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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 3 0  KJNI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot overheveling van sommige perso- 
neelsleden van Export Vlaanderen naar het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap en tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid. 

enerzi! ds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckrnans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegen- 
woordigd door : 

de heer Frédéric de Gélissen 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
tot overheveling van sommige personeelsleden van Export Vlaanderen naar het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 
- T "  

I " Brussel, , 

DE AFVAARDIGING VAN DE RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

er Open- De Voorzitter, 

í 
/ 
/ 

J 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse re- 
gering en Vlaams minister van Buiten- 
lands Beleid, Europese Aangele- 

\ 
\ 

genheden, Wetenschap en Technologie \ 
I 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

van de Vlaamse 
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LID : 

groting en Gezondheidsbeleid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT OVERHEVELING VAN 
SOMMIGE PERSONEELSLEDEN VAN EXPORT VLAANDEREN EN TOT 
WIJZIGING VAN HET VLAAMS PERSONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEM- 
BER 1993. 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
inzonderheid op artikel 87, 5 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, 
inzonderheid op artikel 26,$1 gewijzigd bij decreet van 24 juli 1996; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende or- 
ganisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering 
van 23 december 1993,7 december 1994, 8 december 1994, l juni 1995, 12 juni 
1995, 14 mei 1996 , 2 0  juni 1996,26 juni 1996, 19 december 1996, 14 januari 
1997,4 februari 1997 en l l maart 1997; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 6 februari 1997; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 20 maart 1997; 

Gelet op het protocol nr. ........ van ............... ......... van het Sectorcornité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzon- 
derheid op artikel 3, 5 I ,  geAjzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 



Overwegende dat de Vlaamse regering al principieel goedgekeurd heeft dat de be- 
trokkenen met ingang van 1 januari 1997 naar het ministerie van de Vlaams ge- 
meenschap worden overgeheveld en dat ten behoeve van de rechtszekerheid om- 
trent de rechtspositie van de betrokkenen de nodige reglementaire bepalingen zo 
spoedig mogelijk in werking moeten treden; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie en van de Vlaamse minister van Onderwijs 
en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT 

Artikel 1. De volgende personeelsleden van de openbare instelling Export Vlaande- 
ren worden met ingang van 1 januari 1997 overgeheveld naar het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap: 

- de heer Paul Verhaegen, adjunct-directeur-generaal 
- de heer Joseph Van Cleynenbreugel, inspecteur-generaal 

Art. 2. De in het eerste artikel bedoelde personeelsleden behouden hun administra- 
tieve - en geldelijke anciënniteit die zij bij Export Vlaanderen hadden verworven. 

Art.3. Onverminderd artikel 2, is het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993 van toepassing op de in artikel 1 bedoelde personeelsleden 

Art.4. §l.De in het eerste artikel bedoelde personeelsleden worden bij het ministerie 
van de Vlaamse gemeenschap in vast dienstverband benoemd in een overeenstem- 
mende graad, met toepassing van de bijlage 9 van het Vlaams personeelsstatuut van 
24 november 1993. 

$2. De schaalanciënniteit voor de in artikel 1 vermelde personeelsleden wordt bere- 
kend overeenkomstig artikel V111 1 14 $1 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 
november 1993. 

Art. 5. In artikel VJIí 115 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993 worden telkens tussén de woorden " adjunct-eerste opdrachthouder, " en 
"bestuursdirecteurL',de woorden "adjzinct-directeur-generaal, " ingevoegd. 



Art. 6. In de bijlage 9 van hetzelfde statuut wordt onder de rubriek 1. ALGE- 
MEEN PERSONEEL , NIVEAU A in de hierna vermelde kolommen het volgende 
ingevoegd: 

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997. 

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese 
aangelegenheden, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, zijn, 
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

huidige 
rang 

huidige graad nieuwe rang 
+ graad 

1511 

1511 

Brussel, 

huidige 
salaris- 
schaal 

15 

15 

De minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 

en Technologie, 

organieke 
regeling 

adjunct-directeur-generaal 
(overgeheveld van Export Vlaan- 
deren) 
inspecteur-generaal 
(overgeheveld van Export Vlaan- 
deren) 

A2 directeur 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en 

overgangs 
regeling 

LUC VAN DEN BOSSCHE 
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