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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
13 JANUARI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

begeleidingsplan bij de uitstapregeling van de administratie Werk- 
gelegenheid bij het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnen- 
landse Aangelegenheden en Landbouw 
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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, 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 Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en 
Toerisme. 

enerzii ds. 

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 Chris Herreman 

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

mevrouw Michele Claeys 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand begelei- 
dingsplan bij de uitstapregeling van de administratie Werkgelegen- 
heid bij het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse 
Aangelegenheden en Landbouw. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, f 3 JAN. 2003 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

\t - C 

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 

,zL (-;/?/J r- J'?&{ Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
(I$.,' <a -b Ambtenarenzaken 

y- 

Vo het Vrij Syndicqat van het 
O enbaar Ambt 

" -- 
l Dirk Van Mechelen 

Vlaams mlnister van Financien en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 
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Renaat Landuyt 

/'-p- 

Vlaams minister van Werkgelegenheid 
en Toerisme 



BIJLAGE PROTOCOL NR. 190.575 

I BEGELEIDINGSPLAN BIJ DE UITSTAPREGELING 

O Departement : Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse 
Aangelegenheden en Landbouw (EWBL) 

De AAD van het departement EWBL heeft op 17/7/2002 alle in aanmerking komende 
ambtenaren per aangetekend schrijven officiëel op de hoogte gesteld van de 
uitstaprnogelij kheid 



4 op 4 in aanmerking komende personeelsleden hebben een aanvraag ingediend 

MOGELIJKE 

goedkeuring van het 



De wens van de betrokken medewerkers 
De verzekering van de voortzetting van een goede dienstverlening 

Overzicht van de data waarop het verlof ingaat : 

Julien Schmit: wordt zo snel mogelijk vervangen door één A l  adjunct van de directeur. 
Lionel Tansens: de dienst wordt intern herschikt. 

De twee functies die vacant komen in juli 2003 en januari 2004 maken op latere datum het voorwerp 
uit van een nieuwe beslissing. 

1 NVT staat voor 'Niet van toepassing'. 
Finaal is de datum van definitieve goedkeuring van het begeleidingsplan bepalend. Krachtens art. 592 l 0  lid 

van het BVR van 05/10/1999 is uitstap ten vroegste mogelijk op de eerste dag van de maand volgend op deze 
waarin het begeleidingsplan werd goedgekeurd. 



binnen het weddenrefertekrediet. 


