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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, voorzitter; 

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

3. de heer Bert Anciaux, Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaere 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: 

Mevrouw Liesbet Sommen 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een éénparici akkoord afrresloten over biiqaand voorontwerp van 
decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de Uitleendienst 
Kampeermateriaal voor de Jeugd. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, % 3-10- 2008 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Vlaamse Regering en 
utionele Hervormingen, 

Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Y ..Y- -1,- 
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L------ Dirk Van Mechelen 
/-,A+--* -l-----' /i -- Vlaams minister van Financiën en 

<--s Begroting en Ruimtelijke Ordening C, 

Bert Anciaux 
Voor het Vrij Syndicaat van het Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, 

Sport en Brussel 



V l a a m s e  R e g e r i n g  

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen met betrekking 
tot de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media en Toerisme; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

Art. 2. §l. De personeelsleden van de Uitleendienst Kampeermateriaal 
in Machelen van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme kunnen 
door het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal - Cultureel Werk 
voor Jeugd en Volwassenen worden overgenomen onder de voorwaarden 
die de Vlaamse Regering bepaalt. 

§2. Als bij de overname van de personeelsleden, vermeld in §l, 
blijkt dat ze een hogere geldelijke verloning genieten dan wat voor 
eenzelfde functie bij het ~ ~ e n k s c h a ~  Sociaal - Cultureel Werk voor 
Jeugd en Volwassenen van toepassing is, dan behouden de betrokken 
personeelsleden de verloning die op het moment van de overname 
geldt, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke mechanismen inzake 
de aanpassing van de lonen aan de evolutie .van de consumptieprijzen, 
tot op het ogenblik dat de verloning overeenstemt met de lonen die 
gelden voor eenzelfde functie bij het Agentschap Sociaal - Cultureel 
Werk voor Jeugd en volwassenen. Als binnen het Agentschap Sociaal - 
Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen eenzelfde functie niet 
aanwezig is, bepaalt de Vlaamse regering de salarisschalen van de 
personeelsleden, vermeld in §l. 



A r t .  3. De personeelsleden, vermeld in artikel 2, §l, kunnen alleen 
worden overgenomen als ze slagen voor een objectieve selectieproef, 
waarvan de voorwaarden vastgelegd door de Vlaamse Regering worden. 

Ar t .  4 .  1 Er wordt een dienst met afzonderlijk beheer opgericht 
overeenkomstig artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, met de naam 'Uitleendienst Kampeermateriaal 
voor de Jeugdr. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden. 

S2. De .wedden en toelagen van de personeelsleden vermeld in artikel 
2 vallen ten laste van deze dienst afzonderlijk beheer. 

Brussel, 

De minister - president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 

Bert ANCIAUX 

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

Geert BOURGEOIS 


