
Agentschap voor overheidspersoneel 

SECTORCOMITE m11 
VLAAMSE GEMEENSCHAP E N  VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 239.766 

PROTOCOL HOUDENDE D E  CONCLUSIES VAN D E  
ONDERHANDELINGEN VAN 9 OKTOBER 2006 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

Over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van . . . houdende 
machtiging van agentschappen, die afhangen van de Vlaamse 
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad 
Vlaamse Onderwijsraad 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 
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., 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

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

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

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representalieve 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 ACV-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 Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afqesloten over biiqaand ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering van . . . houdende machtiging van 
agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het 
Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse 
Onderwijsraad 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 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTAl'IEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

\ 

an de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de / j  

/ 
Christelijke Syndicaten der / 1, 

Openbare Diensten / 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 
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Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

i 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 



bijlage protocol nr. 239.766 

Vlaamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering van ... houdende machtiging van 
agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse 
Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad 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 liet decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de 
personeelsleden van sommige gewestinstellingen, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de 
personeelsleden van sommige gemeenschapsinstellingen, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op de 
artikelen 2, 3 en 5; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, 
inzonderheid op artikel 12; 

Gelet op het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen"; 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad; 

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin; 

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor 
Internationaal Ondernemen; 



Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap; 

1 - 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling 
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de 
Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid BLOSO; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprjchting Van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake n-iilieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel 
Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, gewijzigd bij het 
decreet van 23 december 2005; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 21 
december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; 

Gelet op het decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator 
voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten 
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 houdende de regeling 
van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, 
zoals het werd gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie 
van het personeel, zoals het werd gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 houdende 
machtiging van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en gasmarkt 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; 

Gelet op het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 houdende vaststelling van 
de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
OP ; 

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

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op met toepassing van 
artikel 84, $1, eerste lid, 1 O, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. De hierna vermelde agentschappen en het permanent secretariaat van de 
strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad worden 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 : 

Toerisme Vlaanderen 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 
Vlaams Agentschap Ondernemen 
Vlaamse Regulator voor de Media 
Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
BLOSO 
Kind en Gezin 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Vlaamse Landmaatschappij 
Vlaamse Milieumaatschappij 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. 

Art. 2. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 
houdende machtiging van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt 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 wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2002." 

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingaug van : 

1 mei 2002 : wat betreft artikel 2 
29 april 2004 : wat betreft Toerisme Vlaanderen 
1 juli 2005 : wat betreft het Vlaams Agentschap voor Internationaal 

Ondernemen 
31 december 2005 : wat betreft het Vlaams Agentschap Ondernemen 
10 februari 2006 : wat betreft de Vlaamse Regulator voor de Media 
1 april 2006 : wat betreft de agentschappen, vermeld in artikel 1, punt 5" tot 

en met 15" er1 het permanent secretariaat van de strate- 
gische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad. 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel, is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel; 

De miriister-president van de Vlaamse 'Regering, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
Media en Toerisme, 

Geert BOURGEOIS 


