
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 189.569 

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

over 

begeleidingsplan PIP-PEP van Sturing en Controle Informatica 



vervolg protocol nr. 189.569 

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. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaere 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 Stefaan Van de Kerckhove 

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

mevrouw Michèle Claeys 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 189.569 

Werd een eenparig akkoord afqesloten over bijgaand begelei- 
dingsplan PIP-PEP van Sturing en Controle Informatica. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 19 DEC. ?flfl? 
DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
O p e n b y  Diensten: 
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Patrick Dewael 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndi,caten der Openbare 
Diensten 1 l 

, 

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

Voor het -yrij SyndicLaat van het 
Openbaar Ambt 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 



BIJLAGE PROTOCOL NR. 189.569 

I BEGELEIDINGSPLAN UITSTAPREGELING - Sturing en Controle Informatica 

Situering van het betrokken personeelsplan: 
- Dit begeleidingsplan is gekoppeld aan het personeelsplan voor de 
entiteit Sturing en Controle. 
- Het personeelsplan van Sturing en Controle Informatica werd 
definitief goedgekeurd door de Vlaams Minister van Ambtenarenzaken in 
augustus 2002 en werd schriftelijk bevestigd op 15 oktober 2002. 

Overzicht van de aanvragen: 
De officiële oproep tot aanvraag werd naar de in aanmerking komende 
ambtenaren (in totaal vier) gestuurd op 25 oktober 2002. 

Naam I  raad 
Christiaan De Roy I~irecteur met mandaat 

* complementair ingezet personeel 

Uitstapdatum 
1/05/04 

Carlos Van Eeno 

Gevolg dat aan de aanvragen gegeven zal worden: 
- SC1 heeft op 23 oktober 2002 beslist om binnen de beschikbare 
budgettaire middelen de extrakost t.g.v. de vervanging van de 
uitstappers te financieren, voor zover het geen ambtenaren betreft die 
complementair worden ingezet in samenwerking met de IT-dienstverlener. 
In het laatste geval worden de taken overgenomen door SBS. 
Aan alle personeelsleden die een aanvraag tot uitstap indienen wordt 
een gunstig gevolg gegeven. 
- De concrete uitstapdatum is in onderling overleg tussen chef en 
medewerker afgesproken en goedgekeurd door de ICT-manager. 

Regeling voor vervanging: 
- De heer Christiaan De Roy zal worden vervangen binnen de beschikbare 
functies voorzien in het personeelsplan. 

administratief beheerder I 
Informaticus 11/07/03 

Bevestiging van financiële haalbaarheid: 
- De uitstapkost kan volledig gefinancierd worden binnen het 

wedderefertekrediet van de entiteit. 

CIP* 


