
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 170.500 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 
OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de over- 
dracht van personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. 
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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, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

3. de heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare 
Werken en Energie. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Hilaire Berckmans 
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: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over het bijgaande ontwerp 
van besluit van de Vlaamse reqerinq betreffende de overdracht van 
personeel van het ministerie ;an d; Vlaamse Gemeenschap naar de NV 
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, mits rekening 
wordt gehouden met het volgende. 

De afvaardiging van de overheid en de afvaardigingen van de twee 
representatieve vakbonden gaan akkoord om artikel 4, tweede lid van 
bijgaand ontwerp van besluit als volgt te interpreteren: "Zij be- 
houden hun hoedanigheid, hun graad en de hen voorheen reglementair 
toegekende rechtenff. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, L c -10- 
' l n  

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 

Paul Van Grernbergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 

ert 



Bijlage pro toco l  n r .  170.500 

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de modaliteiten van 
overdracht van sommige personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, in- 
zonderheid op artikel 7; 

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap 
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 14 maart 
2001; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 31 mei 2001; 

Gelet op het protocol nr. ... van ... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Ge- 
meenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 5 oktober 2001, be- 
treffende de aanvraag om advies bij de Raad van State; 

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en 
Energie en de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtena- 
renzaken en Buitenlands Beleid; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
1" de vennootschap: de Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden 
Grondbeheer Vlaanderen; 
2" de personeelsleden: de vastbenoemde ambtenaren, de stagiairs en de con- 
tractuele personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zee- 
wezen, die verbonden zijn aan het Kanaal Leuven-Dijle en het Kanaal naar 
Charleroi. 

Art. 2. §l. De personeelsleden worden op hun verzoek overgedragen naar de 
vennootschap en naar hun keuze: 
- hetzij naar de entiteit 'Kanaal Brussel-Charleroi' 
- hetzij naar de entiteit 'Kanaal Leuven-Dijler . 

De personeelsleden die niet wensen overgedragen te worden naar de vennoot- 
schap verliezen hun tewerkstelling op het Kanaal Leuven-Dijle of het Kanaal 
naar Charleroi. 

§2. In afwijking van S1 volgen de contractuele personeelsleden die in 
dienst werden genomen met een vervangingscontract in de overdracht het per- 
soneelslid dat zij tijdelijk vervangen. 

. / .  



Art. 3. De personeelsleden worden door de leidend ambtenaar van de admini- 
stratie Waterwegen en Zeewezen binnen de dertig kalenderdagen na de inwer- 
kingtreding van dit besluit in kennis gesteld van de mogelijkheid tot over- 
dracht naar de vennootschap. 

De kennisgeving gebeurt door een dienstorder die aan de personeelsleden 
wordt afgeleverd: 
- hetzij tegen ontvangstbewijs; 
- hetzij met een aangetekende brief. 

De dienstorder omvat: 
- de termijn en de modaliteiten voor het indienen van de aanvraag tot 

overdracht; 
- een algemene uiteenzetting over de rechtspositie na de overdracht naar 

de vennootschap. 

Om geldig te zijn moeten de aanvragen tot overdracht beantwoorden aan de 
voorschriften van de dienstorder en ingediend worden binnen de dertig ka- 
lenderdagen na de kennisgeving van de dienstorder. Voor de aanvragen die 
bij aangetekende brief worden ingediend geldt de datum van de poststempel 
als datum van indiening. 

A r t .  4 .  De personeelsleden worden overgedragen bij besluit van de Vlaamse 
regering en ingeschakeld in de rechtspositieregeling van de vennootschap. 

Zij behouden hun hoedanigheid en graad. 

Zij behouden tenminste de salarisschaal en de en de administratieve en gel- 
delijke anciënniteit waarop zij recht hadden volgens de bestaande reglemen- 
tering op het ogenblik van hun overdracht. 

Zij behouden eveneens alle reglementair toegekende toelagen en vergoedingen 
in zoverre de voorwaarden van toekenning ervan blijven bestaan in de ven- 
nootschap en in zoverre de vergelijkbare rechten in de vennootschap niet 
gunstiger zijn. 

Ar t .  5. De personeelsleden die onderworpen zijn aan de functioneringsevalu- 
atie behouden na.hun overdracht de laatste functioneringsevaluatie hen toe- 
gekend in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze evaluatie blijft 
geldig tot de toekenning van een nieuwe functioneringsevaluatie. 

A r t .  6 .  De ambtenaren die voor hun overdracht geslaagd zijn voor een verge- 
lijkend examen voor overgang naar een hoger niveau of voor een examen voor 
verhoging in graad, behouden de aanspraken op bevordering die zij door het 
slagen voor één van deze examens hebben verworven. 

Art .  7 .  De overgedragen personeelsleden behouden het recht om binnen de 
drie jaar na hun overdracht terug te keren naar het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. Hun tewerkstelling op het Kanaal Leuven-Dijle of het 
Kanaal naar Charleroi is dan niet gegarandeerd. 

A r t .  8 .  Dit besluit treedt heden in werking. 



Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit en de openbare wer- 
ken, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, zijn, ieder 
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De Minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, 

Steve STEVAERT 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid, 

Paul VAN GREMBERGEN 


