
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 170.507 

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 houdende machtiging van 
Export Vlaanderen tot deelname aan de pensionregeling ingesteld bij 
de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel 
van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebben- 
den. 



vervolg protocol nr. 170.507 

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; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- 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, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over het bijgaande ontwerp 
van besluit van de Vlaamse regering houdende machtiging van Export 
Vlaanderen tot deelname aan de pensionregeling ingesteld bij de wet 
van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van 
zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
j 5 OH:, :;;r 

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

De Voorzitter, 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

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

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



Bijlage protocohlnr .  170.507 

Vlaamse regering 

Besluit-van de Vlaamse regering houdende machtiging van Export 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 ; 

d 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op 20 
oktober 2000 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, 
gegeven op 8 december 2000 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op 12 juli 2001. 

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

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op .................. ., betreffende de 
aanvraag tot 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, Buitenlandse Handel en 
Huisvesting; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 



Artikel 1. Export Vlaanderen wordt gemachtigd deel te nemen 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. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de 
maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de buitenlandse handel, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting 

Jaak GABRIELS 


