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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 15 JUNI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
V W M S E  GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Onberpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van hel personeel van 
het Agentschap voor Infrastrructuur in het Onderwijs 



v e r v o l g  protocol n r .  2 7 5 . 9 0 9  2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

i .  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 
Plattc?landsbeleid, 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: 

de heer Chïis Herreman 

- het \/rij Syndicaat van het Openbaar Ambt, verkegenwoordicpd 
door: 

de heren Francis Van bindt 
Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een Qénparig akkoord afgesloten over bijgaand 
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de 
agentschapcspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van 
het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. 
Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

laamse Wegering en 
Vlaams minister ionele Hervormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Platelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

65" 
R Dirk Van Mechelen 

Vlaams minister van Financign en 
& !  tiex R ~?A-/ir Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Frank Vanden 
Vlaams minist 
en Vorming 

/- --- 



Brussel, 

Nota aan het sectorcomité XVIII 

Uw kenmerk 
Typ hier kenmerk 

Vragen naar 
An Rummens 

Ons kenmerk 
Typ hier ons kernmerk 

Telefoonnummer 
02 221 05 58 

Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en de agentschapsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel 

M.i.v. 1 april 2006 is het 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' in de rechten en plichten 
getreden van de 'Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs', 
overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs'. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende de arganisalie van de Dienst 
vaar ~nfrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de inste1lingsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van heft personeel mal bijgevolg wearden opgeheven. 

Voorliggend ontwerpbesluit van de Vlaamse regering heeft tot doel de agentschapspecifieke 
regelingen en overgangsbepalingen vast te leggen m.b.t. het Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs. 

Het ontwerp van besluit bevat specifieke bepalingen rn.b.t de verloning, m.n. de verhoogde rente in 
geval van blijvende invaliditeit of van overlijden toegekend n.a.v. een arbeidsongeval of een 
ongeval op de weg naar en van het werk. 

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, en dientengevolge wordt voor de renteberekening in 



geval van blijvende invaliditeit en rii geval van overlijden de jaarlijkse bezoldiging, beperkt tot 
125.000 euro. 

Het voorliggende ontwerpbesluit heeft geen budgettaire weerslag op de begroting van de Vlaamse 
gemeenschap. 

Dit besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand, noch op de personeelsbudgetten. 

Het voorstel heeft geen weerslag op het personeel, de werkingsuitgaven, de investeringen, schuld 
en ontvangsten van de lokale besturen. 

4. Administratieve en besratinciscantrsle 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en 
organisatieontwikkeling, gaf zijn akkoord op i 7 april 2009, de nota en het ontwerpbesluit werden 
aangepast aan de adviezen. 

De Inspectie van Financiën verleende gunstig advies op 23 maart 2009. 

De Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting heeft zijn akkoord gegeven op 8 mei 2009. 

De Vlaamse Regering heeft dit Agentschapsspecifiek Besluit principieel goedgekeurd op 8 mei 
2009. 

Aangezien voorliggend ontwerpbesluit autoregulering betreft is een RIA niet vereist. Het 
ontwerpbesluit werd aangepast aan het wetgevings- en taalkundig advies van 10 maart 2009, 
volgnummer 7720. 

Het Sectorcomité W111 Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest verklaart zich akkoord met het 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Agentschap voor Infrastructuur in 
het Onderwijs en de agentschapcspecifieke regeling van de rechtspositie van he2 personeel. 

Henri Duqué 
Administrateur-generaal 



- 
Vlaamse Regeriiig - - - 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor 
Infrastructuur in het Ondennrija 

DE VUZAMSE REGERING, 

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

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", artikel 7; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende organisatie van 
de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel; 

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, 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, overeenkomstig artikel 3, 98, 3" van het besluit van de 
Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de 
Vlaamse Regering, gegeven op 17 april 2009; 

Gelet op het akkoord wan de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 
mei 2009; 

Gelet op protocol nr. ... van ... van hel Sectorcomité Wlll Vlaamse Gemeenschap - Vlaams 
Gewest; 

Gelet op advies, ... van de Waad van State, gegeven op ... , met toepassing van artikel 84, 
$1, eerste lid, I C ,  van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 197'3; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT: 

DEEL 4 .  TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Met behoud van de toepassing 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 het Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs. 

AsZ. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

1 O 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; 

2" Het agentschap: het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, opgericht bij 
decreet van 7 mei 2004. 

DEEL 2 DE VERLONING 

Art. 3. Voor de toepassing van de wet van 3 juli i 967 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 naar aanleiding van 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 125.000 euro (honderdvijfentwintigduizend euro) per jaar 
en per persoon. 

DEEL 3 ALGEMENE OPWEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Art. 4. Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende organisatie van 
de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel wordt opgeheven. 

Wd. 5 De contractuele personeelsleden die ten laatste op i juni 4 994 in dienst waren bij de 
rechtsvoorganger Dienst voor lnfrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en die 
ingevolge het migratiebesluit van 20 mei 2005 mijn toegewezen aan het agentschap en een 
gunstige beoordeling hebben bekomen worden voor onbepaalde duur in dienst gehouden op 
voorwaarde dat het aantal in he4 personeelsplan voorziene betrekkingen niet wordt 
overschreden. 

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



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

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 

Frank VANDENBROUCKE 




