
Agentschap voor overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 259.837 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de 
personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor 
Bestuurszaken 





door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, 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; 

4. de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 

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 ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een éénoarig akkoord afqesloten over biiqaand ontwerpbesluit 
van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de 
personeelsteden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor 
Bestuurszaken. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 7 -04- 2008 

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

ene Centrale der De Voorzitter, 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vr" Syndicaat van het r Dirk Van Mechelen 
Openbaar; Ambt Vlaams minister van Financiën en 

----T Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Marino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering 





VLAAMSE REGERING 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van 
de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van 

het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse 
Adviesraad voor Bestuurszaken 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de 
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, inzonderheid op artikel 10; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 
augustus 2007; 

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

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurzaken, Buitenlands 
Beleid, Media en Toerisme en de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Hoofdstuk I. Overgang van personeelsleden 

Artikel 1. Bram Opsomer, adjunct van de directeur bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, wordt toegewezen aan de Vlaamse Adviesraad voor 
Bestuurszaken. 

Art. 2. Het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Vlaamse 
Adviesraad voor Bestuurszaken stelt de dienstaanwijzing en standplaats 
vast van het personeelslid dat aan de Vlaamse Adviesraad voor 
Bestuurszaken wordt toegewezen. 





Art. 3. De loutere toewijzing op grond van dit besluit aan de Vlaamse 
Adviesraad voor Bestuurszaken wordt niet beschouwd als een nieuwe 
benoeming en doet evenmin afbreuk aan de statutaire rechten. 

Het personeelslid dat aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken 
wordt toegewezen, behoudt: 

1 " zijn hoedanigheid; 
2" zijn graad; 
3" zijn functionele of geldelijke loopbaan; 
4" zijn administratieve enlof geldelijke anciënniteit; 
5" zijn rechten inzake bevordering en zijn aenspraken op bevordering; 
6" het salaris en de salarisschaal waarop hij recht had volgens de 

bestaande reglementering op het ogenblik van zijn overdracht; 
7" de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die op reglementaire 

enlof contractuele basis werden toegekend, voor zover de voorwaarden 
van toekenning blijven bestaan en als nog steeds aan die voorwaarden is 
voldaan; 

8" de voordelen die verleend worden door de sociale dienst van zijn 
entiteit van herkomst tot hij de voordelen kan genieten van de sociale 
dienst van zijn nieuwe entiteit. 

Hoofdstuk ll. Overgang van goederen, rechten en verplichtingen 

Art. 4. De goederen, de rechten en de verplichtingen van het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur die betrekking hebben op taken en opdrachten 
die krachtens artikel 4 van het decreet van 28 april 2006 houdende de 
oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken worden 
toevertrouwd aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, worden 
kosteloos overgedragen aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken. 
De overgedragen goederen worden opgesomd in de bijlage, die bij dit 
besluit is gevoegd. 

Hoofdstuk I I I. Slotbepalingen 

)'Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008. 

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake 
personeel en organisatieontwikkeling, en de Vlaamse minister, bevoegd 
voor de binnenlandse aangelegenheden, zijn, ieder wat hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit. 





Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

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

Geert BOURGEOIS 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering, 

Marino KEULEN 





ARTIKELSGRNIJZE BESPREKING 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de 
personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor 
Bestuurszaken 

Het voorliggende ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering geeft uitvoering aan 
artikel 10, 51, eerste lid van het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting 
van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken: de Vlaamse Regering regelt de 
toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van 
de diensten van de Vlaamse overheid aan de Vlaamse Adviesraad voor 
Bestuurszaken, met het oog op de uitoefening van de toegewezen taken. 

Artikel 1 . 

Er gaat één ambtenaar (Bram Opsomer) over van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur naar de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken. 

Artikel 2. 

Het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Vlaamse Adviesraad voor 
Bestuurszaken stelt de dienstaanwijzing en standplaats vast. 

Artikel 3. 

Het betrokken personeelslid behoudt zijn rechten, hoedanigheid enz. 

Artikel 4. 

Het materiaal waarover dit personeelslid bij het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur beschikt, dat hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en opdrachten 
bij de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, wordt overgedragen aart de 
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (laptop en printer). Er worden geen 
onroerende goederen overgedragen. 

Artikel 5. 

inwerkingtredingsbepaling 





Artikel 6. 

De functionele ministers worden belast met de uitvoering van dit besluit. 





Bijlage 

Overdracht van goederen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de 
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken 
Toestand op 1 januari 2008 

I Hardware / Aankoopbedrag I Nettoboekwaarde 
1 Laptop HP 1 1389,OO / 578,75 I 
I printer HP / 500,OO 1 0,OO 

Gezien om te worden gevoegd bij Iìet besluit van de van de Vlaamse 
Regering van ... houdende de toewijzing van de personeelsleden, de 
goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

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

Geert BOURGEOIS 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering, 

Marino KEULEN 





Bijlage 

Overdracht van goederen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de 
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken 
Toestand op 1 januari 2008 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de van de Vlaamse 
Regering van ... houdende de toewijzing van de personeelsleden, de 
goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken. 

Brussel, 

Nettoboekwaarde 
578,75 

Hardware 
Laptop HP 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Aan koopbedrag 
1389,OO 

Kris PEETERS 

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

Geert BOURGEOIS 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering, 

Marino KEULEN 




