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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 4 DECEMBER 1998 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze waarop 

Q eenmalig personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van 
de Vlaamse openbare instellingen kunnen overgaan naar de NV Zeekanaal en Wa- 
tergebonden Grondbeheer Vlaanderen 
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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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

3 .  mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

4. de heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening. 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Richard De Winter 

- 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, vertegenwoor- 
digd door : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderziids, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
houdende vaststelling van de wijze waarop eenmalig personeelsleden van het rninis- 
terie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse openbare instellingen kunnen 
overgaan naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 4 DEC, 1998 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

@ le der Open- De Voorzitter, 

minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 

0 genheden, Wetenschap en Technologie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERV,DORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

---z J 
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i / " % * y . *  
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-- ----- i, 
Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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LEDEN 

Vlaams minister van Financiën, I Begroting en Gezondheidsbeleid 

C +-J*.- 
Steve Stevaert 
Vlaams minister van Openbare Werken, 
Vervoer en Ruimtelijke Ordening 



ONTWERPBESLUIT 

VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE 
WIJZE WAAROP EENMALIG PERSONEELSLEDEN VAN HET MINISTERIE VAN DE 

VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN 
KUNNEN OVERGAAN NAAR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ZEEKANAAL EN 

WATERGEBONDENGRONDBEHEERVLAANDEREN 

- .  

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996, inzonderheid op artikel 57, gewijzigd bij decreet van 8 juli 1997 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur-van de naamloze vennootschap Zeekanaal en 
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 13 september 1996 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken, gegeven op .. . 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting; gegeven op ... 

Gelet op protocol nr. van 
Vlaamse Gemeenschap-Vlaamse Gewest; 

van het Sectorcomité XVIII 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 197?, inzonderheid op 
artikel 3, 5 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

Overwegende dat omwille van de continuïteit van de werking van de instelling onverwijld de 
rechtspositie van het ter beschikking gestelde personeel dient te worden geregeld; 

Overwegende dat voor de  goede werking van de instelling dringend tot invulling van de 
ontbrekende expertise dient te worden overgegaan; 



In elk van de in vorig lid genoemde groepen worden de personeelsleden gerangschikt op basis 
van hun geschiktheid. Deze geschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van het profiel van de 
kandidaat ten overstaan van de profielvereisten en rekening houdend met de 
functiebeschrijving. 

De in aanmerking komende kandidaten worden onderling vergeleken op basis van hun 
functioneringsevaluatie en kandidaatstelling. 

De Raad van Bestuur van de vennootschap draagt de in aanmerking komende kandidaten via 
een gemotiveerd voorstel in orde van hun geschiktheid aan de Vlaamse regering voor. De 
personeelsleden worden overgedragen bij besluit van de Vlaamse regering. 

Art. 4. 1. De naar de vennootschap overgedragen personeelsleden worden ingeschakeld in 
de rechtspositieregeling van het personeel van de vennootschap. 

Zij behouden hun hoedanigheid, hun graad of een graad van dezelfde rang, hun 
administratieve en geldelijke anciënniteit en de hen voorheen reglementair toegekende 
rechten. 

5 2. Voor de personeelsleden die belast zijn met de uitoefening van een hogere functie, wordt 
voor hun overdracht alleen rekening gehouden met hun statutaire graad. 

$ 3 Tot op het ogenblik dat hij kan genieten van een gunstiger sociale programmatie bij de 
vennootschap, behoudt de ambtenaar, die vanuit een andere overheidsinstelling of vanuit het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is overgegaan naar de vennootschap, de voordelen 
van de sectorale programmatie van zijn dienst van oorsprong, onder de volgende 
.voorwaarden: 

1" in geval het sectoraal voordeel de toekenning van een gunstiger salarisschaal inhoud, 
blijft de salarisschaal beperkt tot die salarisschaal waarop de ambtenaar recht had 
volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van zijn overplaatsing en in de O 
graad die hij op dat ogenblik bekleedde; de latere wijzigingen aan deze reglementering 
zijn op hem niet meer van toepassing 

2" in geval dit sectoraal voordeel de uitkering van een toela~e, vergoeding of sociaal 
voordeel inhoudt, behoudt hij die slechts inzover de voorwaarden voor de toekenning 
ervan verder blijven bestaan in de instelling waar hij terechtkomt. 

3" De ambtenaar die een diploma heeft van burgerlijk ingenieur en die in zijn dienst van 
oorsprong onder het toepassingsgebied valt van het koninklijk besluit van 14 januari 
1969 betreffende de produktiviteitspremie ten gunste van de burgerlijke ingenieurs bij 
het vroeger Wegenfonds of ministerie van Openbare Werken. blijft deze premie verder 
genieten volgens de modaliteiten en voonvarirden bepaald in voormeld koninklijk 
besluit van 13 januari 1969. 



BIJLAGE 

Vacante betrekkingen bij de naamloze vennootschap 
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen 

Al ingenieur - burgerlijk ingenieur 1 
A l adjunct van de directeur - jurist 1 
Al adjunct van de directeur - economist 1 
A l  adjunct van de directeur - communicatiespecialist 1 
A l informaticus 1 
B 1 deskundige - directiesecretariaat 1 
E technisch beambte 1 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling 
van de wijze waarop eenmalig personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap en van de Vlaamse Openbare Instellingen kunnen overgaan naar de naamloze 
vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, 


