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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 Ondenvijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

enerzijds, 

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, vertegenwoor- 
digd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzi-i ds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
tot vaststelling van de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van statutaire per- 
soneelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Vlaams Pro- 
motiecentmm voor Agro- en Visserijmarketing. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, O 4 DEC. 1998 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
I 
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Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Arnbtenarenzaken 
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DESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN DE 
MODALITEITEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN STATUTAIRE 
PERSONEELSLEDEN VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
AAN HET vLA.AMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING 

DE VLAAMSE REGERING, 

e 
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, inzonderheid op artikel 6, §l, V, gewijzigd 
bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 ; 

Gelet op het decreet van 20 december 1996 betreffende het 
Vlaams promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, 
inzonderheid op artikel 7, S2 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor 
begroting, gegeven op 3 november 1998.; 

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

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 
........., betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van 

*SP State binnen een maand ; 
&J 

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

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

Na beraadslaging, 



BESLUIT : 

Artikel 1. De Vlaamse regering stelt de statutaire personeels- 
leden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van wie op 
30 juni 1997 uit de functiebeschrijving blijkt dat zij tewerk- 
gesteld zijn bij het departement Economie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Land- 
en Tuinbouw, afdeling Agro-Marketing, ter beschikking van het 
Vlaams promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing. 

Art. 2. De terbeschikkingstelling van de in artikel 1 vermelde 
statutaire personeelsleden gebeurt door middel van een verlof 
voor opdracht van algemeen belang dat wordt toegekend overeen- 
komstig de bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut. 

Art. 3. §l. De terbeschikkingstelling van de in artikel 1 
vermelde statutaire personeelsleden neemt een einde als gevolg 
van : 

1" een bevordering of mutatie binnen de diensten van de 
Vlaamse regering ; 

2" volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking ; 
3" verlof voor opdracht overeenkomstig de hoofdstukken 1, 3 

of 4 van titel 8 van deel X1 van het Vlaams personeels- 
statuut ; 

4" de vraag van het ter beschikking gesteld personeelslid om 
een einde te maken aan de terbeschikkingstelling ; 

5" de beëindiging van het verlof voor opdracht van algemeen 
belang overeenkomstig artikel X1 73 van het Vlaams perso- 
neelsstatuut ; 

6" de pensionering van het ter beschikking gesteld perso- 
neelslid ; 

7" het ontslag van het ter beschikking gesteld personeelslid; 
8 "  het overlijden van het ter beschikking gesteld personeels- 

O 
lid. 

§Z. Bij beëindiging van de terbeschikkingstelling ingevolge de 
in §l, 2" tot en met 5" bedoelde redenen, wordt het statutaire 
personeelslid herplaatst overeenkomstig de bepalingen van het 
Vlaams personeelsstatuut. 

Art. 4. §l. De personeelskosten van de overeenkomstig artikel 
1 terbeschikking gestelde ambtenaren, die op 30 juni 1997 ten 
laste werden genomen van de begroting van de Vlaamse Gemeen- 
schap, programma 99.1 - interdepartementele bestaansmiddelen, 
blijven verder ten laste van het programma 99.1 van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

. / .  



§ Z .  Bij beëindiging van de terbeschikkingstelling van een 
statutair personeelslid ingevolge een in artikel 3  vermelde 
reden worden financiële middelen overgedragen van het programma 
99.1 naar de dotatie van het Vlaams promotiecentrum voor Agro- 
en Visserijmarketing op voorwaarde dat dit centrum, binnen een 
periode van twaalf maanden, volgend op het einde van de 
terbeschikkingstelling van het statutaire personeelslid, dit 
statutaire personeelslid vervangt door een contractueel 
personeelslid, en dit statutaire personeelslid ofwel niet moet 
worden herplaatst, ofwel kan worden herplaatst in een vacante 
betrekking. 

Ingeval een statutair personeelslid bij beëindiging van de 
terbeschikkingstelling door het Vlaams promotiecentrum voor 
Agro- en Visserijmarketing wordt vervangen door een contrac- 
tueel personeelslid, en het moet worden herplaatst in een niet- 
vacante betrekking, wordt de dotatie aan voormeld centrum 
verhoogd. 

S 3 .  De financiële middelen die overeenkomstig S2 worden 
overgedragen naar of toegevoegd aan de dotatie, stemmen 
overeen met het geïndexeerde bedrag van het midden van de 
beginsalarisschaal van de wervingsgraad die overeenstemt met 
de graad van het statutaire personeelslid van wie de terbe- 
schikkingstelling een einde neemt. 

S 4 .  Het materiaal van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap dat op 30 juni 1997 ter beschikking gesteld is 
van de afdeling Agro-Marketing van de administratie Land- en 
Tuinbouw wordt in bruikleen gegeven aan het Vlaams promo- 
tiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing tot de overdracht 
hiervan decretaal geregeld is. 

Art. 5. De modaliteiten van financiering en samenwerking 
tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams promotiecentrum 
voor Agro- en Visserijmarketing worden vastgesteld in een 
protocol. 

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de 
maand volgend op de goedkeuring ervan door de Vlaamse 
regering. 



Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het promotiebeleid 
inzake landbouw, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de adte- 
narenzaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

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

Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 



PROTOCOL TOT REGELING VAN DE UITVOERINGSMODALITEITEN VAN HET 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN..... TOT VASTSTELLING VAN 
DE MODALITEITEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN STATUTAIRE 
PERSONEELSLEDEN VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
AAN HET VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERImKE- 
TING. 

Gelet op het decreet van 20 december 1996 betreffende het 
Vlaams promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing; 

0 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van ....... 
tot vaststelling van de modaliteiten voor de terbeschikking- 
stelling van statutaire personeelsleden van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap aan het Vlaams promotiecentrum voor 
Agro- en Visserijmarketing; 

tussen 

de Vlaamse Gemeenschap, 
hierbij vertegenwoordigd door ... 
enerzijds 

en vzw Vlaams promotiecentrum voor Agro- en visserijmarketing, 
met hoofdzetel te 1000 Brussel, Leuvenseplein 4, 
hierbij vertegenwoordigd door ... 
hierna te noemen 'VLAM', 
anderzijds 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1. §l. De Vlaamse Gemeenschap verbindt zich ertoe 
de in bijlage I bij dit protocol vermelde statutaire 
personeelsleden ter beschikking te stellen van VLAM. 

52. VLAM verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde 
ambtenaren in te zetten voor de uitoefening van taken 
zoals bepaald door artikel 2, §3 van het decreet van 20 
december 1996 betreffende het Vlaams promotiecentrum voor 
Ayro- en Visseri jmarketing. 

Art. 2. Op de ter beschikking gestelde statutaire perso- 
neelsleden zijli de bepalingen vaii het Vlaams persoi~eels- 
statuut van toepassing die gelden voor statutaire perso- 
neelsleden met verlof voor opdracht van algemeen belang. 



Art. 3. De bevoegdheid over de ter beschikking gestelde 
personeelsleden opgenomen in bijlage I bestaat uit ener- 
zijds een hiërarchische en anderzijds een functionele 
bevoegdheid. 

Art. 4 .  §l. De hiërarchische bevoegdheid is de bevoegd- 
heid die moet worden uitgeoefend overeenkomstig de bepa- 
lingen van het Vlaams personeelsstatuut. 

52. Als de hiërarchische bevoegdheid niet kan worden 
uitgeoefend door een statutair personeelslid dat eveneens 
ter beschikking is gesteld van VLAM, wordt deze bevoegd- 
heid uitgeoefend door de hiërarchische meerdere van het 
betrokken personeelslid binnen het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

§3. Als het voor de uitoefening van de hiërarchische 
bevoegdheid noodzakelijk is dat de hiërarchische meerdere 
binnen het ministerie zich een oordeel vormt over de 
manier waarop het in artikel 1 van dit protocol bedoelde 
personeelslid zijn taken uitoefent, verleent VLAM desge- 
vraagd advies. 

Art. 5. De functionele bevoegdheid behelst de organisatie 
van het werk, het geven van dienstopdrachten en het toe- 
zicht op de uitoefening van de taken. Deze wordt voor de 
in artikel 1 bedoelde statutaire personeelsleden uitgeoe- 
fend door VLAM. 

Art. 6. §l. De in artikel 4, §l van het besluit van de 
Vlaamse regering van ....... tot vaststelling van de 
modaliteiten van terbeschikkingstelling van statutaire 
personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap aan het Vlaams promotiecentrum voor Agro- en 
Visserijmarketing, vernoemde personeelskosten blijven 
ten laste van het programma 99.1 (B.A. 11.03) van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap en zijn voor 1997 
vastgesteld op 41.595.000 Bef, zoals weergegeven in 
bijlage I1 van dit protocol. 

S 2 .  De inventaris van het materiaal bedoeld in artikel 
4, S4 van het in 51 vermeld besluit is opgenomen als 
bijlage IV van dit protocol. 

Art. 7 .  §l. Bi j beëindiging van de terbeschikkingstel- 
ling ingevolge een in artikel 3 van voornoemd besluit 
vermelde reden, voorziet VLAM in de vervanging van dit 
personeelslid door een contractueel personeelslid waar- 
voor financiële middelen worden overgedragen van het 
programma 99.1, van de begroting van de Vlaamse Gemeen- 
schap, naar de dotatie aan VLAM, behalve als het betrok- 
ken statutaire personeelslid moet worden herplaatst in 
een niet-vacante betrekking. I11 dit laatste geval wordt 
de dotatie aan VLAM verhoogd. 

- 1 -  



§z. De financiële middelen die overeenkomstig S1 worden 
overgedragen naar of toegevoegd aan de dotatie aan VLAM, 
stemmen overeen met het geïndexeerde bedrag van het mid- 
den van de beginsalarisschaal van de wervingsgraad die 
overeenstemt met de graad van het statutaire personeels- 
lid van wie de terbeschikkingstelling een einde neemt. 

Art. 8. §l. VLAM verbindt zich ertoe de contractuele 
personeelsleden die in de bijlage I11 van dit protocol 
worden vermeld, en die op grond van hun functiebeschrij- 
ving op 30 juni 1997 bij de afdeling Agro-Marketing van 
de administratie Land- en Tuinbouw waren tewerkgesteld, 
met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de 
ondertekening van dit protocol, een arbeidscontract van 
onbepaalde duur aan te bieden met dezelfde geldelijke 
anciënniteit en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als bij 
het ministerie. 

§ Z .  Voor de contractuele personeelsleden, bedoeld in §l, 
werden de financiële middelen die overeenstemmen met de 
salariskosten van deze contractuele personeelsleden, 
overgedragen van programma 99.1, van de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap, naar de dotatie aan VLAM. 

Art. 9. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de 
maand volgend op de goedkeuring ervan door de Vlaamse rege- 
ring. 

Opgemaakt te Brussel in twee originele exemplaren op ......., 
waarvan één exemplaar bestemd voor elk van de partijen. 

Voor de Vlaamse Gemeenschap: 

(naam + handtekening) 

Voor VLAM: 

(naam + handtekening) 



Bijlage I: Lijst van statutaire ambtenaren van de afdeling Agro- 
Marketing van de admininstratie Land- en Tuinbouw vn 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ter beschik 
king gesteld van het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- 
en Visserijmarketing. 

naam 
H. Van Driessche 
L. Willems 
P. Coenen 
J. De Lescluze 
F. De Wachter 
J. Haazen 
L. De h ra bande re 
S. De Smet 
A. Vervueren 
R. Langhendries 
P. Coenen 
E. Scheerlinck 
W. Quintyn 
R. De Kock 
K. Gees 
L. Appekmans 
A. Van Wymeersch 
L. Artoos 
L. Pauwels 
S. Piens 
T. Galle 
S. De Bock 
N. Van Tongelen 
L. Lateur 

rang 
A2E 

standplaats 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Grimbergen 

I ' 

Bijlage 111: Lijst van contractuele personeelsleden over te nemen @ 
door VLAM. 

R. Van De Voorde Al 
S. Terlaeken C1 
J. Heyvaerts r D1 
M. Tichelaer D1 

Brussel 
Brussel 
Brussel 
Gr imbergeiz 



zijlage 11.-Personeels- en werkingskosten VLAM ten laste van het 
programma 99.1 van de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

PERSONEELS- EN WERKINGSKOSTEN VLAM 
TEN LASTE VAN 99.10, IN 1997 



Bijlage IV: Inventaris van het materiaal door het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld van de 
afdeling Agro-Marketing van de administratie Land- en 
Tuinbouw . 

INVENTARIS MEUBILAIR EN KANTOORMATERIAAL VLAM 

metalen bureaus ............................................................. 60 
houten bureaus ................................................................ 2 . . 
boekenjkasten .................................................................. 7 

.............................................................. houten ladenkast 1 
boekenkast uit twee delen ................................................ l 
bureaustoelen op wielen ................................................. 55 
bureaustoelen ................................................................. 99 

................................................................. gewone tafels 18 
metalen kasten ............................................................... 90 
metalen vitrinekasten ..................................................... 7 
houten vittinekasten ......................................................... 2 
lage kast op wielen ........................................................... 1 
metalen classeurs (4 laden) ........................................... 96 
metalen classeurs (kleine) ............................................... 27 
metalen rekken .......................................................... 42 
vuilbakken ..................................................................... 58 
kapstokken .................................................................... 28 
ronde tafels ...................................................................... 2 
terminals ........................................................................ 11 

.............................................................. terminalprinters 10 
PC's .............................................................................. 37 
PC-printers .................................................................... 39 
PC-tafels ........................................................................ 19 
printer-tafels .................................................................. 14 
modems ........................................................................... 4 

.............................................. tekstverwerker met scherm 1 
draagbare PC's IBM THINIC PAD 701 C ........................ 3 
(met toebehoren) 

........................ draagbare PC Cornpacq (met toebehoren) 1 
brievenrekjes .................................................................. 33 
faxtoestellen ..................................................................... 4 

........................................................................ listingkast 1 
listinghouders op wielen ................................................... 2 

...................................................... houten klasseerkasten 2 
.. 

schnjhachines ................................................................ 4 
... .................................... karretje vervoer materiaal (enz ). 1 

diakasten ......................................................................... 3 
lichtbak ............................................................................ 1 
zitballen ........................................................................... 5 



................................................................. rekenmachines 7 
........................................................................... ijskasten 3 

microfichelezer 1 ................................................................ 

klasseerrek op wielen ....................................................... 3 
............................................. hangclassementen op wielen 2 

..................................................................... TV + Video l 
classeurs op wielen .......................................................... 2 
metalen roltafels (met schabben) ...................................... 4 
houten roltafels ................................................................ 1 

....................................... fichebak op wielen (6 schuiven) 1 
.................................................................. dactylostoelen 2 

dactylotafels ..................................................................... 5 
dactylobureaus ................................................................. 2 
lage tafels ........................................................................ 2 
telefoontafel ..................................................................... l 

.................................................................. vergadertafels 4 

.................................................................. o Meine tafeltjes 2 
fichebak ........................................................................... 1 . . . . 

.................................................. snijmachines inpakpapier 2 
snijmachine papier (algemeen) .......................................... 1 
brandkast ......................................................................... 1 
karretjes op wielen (infoshop) .......................................... 4 

............................................................... console BS2000 1 
kasten voor magneetbanden ............................................. 3 . 

rekken voor magneetbanden ............................................. 3 
.................................................................... regeldrukker 1 

................................................... laserprinter met console 1 
BS2000 C-40 computer (mainframe) ................................ 1 

....................................................................... bandenkast 1 
airconditionning ............................................................... 1 

............................................... schijvenkasten mainframe.. 2 
................................................................................ FEP 1 

.............................................. @ hardcopy printer BS2000 1 
kast met zekeringen voor computers ................................ 1 

....................................................... toonbanken (burelen) 2 
ventilator ......................................................................... 1 

................................................................................ kassa l 
panelen (posters) .............................................................. 5 

.......................................................... grote bloembakken 2 
toonkasten ....................................................................... 2 

..................................................................... blusapparaat l 
etalageáriehoeken ............................................................ 5 
documentatierek (toonkast) ............................................. l 
weegschaal ...................................................................... 1 
camionette Citroën C25 diesel ........................................... l 
Mitsubishi 2. 0i benzine ...................................................... 1 
glasraam .......................................................................... 1 
retro-projector ................................................................. 1 

........................................................................ diascherm 1 



meubilair zaal RVB 
............................................ . grote ovalen vergadertafel 1 

........................................................................ . stoelen 48 

TENTOONSTELLINGSMATERIAAL 

............................................ grote koelkamer BRINKEL 1 
plastiek koffers met deksel ............................................... 7 

........................................................ Inox-alu lichtbakken 5 
..................................... Inox-alu lichtbakken eiprodukten 6 

.............................................. Inox-alu lichtbakken eieren 8 
metalen lichtbakken ......................................................... 4 .. 

................................................. plateauwagentje magazijn 1 
................................ TV + video combi ORION 5 196HY l 

....................................................................... werkkoffer 1 
........................... stofiuiger AEG 8 100 VAMPYR ELEC 1 

......................................................... verlengkabel (50 m) 1 
............................................................ spanzegelapparaat 1 

................................................................. dymo apparaat 1 
kookplaat Rommelsbacher TH 2500 ................................ 1 

........................................... grill-mikrogolfoven Clatronic 1 
.......................................................... lichtbakken plastiek 6 

.............................................................. vleessnijmachine 1 
......................... TVIvideo Philips 37 cm combination unit 1 

............................................................. grilloven STEBA 1 
stock scheepsmateriaal (bestaande uit 23 stuks) 
Barset (bestaande uit 7 stuks) 
panelen ............................................................................ 3 

............................................................... ijzeren geraanite 1 
....................................................................... fngokamer l 

................................................................ houten kaders 12 
tafels milk ........................................................................ 4 
panelen melk .................................................................... 8 
t volledig set keuken- en tentoonstellingsmateriaal 

...................... 


