
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 199.609 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

voorontwerp van decreet houdende overdracht van de personeelsleden 
van de BDBH naar Export Vlaanderen, Vlaamse openbare instelling 



vervolg protocol nr. 199.609 

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, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie 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 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Michele Claeys 

ander zi j ds, 



vervolg protocol nr. 199.609 

Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand voor- 
ontwerp van decreet houdende overdracht van de personeelsleden van 
de BDBH naar Export Vlaanderen, Vlaamse openbare instelling. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 2 fi MEI """9 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene CenQale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: \ 
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Patrick Dewael 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diens t en 
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Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 
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Dirk Van Mechelen 
' \ Vlaams minister van Financiën en 

Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 



B I J L A G E  PROTOCOL NR. 199.609 

Voorontwerp van decreet houdende overdracht van de personeelsleden van de BDBH 
naar Export Vlaanderen, Vlaamse openbare instelling 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse 
Handel en Huisvesting; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting 
is ermee belast, in naam van de Vlaamse regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van 
decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt : 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 

Art. 2. 51. De personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, die bij 
Koninklijk besluit van 9 maart 2003 werden overgedragen naar het Vlaamse Gewest, worden 
vanaf 1 januari 2003 van ambtswege overgedragen aan Export Vlaanderen, Vlaamse 
openbare instelling voor exportpromotie. 

$2. De in $ 1 bedoelde personeelsleden behouden hun hoedanigheid, hun graad, hun 
administratieve en geldelijke anciënniteit alsmede de toelagen, vergoedingen, premies en 
andere voordelen die zij hadden krachtens de reglementering van toepassing bij de BDBH. 
Zij behouden de voordelen die verbonden zijn aan hun functie slechts in zoverre de 
voorwaarden voor de toekenning ervan behouden zijn. 

$3. De in $ 1 bedoelde personeelsleden worden bij besluit van de Vlaamse regering 
ingeschakeld in de rechtspositieregeling van het personeel van Export Vlaanderen. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en 
Huisvesting, 

Jaak GABRIELS 



MEMORIE VAN TOELICHTING BIJ HET 
VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OVERDRACHT VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE 

BDBH NAAR EXPORT VLAANDEREN, VLAAMSE OPENBARE INSTELLING 

Door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse 
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, werd het voornaamste 
deel van de bevoegdheid "buitenlandse handel" overgeheveld aan de Gewesten. 
Ter uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet 
betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van 
openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, 
genomen krachtens voormelde bijzondere wet, worden een aantal taken, goe- 
deren, rechten en verplichtingen alsook een aantal personeelsleden van de 
BDBH, die wordt ontbonden, overgeheveld naar het Vlaams Gewest. 
De personeelsleden van de BDBH, die bij Koninklijk besluit van 9 
maart ... 2003 worden overgedragen naar het Vlaams Gewest met ingang van 1 
januari 2003 worden vanaf deze datum toegewezen aan de Vlaamse openbare 
instelling, Export Vlaanderen. 

Artikelsgewijze bespreking 

Artikel 1 

Overeenkomstig artikel 19, S1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen bepaalt dit artikel dat het decreet een 
gewestaangelegenheid regelt. 

Artikel 2 

Paragraaf 1 regelt de overdracht vanaf 1 januari 2003 naar de Vlaamse 
openbare instelling Export Vlaanderen van al de personeelsleden van de 
BDBH, die bij Koninklijk besluit van 9 maart 2003 werden overgeheveld naar 
het Vlaams Gewest. 

In paragraaf 2 van dit artikel worden bij de overdracht naar Export 
Vlaanderen de waarborgen die aan de federale personeelsleden van de BDBH 
werden toegekend bij artikel 4, S1 van het Koninklijk besluit van 18 
december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van 
de BDBH overgaan naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel en naar de 
Gewesten bevestigd. 
Deze personeelsleden behouden hun hoedanigheid, hun graad of een 
gelijkwaardige graad, hun administratieve en geldelijke anciënniteit. 
Daarnaast behouden zij ook de toelagen, de vergoedingen of premies en 
andere voordelen waarvan zij bij de BDBH het genot hadden overeenkomstig de 
reglementering krachtens welke deze verleend werden. Ze behouden de 
voordelen verbonden aan hun functie slechts in zoverre de voorwaarden voor 
toekenning ervan behouden blijven binnen Export Vlaanderen. 

Paragraaf 3 beoogt duidelijk te maken dat de overgedragen personeelsleden 
van de BDBH vanaf hun overdracht worden ingeschakeld in de rechtsposi- 
tieregeling van het personeel van Export Vlaanderen. 


