SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr. 207.649

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15
MAART, 5 EN 13 APRIL 2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

Over
De artikelen 10, S 3 en 16 van het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen"

vervolg protocol nr. 207.649

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit:
vaste leden
1. de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering,

voorzitter;
2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter;

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische
Innovatie;

4. mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government.
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 Diensten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door:
mevrouw Ann Vermorgen

-

het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd
door:
de heer Cédric Eerebout

anderzijds,
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over de artikelen 10, S3 en 16
van het voorgelegd ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams
Agentschap Ondernemen", mits rekening wordt gehouden met het volgende.

1. In artikel 16 wordt het derde lid als volgt gewijzigd en wordt
er een vierde lid aan toegevoegd:
" 3 " met het oog op de in dit artikel sub 1' en 2 " bedoelde overgang en indienstneming, moet er tussen de Vlaamse regering en de
representatieve werknemersorganisaties, een protocol zijn gesloten. Dit protocol legt vast welke individuele personen in aanmerking komen voor de overdracht en onder welke loons- en arbeidsvoorwaarden de personeelsleden die overgaan in het departement of het Vlaams Agentschap Ondernemen zullen worden tewerkgesteld.

4" De uitvoering van het sub 3" bedoelde protocol is voor de individuele contractuele personeelsleden en commissarissen van de
Vlaamse regering die bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen werden aangesteld afhankelijk van hun akkoord."
2. De Vlaamse overheid engageert zich tot het volgende

De overdrachten van de personeelsleden van de oude naar de nieuwe
structuur worden niet beschouwd als nieuwe benoemingen. De personeelsleden worden overgedragen in hun hoedanigheid met behoud van
hun graad, bezoldiging en administratieve en geldelijke anciënniteiten. Zij behouden de toelagen, vergoedingen of premies en andere
voordelen waarvan zij voor hun overdracht genoten en van de eventuele voordelen van de sociale dienst. Deze waarborgen gelden tot de
overheid van haar bevoegdheid gebruik maakt om een rechtspositie
vast te stellen op basis van nieuwe loopbaan- en beloningsstructuren.
Brussel,,
DE AFVAARDIGING VAN DE
REPRESENTATIEVE
VAKORGANISATIES:

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID

Voor de Alqemene Centrale der

De Voorzitter,

1
Bart Somers
Minister-president van de Vlaamse
regering
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Voor de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare
Diensten

Paul Van Grembergen
Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken
Voor het Vrij Syndicaat van het
Openbaar Ambt

Dirk Van Mechelen
Vlaams minister van Financien en
Begroting, Ruimtelijke Ordening,
Wetenschappen en Technologische
Innovatie

Patricia Ceysens
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government

