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SECTORCOMITE XVI I I 
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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 9 JUNI 2008 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het pérsoneel van 
het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 



vervolg  p r o t o c o l  n r .  2 6 2 . 8 5 0  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 Hilaire Berckmans 

- 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 

anderziids, 
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Werd een één~arin akkoord afgesloten over biinaand ontwerpbesluit 
van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Wnsten: 

 ini is ter-pres* de Vlaamse Regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten A 

/ 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

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



VLAAMSE REGERING 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de 
agentschagssgecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van 

het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 

DE VLAAMSE REGERING, 

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 de 
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 akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen 
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 26 mei 2008; 

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

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

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen 

Afdeling I. Toepassingsgebied 

Artikel 1. ~ i t  besluit is van toepassing op het personeel van het Agentschap 
voor ~eografische Informatie Vlaanderen. 

Afdeling 11. Definities 

~ r t .  2. in dit besluit wordt verstaan onder: 

l0 Vlaams personeelsstatuut: 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; 

20 het agentschap: het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. 



~oofdstuk 11. Verhoogde rente bij een arbeidsongeval en bij een ongeval op 
de weg naar en van het werk 

A r t .  3. 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 of van overlijden, 
toegekend ingevolge een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het 
werk, berekend op basis van de jaarlijkse bezoldiging, beperkt tot 123.947 
euro per jaar en per persoon. 

Hoofdstuk 111. Slotbepalingen 

Afdeling I. Overgangsbepaling 

k t .  4 .  De ambtenaren die vóór 24 juni 1970 in dienst waren bij de Nationale 
~andmaatschappij en die overgedragen werden naar het agentschap hebben recht 
op een forfaitaire toelage. De toelage is gelijk aan het bedrag van de 
voordelen van alle aard van de maand december 1975, vastgesteld ter 
uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1975 betreffende het 
geldelijk statuut van de ambtenaren van de Nationale Landmaatschappij. 

De toelage wordt maandelijks en na verlopen termijn uitbetaald. Zij wordt 
verminderd overeenkomstig artikel VII 6 van het Vlaams personeelsstatuut. 

De toelage volgt de evolutie van de gezondheidsindex overeenkomstig artikel 
VII 9 van het Vlaams personeelsstatuut. 

Dit artikel is van toepassing op elke ambtenaar die vóór 24 juni 1970 deel 
uitmaakte en zonder onderbreking deel bleef uitmaken van het personeel van 
de Nat ionale Landmaatschappi j , de Vlaamse Landmaatschappi j en het 
agentschap. 



Afdeling 11. Inwerkingtreding 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in 
het Belgisch Staatsblad. 

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen Regeringsbeleid, is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel. 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 


