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Over 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de 
personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en 
Sociale Economie aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding 
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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. Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming 

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: 

mevrouw Sofie Moerman 

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

de heer Francis Van Lindt 

anderzijds, 
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Werd een éénparia akkoord afaesloten over biiaaand besluit van de 
Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van 
het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

mene Centrale der De Voorzitter, 

minister-preside Vlaamse Regering en 
Vlaams minister tutionele Hervormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Dirk Van Mechelen 
J Vlaams minister van Financiën en 

Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

en Vorming 



Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de 
personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Ber~epsopleiding 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van ... december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2009, artikel 91; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, artikel 5, 91, 2", e), gewijzigd bij de 
decreten van 27 april 2007, ... 2008 en .. december 2008; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot oprichting 
van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 3 december 2008; 

Gelet op het advies van het Entiteitoverlegcomité van het Vlaams 
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, gegeven op 10 december 
2008; 

Gelet op het advies van het Entiteitoverlegcomité van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 9 december 2008; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 
gegeven op 1 1 december 2008; 

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, 
Zeevisserij en Plattelandsbeleid en de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming; 
Overwegende dat de opdrachten van het Herplaatsingsfonds met ingang van de 
eerste dag van de maand volgend op de dag van bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad overgedragen worden aan de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 
Overwegende dat de taken van het Herplaatsingsfonds worden uitgeoefend door 
personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie die daarvoor (functioneel) ter beschikking worden gesteld; dat deze 



personeelsleden worden overgedragen aan de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. De statutaire personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap 
voor Werk en Sociale Economie vermeld in bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, 
worden overgedragen aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding, met behoud van: 
1 O hun hoedanigheid; 
2" hun giaad; 
3" hun functionele en geldelijke loopbaan; 
4" hun administratieve en geldelijke anciënniteit; 
5" het salaris en de salarisschaal waarop zij recht hebben volgens de bestaande 
regelgeving op 31 december 2008; 
6" de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop zij op 31 december 
2008 op reglementaire basis recht hebben, als de toekenningsvoonivaarden 
blijven bestaan en als de personeelsleden nog voldoen aan die voorwaarden. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de 
dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, 

Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 



Bijlage art. 1 van het besluit : 

De statutaire personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor 
Werk en Sociale Economie die worden overgedragen aan het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 

Pascal Stsrms, coördinator 
Julien Lathouwers, adjunct-coördinator 
Cindy Colla, medewerker 
Nadine Steenput, medewerker 


