
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 29 MEI 
2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende machtiging van 
het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en 
technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) tot deelname aan de pen- 
sionregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende 
het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden 



vervolg protocol nr. 164.477 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, ~uisvesting en Ambtenarenzaken; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimte- 
lijke Ordening en Media. 

enerzijds, 

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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 164.477 

Werd een eenparig akkoord af qesloten over bi j gaand ontwerp van 
besluit van de Vlaamse regering houdende machtiging van het Insti- 
tuut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en techno- 
logie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) tot deelname aan de pensionre- 
geling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pen- 
sioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut als- 
mede van hun rechthebbenden. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 

\ 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

i. 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Economie, 
Ruimtelijke Ordening en Media 



ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE 
MACHTIGING VAN HET INSTITUUT VOOR DE AANMOEDIGING VAN 
INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN 
(IWT-VLAANDEREN) TOT DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING, 
INGESTELD BIJ DE WET VAN 28 APRIL 1958 BETREFFENDE HET PENSIOEN 
VAN HET PERSONEEL VAN ZEKERE ORGANISMEN VAN OPENBAAR NUT 
ALSMEDE VAN HUN RECHTHEBBENDEN 

DE VLAAMSE REGERING 

Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de 
personeelsleden van sommige gewestinstellingen, inzonderheid op artikel 2 ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie 
van het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch 
onderzoek in de industrie (IWT) en de regeling van de rechtspositie van het personeel ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, 
gegeven op 22 december 2000 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 
gegeven op 4 augustus 2000 ; 

Gelet op het protocol nr. van van het Sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest ; 

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op , betreffende de 
aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand ; 

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media ; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT : 

Artikel 1. Het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en 
technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) wordt gemachtigd deel te nemen aan de 
pensioenregeling, ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 
het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden. 

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 juni 1991. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschaps- en technologisch 
innovatiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, 

Dirk VAN MECHELEN 



uw kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf . aaz saevlaanderen. be 

ons kenmerk 
SEC XVIII/ 
12AA-U-ZOOI- 

vragen naar / e-mail telefoonnummer 
Lutgart D e  Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

bijlagen 

datum 

Betreft : Vergadering van 29 mei 2001 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 164.477 overeenkom- 

stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 


