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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 VR houdende machtiging van de strategische 
adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken 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 



r e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 5 9 . 8 4 1  2 

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 

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 één~ariq akkoord afaesloten over biiaaand ontwerpbesluit 
van de VR houdende machtiging van de strategische adviesraad Vlaamse 
Adviesraad voor Bestuurszaken 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. 

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: 

mene Centrale der De Voorzitter, 

n de Vlaamse Regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten n 

I 

Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het Dirk Van Mechelen 
open bkar Ambt Vlaams minister van Financiën en 

_ _ __---.-.e --=-- Begroting en Ruimtelijke Ordening 



Vlaamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering van ... houdende machtiging van de 
strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname 
aan de pensioenregeling ingesteid 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 het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de 
personeelsleden van sommige gemeenschapsinstellingen, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende 
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse 
overheid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 september 2006, 
16 maart 2007, 6 juli 2007 en 19 juli 2007 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op 4 oktober 2007; 

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

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op met toepassing van 
artikel 84, 5 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 strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt 
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. 



Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en 
organisatieontwikkeling, is 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 



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

NOTA MN DE LEDEN VAN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP - 
VLAAMS GEWEST 

Betreft : Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de 
strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken 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 

OPZET 

De kost van de pensioenvorming van de statutaire personeelsleden van de ministeries, 
zowel van de federale overheid als van de gemeenschappen en de gewesten, valt ten 
laste van de federale overheid, die dan ook de (uniforme) overheidspensioenregeling 
bepaalt. 
De kost van de pensioenvorming van de statutaire personeelsleden van de zelfstandiqe 
besturen (openbare instellingen, agentschappen met rechtspersoonlijkheid, lokale 
besturen, strategische adviesraden, enz.) valt ten laste van deze besturen. 
Deze bepalen zelf de wijze waarop de pensioenvorming ingevuld wordt (eigen 
pensioenfonds zoals bij VRT en VMW; groepsverzekering zoals vroeger bij Export 
Vlaanderen; aansluiting bij een Pool-systeem, zoals de Pool der parastatalen). 

Wat de pensioenvorming van de statutaire personeelsleden bij de instellingen betreft, is 
de aansluiting bij de Pool de regel. 

Krachtens artikel 1, derde lid van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 
het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebben- 
den wijst de Koning, wanneer een onder het toezicht van een Gemeenschap, van een 
Gewest of van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geplaatste openbare 
instelling door een decreet of een ordonnantie of krachtens een decreet of een ordonnan- 
tie gemachtigd is om deel te nemen aan de pensioenregeling die bij deze wet is georgani- 
seerd, deze instelling aan op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de 
Administratie der Pensioenen behoort. 



Volgens artikel 2 van het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van 
de personeelsleden van sommige gewest- en gemeenschapsinstellingen is de Vlaamse 
Regering bevoegd om de instellingen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of 
het Vlaamse Gewest, te machtigen deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij 
de wet van 28 april 1958. 
Voorgesteld wordt de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken te machtigen om aan te 
sluiten bij genoemde pensioenregeling. 
De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken is in werking getreden op 19 juli 2007. 

Van zodra het bijgaande ontwerpbesluit definitief is goedgekeurd, kan aan de federale 
minister van pensioenen worden gevraagd om een Koninklijk Besluit voor te bereiden 
waarbij de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt 
verklaard op het personeel. 


