
Agentschap voor overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 273.897 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de 
personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding aan het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap 
voor Werk en Sociale Economie. 
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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 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 éénparig akkoord afgesloten over bijgaand. 
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de 
personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding aan het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap 
voor Werk en Sociale Economie. 
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 Diensten: 
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Kris Peeters 
minister-presi Vlaamse Regering en 
Vlaams minist 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 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Voor het Vrij Syndicaat van het 

en Vorming 
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Waamse Regering 

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

DE VIAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van 
personeelsleden binnen diensten van de Vlaamse overheid in geval var: verschuiving 
van taken of bevoegdheden, artikel 3,2"; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 

Gelet op protocol nr. . . . . . . . . . . . . van het Sectorcomité XVII I Vlaamse Gemeenschap- 
Vlaams Gewest; 

Gelet op het advies ... . van de Raad van State, gegeven op ... ... ., met toepassing van 
artikel 84, 91, eerste lid, 1 O, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973; 

Overwegende dat de aanvraag van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor de 
tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten wordt ingediend bij de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; dat de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding de aanvraagdossiers bezorgt aan de Dienst 
Migratie bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, die de 
arbeidsvergunningen en arbeidskaarten aflevert; dat vanaf begin 2009 alle aanvragen 
van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten rechtstreeks bij de Dienst Migratie worden 
ingediend; 



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; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. De statutaire personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding, vermeld in bijlage 1 bij dit besluit, worden overgedragen aan het 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, met behoud van: 
1 " hun hoedanigheid; 
2" hun graad; 
3" hun functionele en geldelijke loopbaan; 
4" hun administratieve en geldelijke anciënniteit; 
5" hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering; 
6" het salaris en de salarisschaal waarop ze recht hebben volgens de bestaande 
regelgeving op 30 april 2009; 
7" de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop ze op 30 april 2009 op 
reglementaire basis recht hebben, als de toekenningsvoorwaarden blijven bestaan en 
als de personeelsleden nog aan die voorwaarden blijven voldoen; 
8" de voordelen verleend door de sociale dienst van herkomst tot ze in hun nieuwe 
entiteit van de voordelen van een sociale dienst kunnen genieten. 

De toewijzing op grond van dit besluit wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming 
en doet evenmin afbreuk aan de statutaire rechten. 

Art. 2. Aan de contractuele personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding, vermeld in bijlage 2 bij dit besluit, biedt de indienstnemende overheid 
bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie een 
arbeidsovereenkomst aan. Op grond van dat contract worden ze met ingang van 
1 mei 2009 bij die entiteit tewerkgesteld voor een duur die overeenstemt met dat 
gedeelte van hun contract bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding dat op 30 
april 2009 nog niet is verstreken. Het nieuwe contract garandeert dat ze de bestaande 
contractuele rechten kunnen behouden die ze op 30 april 2009 bij het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding genoten. Wat de toelagen, vergoedingen en 
sociale voordelen betreft, behouden die personeelsleden hun rechten alleen als de 
toekenningsvoorwaarden blijven bestaan en als ze nog aan die voorwaarden blijven 
voldoen. 

De bij het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie in dienst getreden contractuele personeelsleden behouden de voordelen van 
de sociale dienst. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2009. 
.l. 



Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en 
organisatieontwikkeling, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, 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 1 : De statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 1 

Rein Liesse, medewerker, C1 11 
Marianne Dusoir, medewerker, C1 1 1 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van ... 
houdende de overdracht van de personeelsleden van het publiekrechtelijk 
vormgegever? extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het iiitern verzelfstandigd Vlaams 
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. 

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 2: De contractuele personeelsleden, vermeld in artikel 2 

Line Forssman, medewerker, C1 11 
Kim Verhoeven, medewerker, C1 11 
Natasja Van Reeth, assistent, D1 1 1 

Nurhan Demir, medewerker, C1 11 
Selma Kizilmese, medewerker, C1 11 
Saïda Siraj, assistent, D1 11 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van ... 
houdende de overdracht van de personeelsleden van het publiekreshtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het intern verzelfstandigd Vlaams 
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. 

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 




