden immers het 
bezoldigingsplafond van 21.047,40 euro, dat wordt bepaald in artikel 4 van de wet van 3 
juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 

Art. V11 4. Is een overgangsbepaling, die werd overgenomen uit het besluit van de 
Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

Art. V111 1. De contractuele personeelsleden ontvangen, aan dezelfde voorwaarden als de 
statutaire personeelsleden, maaltijdcheques. 

Art. IX 1 en IX 2. Geen commentaar. 

Brussel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en 
Huisvesting, 

Jaak GABRIELS 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité X V I I I  Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-sa@vlaanderen.be 

Aan de heer Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering 
t.a.v. de heer Dirk Vanderpoorten 
Martelaarsplein 19 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlm 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-sa@lmderen.be 

Aan de heer Steve Stevaert 
Minister vice-president van de Vlaamse regering 
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie 
t.a.v. dhr. Patrick De Prins 
Koning Albert 11-laan 20 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlm 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz_sa@vlmderen.be 

Aan mevrouw Mieke Vogels 
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, 
Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking 
Koolstraat 35 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12~~-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazsa@vlaanderen.be 

Aan de heer Guy Vanhengel 
Vlaams minister van Sport 
en Brusselse Aangelegenheden 
t.a.v. de heer W. Dierickx 
Martelaarsplein 7 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar / email Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aa.2-s@laanderen.be 

Aan mevrouw Marleen Vanderpoorten 
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming 
t.a.v. mevr. Ann Beckers 
Koning Albert 11-laan 15 
12 10-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12A.A-U-02-0639 

vragen naar 1 e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazsa&laanderen.be 

Aan de heer Renaat Landuyt 
Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme 
t.a.v. de heer Pascal Hertsens 
Koolstraat 35 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12A.A-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz_sa@laanderen.be 

Aan mevrouw Vera Dua 
Vlaams minister van Leefmilieu en 
Landbouw 
Emile Jacqmainlaan 20 
1000 BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i. o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-s@laa.nderen.be 

Aan de heer Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken 
t.a.v. mevr. Sophie Janssens 
Martelaarsplein 7 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazs@laanderen.be 

Aan de heer Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening 
Koning Albert 11-laan 19 
1210 BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12~A-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité X V I I I  Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazsa@vlaanderen.be 

Aan de heer Vice-voorzitter van 
de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten 
Fontainasplein 9- 1 1 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Teiefoomummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-selaanderen. be 

Aan de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten 
Sector Ministeries 
t.a.v. de heer H. Berckmans 
Fontainasplein 9- 1 1 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i . o .  Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 -Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazs*laanderen.be 

Aan de Algemene Centrale ' 
der Openbare Diensten 
Sector Ministeries 
t.a.v. de heer Guido Rasschaert 
Fontainasplein 9- 1 1 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart .debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Aan de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten 
Sector Parastalen 
t.a.v. de heer R. De Winter 
Fontainasplein 9- 1 1 
1000-BRUSSEL 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité X V I I I  Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf,aazs@laanderen.be 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonurner 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité X V I I I  Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazsa@vlaanderen.be 

Aan de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten 
Sector Cultuur 
t.a.v. mevrouw L. Muylaert 
Fontainaspiein 9-1 1 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar 1 e-mail Teiefoomummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Aan de voorzitter van de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 
t.a.v. de heer Niko Van Schaeren 
Coördinator 
A.C.V. 
Postbus 10 
103 1-BRUSSEL 

uw kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazs&laanderen.be 

ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Bnel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité X V I I I  Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-sa@vlaanderen.be 

Aan de Christelijke Centrale 
der Openbare Diensten 
t.a.v. de heer LUC Hamelinck 
voorzitter 
Trierstraat 3 1 bus 2 
1040-BRUSSEL 

uw kenmerk 

vragen naar / e-mail 

ons kenmerk Bijlagen 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

Telefoonnummer Datum 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz_s@laanderen.be 

Aan de Christelijke Centrale 
der Openbare Diensten 
Sector Ministeries 
t.a.v. de heer Stefaan Van de Kerckhove 
Trierstraat 3 1 bus 2 
1040-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Datum 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-s@laanderen.be 

Aan de Christelijke Centrale 
der Openbare Diensten 
Sector Parastatalen 
t.a.v. mevrouw Ann Vermorgen 
Trierstraat 3 1 bus 2 
1040-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-sa@vlaanderen.be 
Aan de Christelijke Vakbond van 
ACV-Transcom 
t.a.v. de heer M. Bovy 
Algemeen Voorzitter 
Galerij Agora 
Grasmarkt 105, bus 38/40 
1000-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12A~-U-02-0639 

vragen naar / e - d  Telefoonnummet 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geacht e, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i .o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-s@laanderen.be 

Aan de Christelijke Vakbond van 
ACV-Transcom 
t.a.v. de heer Jan François 
Dr. L. Colensstraat 7 
8400-OOSTENDE 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 -Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf,aaz_s@laanderen.be 

Aan de Christelijke Vakbond van 
ACV-Transcom 
t.a.v. de heer J.P. Van der Vurst 
Van de Wewestraat 46 
2060-ANTWERPEN 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz_sa@laanderen.be 

Aan de Christelijke Centrale 
der Openbare Diensten 
t.a.v. de heer N. Poorters 
Nationaal secretaris 
Trierstraat 3 1 bus 2 
1040-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar 1 e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazs@laanderen.be 

Aan de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten 
sector ministeries 
t.a.v. de heer Ronny Vande Winkel 
Velodroomstraat 235 
2850-BOOM 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar I e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz_sa@vlaanderen.be 

Aan de heer Jaak Gabriëls 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Buitenlandse Handel en ~ u i s v e s t i n ~  
t.a.v. de heer Rik Van De Konijnenburg 
Chrysalisgebouw 
Wetstraat 34-36 
1040-BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC XVIII 
12AA-U-02-0639 

vragen naar / email Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz_s@laanderen.be 

Aan de heer André Ayrianoff 
Boudewijnlaan 1 1 

1000 Brussel 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Aan de heer Henk Herman 
Lang Levenstraat 27 - 29 

1050 Brussel 

uw kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomite XVIII Vlaamse ûemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz_sa@laanderen.be 

ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12A.A-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553 .50 .13  
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558  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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazs@laanderen.be 

I De heer Koen Spitaels 
I wnd. administrateur-generaal 

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
Koloniënstraat 40 
1000 BRUSSEL 

uw kenmerk ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-02-0639 

vragen naar / e-mail Telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

26.11.2002 

Betreft : Vergadering van 28 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 185.558 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 de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 


