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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
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Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 



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: 

mevrouw Nathalie Hiel 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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vervolg protocol nr. 259.842 3 

Werd een éénpariri akkoord afqesloten over biiriaand ontwerpbesluit 
van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 7 -04- 2808 

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

De Voorzitter, 

Minister-president van de Vlaamse Regeri~g 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

G 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van he 
Openbyar Ambt 

n Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Marino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering 



NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 

Betreft : Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke 
regeling van de  rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen. 

1. Situering 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, het zogenaamde Raamstatuut, 
omvat de bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid, waaronder ook het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven EVA 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), rechtsopvolger van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij (VHM). 

Het Raamstatuut werd op 16 maart 2007 gewijzigd door een besluit van de Vlaamse Regering 
dat een artikel 1 7 bis invoegt. 

Op basis van dit artikel dient voor de VMSW een besluit opgesteld te worden met 
agentschapsspecifieke bepalingen. Hiervoor werd de tekst van het bestaande 
instellingsspecifieke besluit van de VHM als basis genomen, zonder dat er nieuwe bepalingen 
werden toegevoegd. 

Het voorliggende ontwerpbesluit werd gunstig geadviseerd door de Afdeling Regelgeving van 
het Departement Bestuurszaken. 

2. Artikelsriewiize bespreking 

Artikel 1, tweede lid. Geen commentaar nodig. 

Artikel 2 Definities 

Artikel 3 Reeds bij de toenmalige Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) werden 
aan de personeelsleden, op basis van het reglement van de sociale dienst, maaltijdcheques 
toegekend, vermits in de gebouwen van de instelling geen waLme maaltijden konden worden 
verstrekt. 

Bij de overgang van de personeelsleden van de NMH en de NLM naar het Vlaamse Gewest en 
hun toewijzing aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) konden, op basis van de 
koninklijke besluiten van 17 november 1986, aan deze overgedragen personeelsleden de 
voordelen van de sociale dienst blijvend toegekend worden tot zij de voordelen van een eigen 
sociale dienst konden bekomen. 

Op basis hiervan werden aan de ~ersoneelsleden van de VHM, zowel aan hen afkomstig van 
de ex-NMH als aan deze komende van de ex-NLM, maaltijdcheques toegekend. Bij de 
aansluiting van de VHM bij de sociale dienst van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap 



in 1996, werd door de raad van bestuur in zijn zitting van 14 mei 1996 beslist om, conform de 
geldende federale reglementeringen, aan het personeel verder maaltijdcheques uit te keren en 
hiervoor een afzonderlijke post op de begroting te voorzien. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel, bepaalt in artikels VII 2 en VIII 1 dat aan de personeelsleden van de VHM 
maaltijdcheques worden toegekend. Het aantal maaltijdcheques moet daarbij gelijk zijn aan het 
aantal dagen waarop het personeelslid effectief arbeidsprestaties levert. 

Door het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de 
personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, aan de departementen en verzelfstandigde 
agentschappen, werd ook de overgang geregeld van de personeelsleden van de VHM naar de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), rechtsopvolger van de VHM. Artikel 8 3 
van dat besluit stipuleert dat de personeelsleden bij deze overgang hun toelagen, vergoedingen 
en sociale voordelen behouden in zoverre de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en 
dat aan deze voorwaarden blijft voldaan. 

De toekenning van maaltijdcheques, conform het koninklijk besluit van 3 februari 1998 tot 
wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is voor het personeel van de VMSW dus een 
verworven recht en wordt daarom in dit agentschapsspecifiek besluit opgenomen. Deze 
maaltijdchequeregeling is niet cumuleerbaar met de maaltijdchequeregeling in uitvoering van 
het sectoraal akkoord 2005 - 2007. Elke maaltijdcheque heeft een nominale waarde van 6,00 
euro (4,91 euro werkgeversbijdrage en 1 ,O9 euro werknemersbijdrage). 

Artikel 4. Dit voordeel vindt zijn grondslag in een aanvullende verzekering afgesloten op basis 
van de hierna vermelde regelgeving. 

Deze verzekering wordt namelijk afgesloten krachtens artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen op de weg van en 
naar het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en artikel 11 van het koninklijk 
besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden 
der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen 
en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. Op basis van deze reglementering wordt 
voor de renteberekening in geval van blijvende invaliditeit en in geval van overlijden, de 
jaarlijkse bezoldiging beperkt tot 123.946,76 euro. 

Artikelen 5, 6 en 7. Geen commentaar nodig. 

3. Weerslag van het voorstel van beslissinci op het personeel 

De omvorming van het instellingsspecifieke besluit naar een agentschapsspecifiek besluit heeft 
geen invloed op het personeel, omdat het om een louter tekstuele omzetting gaat. 

Akkoord van de minister voor Bestuurszaken 

Op 16 oktober 2007 heeft de minister, bevoegd voor Bestuurszaken, zijn akkoord gegeven voor 
voorliggend ontwerp van besluit, mits enkele inhoudelijke en legistieke aanpassingen. Het 
besluit is aan de bemerkingen aangepast. 



4. Budgettaire weerslag van het voorstel van beslissing 

Aangezien het voorliggende ontwerp van agentschapsspecifiek besluit geen bepalingen 
toevoegt aan het bestaande instellingsspecifieke besluit van de VHM, heeft het voorstel van 
beslissing geen budgettaire weerslag. 

5. Weerslag van het voorstel van beslissing op de lokale besturen 

Het voorstel van beslissing heeft geen invloed. 

6. Re~ulerinqsimpactanalvse (RIA) 

Er is geen RIA vereist aangezien het de autoregulering van de overheid zelf betreft. 

7. Advies Inspectie van financiën 

De Inspectie van Financiën verleende gunstig advies op 15 januari 2008. Aan alle bemerkingen 
van IF is voldaan, behalve wat betreft de vraag om uitdrukkelijk te bepalen dat het aantal 
cheques gelijk is aan het aantal arbeidsprestatiedagen. De afdeling regelgeving van het 
departement Bestuurszaken raadt dit af, omdat deze regels zuiver federaal worden bepaald. 

8. Voorstel van beslissing 

1. De Vlaamse Regering beslist om haar principiële goedkeuring te verlenen aan bijgaand 
ontwerpbesluit houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van 
het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde 
agentschap VMSW; 

2. de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken het voornoemd 
voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een vergadering van het 
sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

3. over voornoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de Raad van 
State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, zoals 
bepaald in artikel 84, 91, eerste lid, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, op voorwaarde dat de in punt 4.1. vermelde onderhandelingen geen aanleiding 
geven tot wijziging van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde 
tekst. 

Kabinetschef 
- Q '  
( -  

Marino KEULEN 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 



Bijlagen: 

1. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
2. Advies van de Inspectie van Financiën 
3. Het akkoord van de minister, bevoegd voor Bestuurszaken 
4. Het taalkundig en legistiek advies 
5. Het begrotingsadvies dd. 1 1 februari 2008. 



Vlaamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 30, 
gewijzigd bij de decreten van 17 maart 1998 en 24 maart 2006; 

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 5; 

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, inzonderheid op het 
artikel I 7bis, ingevoegd bi j  het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel, gewijzigd b i j  het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel 
en organisatieontwikkeling, gegeven op 16 oktober 2007; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 februari 
2008; 

Gelet op het 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, 5 1, 
eerste lid, 1 "an de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : - 

TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 

Artikel l. Onverminderd de bepalingen van 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, 
i s  dit besluit van toepassing op het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. 



Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen 

Art. 2.  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "het agentschap": de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen. 

TITEL ll. DE VERLONING 

Hoofdstuk 1. Sociale voordelen 

Art. 3. Aan de personeelsleden van het agentschap worden overeenkomstig de geldende federale 
reglementering maaltijdcheques toegekend. De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 euro, de 
werknemersbijdrage 1,09 euro. Deze maaltijdchequeregeling i s  niet cumuleerbaar met de 
maaltijdchequeregeling in uitvoering van het sectoraal akkoord 2005 - 2007. 

Hoofdstuk 2. Verhoogde rente in geval van arbeidsongeval en ongeval op de weg naar en van het 
werk 

Art. 4. Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in  de overheidssector wordt de rente in  geval van blijvende invaliditeit en in  geval van 
overlijden, toegekend ingevolge een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, 
berekend op basis van de jaarlijkse bezoldiging van het personeelslid, beperkt tot 123.946,76 euro per 
jaar en per persoon. 

TITEL III. ALGEMENE OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Art. 5. Het besluit van de Vlaamse Repennp van 23 mei 2003 houdende organisatie van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel, gewijzigd b i j  het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, wordt opgeheven. 

Art. 6. Dit besluit treedt in  werking op m4 
Art. 7 .  De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit 
beslui t. 

Brussel, ..................... 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

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

Marino KEULEN 



Ministerie van de Viamse Gemeenschap 
Inspectie van Einanciën 

NOTA VOOR DE HEER MARINO KEULEN 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering 

Plioenixgebouw 
K hlbert II laan 19, l  Ze verd. i 210 BRUSSEL 

Tel (02)553 26 G 3  - Fm (02)553 26 50 

uw Iicnmcrlc ons Ircnmcrlc 
K02 5 - U - q - Z%Y KDW/NMA/Q7/ 00792 
vngcn 113ilr / c-m:iil tcleloonnemnicr dnium 

iiailialie.inarinelii>vlaanderen.be 02/553.26.63 15 januari 2008 

BE'lTtl3I;T : Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende de agentscbapsspeaficke regeling 
van de reclitspositie van liet personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen. 

Het advies van de Inspectie van Financiën is gesteund op de nota van de Vlaamse miaister van 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inbugering met als reE IC02.5-U-07-2954, 
omvattende een ontsverp-nota a m  de Vlaamse regering en een vooïootwerp van besluit den 
Vlaamse regering. 

2. Beknopte samenvatting 

Voorliggend vooronkverp van besluit van de Vlaamse regering beoogt de agentschapsspecifïekc 
regehg van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

vast te stellen.. Naast bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor het personeel van de 
diensten van de Vlaamse Gemeenchrip (waaronder ook het personeel van de VMSW), voorziet het 
raamstatuut (13VR van 1.3/1/06) dat een besluit Iran opgesteld worden met agentschapsspecifieke 
bepalingen. 

In essentie worden in het voorontwerp de specifïelce regehg inzake maaltijdcheques en de 
verhoogde rente in geval van arbeidsongevd en ongevd op de weg naar en van het werk, reeds 
voorzien in het BVR van 23/5/0.3, hernomen. Er werden geen nieuwe bepahgen toegevoegd. 

Voorgesteld wordt het voorontwerp principieel goed te keuren, het op  de agenda te phatsen van 
een vergadering van het sectorcomité STIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest en, ingevd 
deze onderhandelingen geen aanleiding geven tot wijzigingen, lderover het advies in te winnen van 
de Raad van State binnen een tesmijn van 30 werkdagen 

Afschriften : 
- Dhr Minister-president van de Vlaamse R e g e ~ g  - Dhr Secrcaids-generaal van het departement DAR 
- Dl~r  Secretaris-gencnnl van het departement R W 0  
- Dhr Secrctaùs-genenal vnn het depnaement I;inancïën en Begroting 
- Diu Inspecteur-generníd vm Financiën, C.oörd&ator 



3. Oprnerlrin~en Insoectie van Financiën 

De Inspectie van Financiën stelt vast dat de specifielre regelen inzalte verlening reeds voorzien 
waren in het BVX van 23/5/03 (dat dooi dit besluit zou opgeheven worden).. Enkele punctuele 
bemerkingen: 

a) het besluit zou geen afireulc doen aan andere reglementahe bepalingen die op specif~elce 
categorieik van het personeel van toepassing zijn (artiltel 1, hvee.de. lid). Men heeft het raden 
naar deze bepalingen. Waarom worden deze niet ghtegreerd in lier besluit ? 

b) het nut van artikel 2, 1" ontgaat de Inspectie van Finanüen; waarom de zinsnede "in 
aanvulling op míiúel I 2 van liet Vlaams Personeelsstatuut" ? 

c) er is niet formeel bepaald dat de inaaltijdscheques niet cumuieerbaar zijn met de 
maalujdcliequeregeling in uitvoering van het sociaal aldrooïd 2005-2007. Evenmin is formeel 
vooizien dat het aanmi cheques gelijk is aan het aantal dagen waarop effectief 
arbeidsprestaties geleverd worden. 

De Vlaamse minister bevoegd voor beshiurszakea heeft reeds zijn aldcoord gegeven. 

Geen verdere bemerkingen. 

3.2. Ondereeschikte besturen 

Geen \veerslag. 

4. Besluit 

Gunstig advies. Zie bemerldngen onder punt 3.1 van deze nota. 

IGis DE WITTE 
Inspecteur-generaal van Financiën 
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Departement Bestuurszaken 

Afdeling Regelgeving 
Boudewijnlaan 30, bus 31 

Aan de heer Marino Keulen 1000 Brussel 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Ste- Tel. 02 553 50 - Fax 02 553 51 06 
denbeleid, Wonen en lnburgering personeelsstatuut@vlaanderen. be 
Kreupelenstraat 2 
1000 Brussel 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
K0.5-U-7.2217 1 B2C41-kO7-OQ3Y 

vragen naar I e-mail telefoonnummer datum 
Gerd Vanemlen OZ553.50.18 
Marcel Dierick 021553.50.44 

Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspe- 
cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen 

Geachte collega, 

In antwoord op uw brief van 13 september 2007, verleen ik hierbij mijn akkoord 
met betrekking tot het voorgelegde ontwerpbesluit houdende de agentschapsspe- 
cifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maat- 
schappij voor Sociaal Wonen mits rekening wordt gehouden met de hierna ver- 
melde inhoudelijke en legistieke bemerkingen . 

1. Inhoudeliike bemerkingen 

Artikel 3 - 
Dit artikel dient aangevuld met de volgende zin: "De werkgeversbijdrage bedraagf 
. , ..euro, de werknemersbijdrage.. .euro. " 

2. Legistieke bemerkinqen 

Algemene bemerkingen 

- Overeenkomstig punt 2 van de omzendbrief VR/200514 van 11 maart 2005 - 
Wetgevingstechniek blijft de eerste bladzijde van het besluit ongenummerd; 



de tweede en eventueel volgende bladzijden krijgen een nummer rechts bo- 
venaan. Tevens moet op alle bladzijden van het ontwerpbesluit, met uitzonde- 
ring van de laatste, rechts onderaan met .l. worden aangegeven dat er nog 
een bladzijde volgt. 

- Wat de indeling van het ontwerpbesluit betreft, wordt voorgesteld het woord 
"Deel" te vervangen door "Titel" en het woord "Titel" door "Hoofdstuk. 

Aanhef 

In het derde lid van de aanhef moet het woord "regering" worden vervangen door 
"Regering". 

Artikel 1 en 5 

Het woord "regering" moet worden vervangen door "Regering". 

.Met collegiale groeten, 

Geert Bourgeois 
.Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media en toerisme 



Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, kB&g${&~etfl<cre&% 
e n  2.2 #a@ 203% - - - - - - . - - .. . 

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 5; 

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, inzonderheid op artikel I 
7bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaarnse 
Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel, gewijzigd bi j  het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel 
en organisatieontwikkeling, gegeven op ... ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaarnse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op ...; 

Gelet op het 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, 5 1, 
eerste lid, 1 ' van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaarnse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 

Artikel 1. Onverminderd de bepalingen van 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, 
is dit besluit van toepassing op het personeel van de Vlaarnse Maatschappij voor Sociaal Wonen. 

Dit besluit doet geen afbreuk aan andere reglementaire bepalingen die op specifieke categorieën van 
dit personeel van toepassing zijn. 

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen 
.,{verwijderd: In aanvulling op 



TITEL ll. DE VERLONING 

Hoofdstuk 1. Sociale voordelen 

Art. 3. Aan de personeelsleden van het agentschap worden overeenkomstig de geldende federale 
reglementering maaltijdcheques toegekend. De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 euro, de 
werknemersbijdrage 1,09 euro. 

Hoofdstuk 2. Verhoogde rente i n  geval van arbeidsongeval en ongeval op de weg naar en van het 
werk 

Art. 4. Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector wordt de rente in geval van blijvende invaliditeit en in  geval van 
overlijden, toegekend ingevolge een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, 
berekend op basis van de jaarlijkse bezoldiging van het personeelslid, beperkt tot 123.946,76/per jaar 
en per persoon. 

TITEL III. ALGEMENE OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Art. 5. Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het 
personeel, gewijzigd b i j  het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, wordt opgeheven. 

a ' 
Art. 6 .  Dit besluit treedt in werking op ..;SZ;. 

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit  
besluit. 

Brussel, ..................... 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

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

Marino KEULEN 
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DE V W E  REGERING, 

Gelet op het decreet van 15 @H 1997 houdende de Vlaamse Wwncode, gewijdgd bij het decreet 
van 24 maart 2006; 

Gekt op het W van l 8  juli 2W3, imonderheid op artiket 5; 

M n  13 januari 20(36 houdende vaststelling van d 
r&~posïtïe van het personeel van de dknsten m de Vlaamse overheid, inzonderheid op a r ë k e o  l 
%s, ingevoegd bij het besluit van de Vtaamse Regering van 16 maart 2007; 

Galet op het beduit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende oqanisatie van de Vlaamse 
Hui~~ngsmaatschappij en de instdlingsspecifleke rege15ng van de rechtspositie van het personeel, 
gewijzigd bij het besluit van de Maamse Regering van 20 juli UKf6; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoqd voor het algemeen beleid inzake personeel 
en orgn?satieontwikkeLing, gegeven op -.; 
Gdet op het akkoord van de Vlaamse minister, beiioegd voor de begroting, $ w e n  op .,; 
Gelet op het protwol nr, ... van van het Sectorcomité X V I I I  Vlaamse Gemeenschap Vlaams 
Gewest: 

Gelet op het advies nr. .- van de Raad van State, gegeven op ,., met toepassing van artikel 84, li 1, 
eerste lid, 1 ' van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de VIaamse rnPniser m Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wanen en Inburgenng; 

Na beriiadshging, 

BESLUIT : 

TITEL 1, TOEPASSNGSGEBIED M ALGEMENE BEPALINGEN 

Hoofdstuk l. Toepassingsgebied 

~ k e l  1. Onverminderd de bepalingen van het kluit van de Vlaëunse Regerîng van 13 januari 2006 
houdende vaststelling van de red&spositie van het personeet van de diensten van de Vlaamse overheid, 
is dit besiuit van toepassing op het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Wonen. 

Dit k l u i t  d m  geen afbreuk aan andere reglementaire bepalingen die op specifieke categoneëfi van 
personeel van toepassing rijn. 

% Hoofdstuk 2. Aigemene bepalingen 

artikel 1 2 van het Vlaams Personeelsstatuut, wordt voor de toep&% van 

i "Vlaams u$ het besluit van de Vlaamse Regering van 13 janua" 2006 houdende 
~sktdl ïng van de rechtspositie Mn het personeel m de biensten van de Vlaamse overheid; 
2' het agentschapE de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. 
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Art. 3. Aan d@ @m&@R& tiet agentschap worden overeenkomstig de geldende federale 
r e g l e m d ~  mdmdcheqltes toegekend. De we~eversbfjdmpe bedraagt 4,91 euro, de 
werknemersbijdrage 1,09 euro. 

nmfdstuk Z. Verhoogde ren# fn geml van arbeiltsongeva1 en ongevai op de weg naar en van het 
werk 

AIt, 4. Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1%7 betreffende de preventie w of de 
schadevergoeding voor arbeickongmllen, voor ongmLIen op de weg naar en van het werk en wor 
beroepsziekten in de overheidaectar wordt de rente in geval van bujvende invaliditeit en in geval van 
overlijden, toegekend ingevolge een of een ongeval op de weg naar en van 
berekend op basis WUI de jaarlijkse bezoldiging van het personeelslid, beperkt tot 123.9%,7 per jaar 
en per persoon, 

g we* 
I 

TITEL III. ALGEMENE OPHEFFIMGS- EN SLOTBEPALINGEN 
w 

Art. 5. Het besluit van de Viaamse Regering van 23 mei 2003 haudende organisatie van de 
Vlaamse HuisvestingSrnaatschappij en de instellings~~fieke regelíng van de rechtspositie van het 
personeel, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering m 20 juli 2ûû6, wordt apgeheven. 

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op .. ..... -. 
Ait. 7, .De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

De minister-president van de Vlaamse Regerina 

Kris P m R S  

k Waamse minister van Bfnnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgerîng, 

hn'no KEULEN 
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De heer Marino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
Kreupelenstraat 2 
1000 BRUSSEL 

uw bericht van 

vragen naar I e-mail 

Departement Financiën en Begroting 

Beleidsondersteuning en Begroting 
Koning Albert 11-laan 19 bus 5 
1210 BRUSSEL 
Tel. 02 553 53 74 - Fax 02 553 53 82 
bob@fb.vlaanderen.be 

uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
K02.5.U.08.0168 FBIDEPIBOBTTVL 

30.391 
Koq-o- og-ok 

telefoonnummer datum 
1'1 FEB. 2088 

Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de VMSW 

Waarde collega, 

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 15 januari 2007, verleen 
ik hierbij het begrotingsakkoord met betrekking tot het in rand vermelde ontwerp van 
besluit van de Vlaamse regering. 

Met collegiale groeten, 

. 
D. VAN MECHELEN 
viceminister-president van de Vlaamse Regering 
Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening 


