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K A E  I N E T  MINISTE? MOERMAN 

SECTORCOMXTE XVlII 
PLAFS'ISE GEMEENSCHAP EN %AAiYS GEWEST 

protocol nr. 234.741 

PXOTOCOL HOUDENDE: DE CONCLUSIES VAN DE OEDERHANDELINGEN VNS 29 PIEI 
SOP6 D I E  GEVOERD WERDEN M HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerpbesluit van de Vlaamse minister van m con om ie houdende toe-  
wijzing van het personeel van Be Gewestelijke OntwiP&elingamaat- 
schappijen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- 
Brabant en Limburg, i n  uitvoering van bet besluit van de V l a a m ~ e  
regering van 20 m e i  2005 houdende toewijzing van dr. personeelsleden 
van de diensten, instellingen en rechtapersoncn die afhangen van de 
Vlaamse Gemeenschap en /of het  Vlaamse  Gewest, aan de departementen 
en de verzelfstandigde agentschappen. 
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door de afvaardiging van de overheid, o amen gesteld uit :  

vaste leden 

1. de heer Yves Leteme, minister-president van de Vlaamse reSe- 
ring, voorzitter; 

2.  de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid,  Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer D i r k  Van Mechelen, Vlaams m i n i s t e r  van Financiën en Be-  
groting rn ~uimtelijke Ordening; 

4 .  mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, onderne- 
men, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel; 

5. de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
stedenbeleid, Wonen en inburgering. 

(-, enerzijds , 

en áe afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Rilaire Berckmane 

- de Federat ie  van de christelijke syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV- 
Transport en Communicatie groepeere, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Sophie Moennan 

- het  Vrij syndicaat van hee Openbaar I~rbt, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Jos Mermans 



Werd een éénpariq akkoord afgealoten over bijgaand ontwerpbeeluit 
van de Vlaamse minister van Economie houdende toewijzing van het 
personeel van de Gcwesteli jke ~ntwilckel irgsmaat~chappi  j en van lest- 
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, 
in uitvoering van het besluit van &e Vlaamse regering van 20 m e i  
2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de die~sten, 
inetellingen en rechtspersonen die a£hangen van de Vlaamse Qemeen- 
schap en /of het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de ver- 
zelfstandigde agentschappen, mits op vraag van de afgevaardigde van 
de FCSOD volgende paragraaf aan artikel 3 wordt toegevoegd. "Indien 
do anciënniteit op het moment van de overdracht nog niet duidelijk 
is, zal dit aangepast: worden i n  functie van de wettelijke rcglernen- 
teringen en dit met terugwerkende kracht. De respectievelijke 
rechtsopvolgers (VLAO, POM of provincie) zullen deze verplichtingen 
op zich nemen". 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocoL 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAli-T DE DE AFVAARDIGING VAM DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGTLNZSATIES : 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 
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vzn de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de Chr ls -  
t e l i jke  Syndicaten der Openbare 
 ien nat en 

Geert Eourgeois 
Vlaame minister van Bestuur~xaken, 
Euitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

syndicaat van het 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van ~inuici&n en 
Begroting en ~uitnteii j ke ordening 

E'ientj e .Moerman 
Vlaams minister vrn Ec~nomie. On- 
dernemen, Wetenschap. Innovatie en 
Buitenlandse Handel 

~arino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, wonen en 


