
Agentschap voor Overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 294.959 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 22 NOVEMBER 2010 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Houdende 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van 
de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het 
departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van het Bloso aan de Raad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 



vervolg  p r o t o c o l  n r .  2 9 4 . 9 5 9  2 

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 Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport; 

4. mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding 

5. mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

6. de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en 
Brussel 

enerziids, 

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 Nathalie Hiel 

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

de heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een eenparig akkoord gesloten over het ontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden, de goe- 
deren, de rechten en verplichtingen van het departement Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media en van het Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media 

Brussel, " -11- 2018 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

Kris Peeters 
minister-president van de Vlaamse Regering 
en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 
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Voor het Vrij Syndicaat van het Open- 
baar Ambt 

Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 

Ingrid Lieten 
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsin- 
vesteringen, Media en Armoedebestrijding 

Joke Schauvli 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur 
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an Onderwijs, Jeugd, Ge- 
lijke ka [ sen'en Brussel 



Vlaamse Regering 

De minister-president van de Vlaamse Regering 

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding 

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, 

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft : Ontwerp .van besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing 
van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het 
departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van het Agentschap Bloso aan 
de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

l. DOEL EN INHOUD 

Het in bijlage gevoegde ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering geeft 
uitvoering aan artikel 18, 51, eerste lid, van het decreet van 30 november 2007 
houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). 
De bepaling luidt als volgt. "De Vlaamse Regering regelt de toewijzing van de 
personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen, van de diensten, 
instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap, aan de 
strategische adviesraad, met het oog op de uitoefening van de toegewezen taken." 

Drie personeelsleden van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en één 
personeelslid van het Agentschap Bloso gaan over naar de SARC. 

Het hoofd van het secretariaatspersoneel van de SARC stelt de dienstaanwijzing en 
de standplaats vast. 

De betrokken personeelsleden behouden hun rechten, hoedanigheid enzovoort. 
De contractuele personeelsleden krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst 
aangeboden. 



Het materiaal waarover de personeelsleden bij het departement Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media beschikken, wordt overgedragen aan de SARC. 
Er worden geen onroerende goederen overgedragen. 

2. WEERSLAG OP HET BUDGET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Het voorliggende ontwerp van besluit heeft geen nieuwe budgettaire impact. De 
nodige schikkingen werden getroffen in het kader van de begrotingsopmaak en - 
controle voor het begrotingsjaar 2010. Mede gelet op het gunstig advies van de 
Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2010 en in bijlage gevoegd, is 
geen gemotiveerd akkoord van de minister van Begroting vereist. 

3. WEERSLAG OP DE LOKALE BESTUREN 

Het voorliggende ontwerp van besluit heeft geen nieuwe weerslag op het 
personeel, de werkingsuitgaven, de investeringen en de ontvangsten van de 
lokale besturen. 

4. WEERSLAG OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Het voorliggende ontwerp van besluit heeft geen nieuwe weerslag op het 
personeelsbestand of de personeelsbudgetten. 
De middelen zijn inmiddels getransfereerd naar de dotatie aan de SARC. 

5. KWALITEIT VAN REGELGEVING 

Het wetgevingstechnisch en taaladvies nr. 8498 is gegeven op 31 augustus 2010. 
Het voorliggende ontwerp van besluit betreft autoregulering van de overheid zelf 
en is derhalve niet onderworpen aan een reguleringsimpactanalyse. 

6. VOORSTEL VAN BESLISSING 

De Vlaamse Regering : 

1 O verleent haar principiële goedkeuring aan bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de 
rechten en verplichtingen van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en 
van het Agentschap Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media; 

2" gelast de minister-president van de Vlaamse Regering voormeld ontwerpbesluit 
op de agenda te plaatsen van een vergadering van het Sectorcomité XVIII Vlaamse 
Gemeenschap en Vlaams Gewest; 



3" machtigt de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur om over 
voormeld ontwerpbesluit het advies in te winnen van de Raad van State, met 
verzoek het advies te verlenen binnen een termijn van dertig dagen, zoals bepaald in 
artikel 84, §l, eerste lid, 1 O ,  van de gircoördineerde wetten op de Raad van State, op 
voorwaarde dat de in punt 2" bedoelde onderhandelingen geen aanleiding geven tot 
wijziging van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde teksten. 

De ministeh-presidenE\van de Vlaamse Regering, 

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
~rr$o$bebestrijdin~, 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, 

Pascal SMET 

De Vlaamse minister van Financiën, r .<.. . Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 
R--- /#LQ&:~3=="" ..,2 

*i  $. ,'*$&%c- &'<- --. <>, $ $ 

Philippe MUYTERS 



Vlaamse Regering CPIYII - 
BaarBOB 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden, 
de goederen, de rechten en verplichtingen van het Departement Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media en van het Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikel 18; 

Gelet op het positief advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25/08/2010; 

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

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

Overwegende dat de betrokken personeelsleden effectief werken voor de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke 
Ordening en Sport, de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en de 
Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel l. De personeelsleden van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en 
van het Bloso, vermeld in de bijlage bij dit besluit, worden toegewezen aan de Raad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 



Art  2. Het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media stelt de dienstaanwijzing en standplaats vast van de personeelsleden 
die aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden toegewezen. 

Ark 3. Onverminderd de bevoegdheid van de Vlaamse Regering tot bepaling van de 
rechtspositieregeling van het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraad, 
wordt de loutere toewijzing op grond van dit besluit niet beschouwd als een nieuwe 
benoeming en doet ze evenmin afbreuk aan de statutaire rechten. 

De aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Spott en Media toegewezen 
personeelsleden behouden: 
l O hun hoedanigheid; 
2" hun graad of betrekking; 
3" hun functionele of geldelijke loopbaan; 
4" hun administratieve of geldelijke anciënniteit; 
5" hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering; 
6" het salaris en de salarisschaal waarop zij recht hebben volgens de bestaande 
reglementering op 31 december 2009; 
7" de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop ze op 31 december 2009 op 
reglementaire of contractuele basis recht hebben als de voorwaarden van toekenning 
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 de voordelen van een sociale dienst kunnen genieten. 

De contractuele personeelsleden krijgen van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden waarvan de duur overeenstemt 
met het nog niet verstreken gedeelte van hun lopende arbeidsovereenkomst. 

A r t  4. De goederen, de rechten en de verplichtingen van het Departement Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media die betrekking hebben op taken en opdrachten die krachtens 
artikel 3 van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden toevertrouwd aan de Raad voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media, worden kosteloos overgedragen aan de Raad voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media. 
De overgedragen goederen worden opgesomd in de bijlage bij dit besluit. 

Art  5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010. 

Art  6. De Vlaamse minister bevoegd voor het mediabeleid, de Vlaamse minister 
bevoegd voor de sport, de Vlaamse minister bevoegd voor de culturele 
aangelegenheden, en de Vlaamse minister bevoegd voor het jeugdbeleid zijn, ieder 
wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding, 

Ingrid LIETEN 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

Joke SCHAUVLIEGE 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, 

Pascal SMET 

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 

Philippe MUYTERS 



Bijlage : overzicht van de overgedragen personeelsleden en goederen 

l. De volgende personeelsleden van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
of het agentschap Bloso, met als standplaats Brussel, worden vanaf l januari 2010 
toegewezen aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media: 

I .l statutaire personeelsleden 

l .2 contractuele personeelsleden 

entiteit personeelsnurnmer 
Ag. Bloso 230762 

Dep. CJSM 204593 
Dep. CJSM 205951 

2. Overdracht van goederen van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan 
de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, toestand op l januari 2010: 

voor- en achternaam 
Lieven De Clercq 
Viviane Petr6 
Greet De Ruyter 

rang 
A l  
B1 
C l  

graad 
adj. van de directeur 
directiesecretaresse 
medewerker 

entiteit personeelsnummer 
Dep. CJSM 220810 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de 
toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van het Bloso aan de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

t 

voor- en achternaam 
Hanne Schuermans 

rang 
A i  

Brussel, ... . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 

De minister-president van de Vlaamse Regering; 

graad 
adj. van de directeur 

nettoboekwaarde 
575 euro 

O euro 

hardware 
I laptop HP 
4 printers HP 

Kris PEETERS 

aankoopbedrag 
l 178,56 euro 

1250 euro 



De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding, 

Ingrid LIETEN 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

Joke SCHAUVLIEGE 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, 

Pascal SMET 

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 

Philippe MUYTERS 
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Vlaamse overheid GS! 

Departement Cultuur, Jeugd, Spoa en Media 

D e  heer Eric De Prycker 
Inspecteur-Generaal van Financiën 
Rozenstraat 4 

t 000 Brussel 

u w  bericht van 

M m e n t  Ondmteunende Diensten 
Arenbergstraat 9,1000 Bmcsd 
Tel.; 02 553 G9 75 - Fax: 02 553 G9 70 

uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
CJSM/MOD/P&O/MD 

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum 
Mart51 Decuyper 02 553 69 33 01/07/2010 
;1Iar&.decu~e&cism.vlaanderen.be 

Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van personeelsleden, 
de goederen, de rechten en verplichtingen van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
en van het Agentschap Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport: en Media 

1. Situering 

De Raad voor Cultuur, Jeugd, Spoa en Media (SARC) werd opgericht bij decreet van 30 november 
2007. Bij besluit van de Vlaamse Regeruig van 15 mei 2009 trad liet hoofd van het secrrariaat in dienst 
met ingang van 1 juni 2009. Na de indiensttreding van het hoofd kan de dubbekinnige situatie van de 
overige personeelsleden niet langer aangehouden worden en dienen deze ove~ te gaan naar de SARC. 

2. Inhoud van voorIiggend ontwerp van besluit 

Voorhggend ontwerp van besluit wijst de personeelsleden die werkzaam zijn voor de SARC en mo- 
menteei nog ressorteren onder het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (drie) en het agent- 
schap Bloso (een), op het ogenbiik van de inwerkhqpediag van het besluit van de Vlaamse Regering, 
toe aan de SARC. Er moet opgemerkt worden dat deze personeelsleden vanaf het begin van dit jaar 
reeds betaald worden door de rechtspersoon SARC. 

3. Budgettaire weerslag 

Het voorstei hheefi geen nieuwe weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget. 
Bij de begrotingsopmaak voor 2010 werden reeds de nodige budgettaire middelen verschoven naar de 
dotatie aan de SARC. 



4. Besluit 

Om die redenen wordt aan de heer Inspecteur-genaaal van Fhanuën gevraagd zijn gunstig admes te 
veleurn aan het vootgestelde ontwap van buluit van de VLamse Reg- houdende de toewijzing van 
penoneeisledm, de goederen, de rechten en vaplichtingei van het departement Cdtuur,]eugd, Sport en 
Me& en van het Agentschap Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport ai Media eo de bij* bij dit 
besluit 



Vlaamse overheid 9 ' 3 Ministezie van de Vlaamse Gemeenschap 
Iaspectie van FinanciEn 

Rozenstxaat 4 
1000 BRUSSEL 

Tel. (02)553 26 71 - Fax (02)553 26 50 

Kemerk X.F. : EDP/ MDM/10/0313 

Datum : 10 augustus 2010 

Betreft: OBVR houdende de toewijzing van personeelsleden, de goederen, de 
rechten en verplichtingen van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media en van het Agentschap Bloso'aan de Raad voor Cdtuur, Jeugd, 
Sport en Media. 

Vooraleer met betrekking tot dit dossier advies uit te brengen wenst de Inspectie van 
Financiën volgende aanvullende inlichtingen te bekomen: 

1. In artikel 2 van het ontwerp wordt voorzien dat het hoofd van het secretariaats- 
personeel de dienstaanwijzing en de standplaats vactskeIt van de personeelsleden 
&e aan de Raad van Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden toegewezen. 
Deze raad is in het Arenberggebouw in Brussel gefiulsvest en de personeelsleden 
eveneens. Gelieve deze bepaling te verduidelijken. 

2. Gelieve aan te tonen dat de diverse voorgestelde bepalingen in artikeI 3 van dit 
ontwerp van besluit in overeenstemming zijn met het Vlaams Personeelsstatuut. 

De inspecteur-generaal van Financiën, u 

! 

l 
I 

i 
-. q 

E. DE PIIYCKER 

PS : Gelieve dit dossier terug te bezorgen met het antwoord. 



De heer Eric De Prycker 
Inspecteur-Generaal van Financiën 
Rozenstraat 4 

uw bexicht van 
10 augustus 2010 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

Management Ondersteunende Diensten 
Armbergstrant 9,1000 Brussel 
Tel.: 02 553 69 75 - Fax: 02 553 69 70 

uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
EDP/MDM/10/0313 CJSM/MOD/P&O/MD 

magen naar / e-md t e l e f o o m m e t  datuni 
h h d n  Decuyper 02 553 G9 33 13/08/2010 
~artk.deniv~ei@,cjsm.vlaanderea.be 

Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van personeelsleden, 
de goederen, de rechten en verplichtingen van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
en van het Agentschap Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

In antwoord op uw vraag naar aanvullende inlichtingen kan ik LI het volgende meedelen. 

I .  art 2 : vastcteihg van de dienstaanwijzing en standplaats. 
Dit is een herhaling van m. 6 van het BVRyan 16/12/2005 houdende de toewijzing van de perso- 
neelsleden van de diensten, instelingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap 
en/of het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden. 
Dit is eveneens de toepassing van art. VI 31 van het W S  van 13/01/2006. 
De betrokken personeelsleden werken momenteel reeds in Brussel, henberggebouw, en deze zullen 
ook in de nabije toekomst gehuisvest biijven in Brussel. 

2. axt. 3 : overeenstemming met het VPS van de diverse bepalingen. 
Dit artikel geeft de uihoud weer van att. 8 van het BVR van 20/05/2005 houdende toewijzing van de 
personeelsleden van de dienste, instebgen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeen- 
schap enlof van het Vlaamse Gewect, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen. 

Het V P S  was van toepassing op de betrokken personeelsleden voor hun toewijzing en zal dat ook zijn 
na de toewijzing v d t s  volgens art. I 2 van het VPS het secretariaatspersoneel van de strategische 

esraden onder de toepassing ervan valt. 

q a b e e l e ,  a hoofd 


