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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,
voorzitter;
2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter;

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en
Begroting en Ruimtelijke Ordening
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 Ann Vermorgen

-

het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd
door:
de heer

anderziids,

Jos Mermans
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over biiqaande
ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal
akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol.
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Brussel,

DE AFVAARDIGING VAN DE
REPRESENTATIEVE
VAKORGANISATIES:

DE AFVAARDIGING VAN DE
OVERHEID

Voor de Algemene Centrale der
nbare Diensten:

De Voorzitter,

Minister-pr
Voor de Federatie van de
Christelijke Syndicaten der
Openbare Diensten

e Vlaamse Regering

n

/

J

Geert Bourgeois
Vlaams minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en
Toerisme

/

Voor het Vrij Syndicaat van het
Vlaams minister van Financiën en
Begroting en Ruimtelijke Ordening

Rondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007/
Aan de personeelsleden van de diensten van de
Vlaamse overheid, de diensten van de Vlaamse Regering en sommige Vlaamse Openbare Instellingen

Kabinet van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media en Toerisme
Emile Jacqmatnlaan 20,1000 Brussel
Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01
kabi.et.bowgeois@vlaanderen.be

Datum:

Betreft: Uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand
In punt 4.3. van het sectoraal akkoord 2003-2004 voor het MVG, de WI en de VOI
wordt bepaald dat de Vlaamse overheid zich engageerf om te voorzien in de
noodzakelijke rechtsbijstand. Deze rondzendbrief geeft uitvoering aan dit engagement en aan artikel VII 107 van het VPS van 13 januari 2006.
1. Toepassinqsqebied

Deze rondzendbrief is van toepassing op:

- het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid die onder het Vlaams
~ersoneelsstatuut'va~len;

- de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het VPS 15 juli 2002 ,
het PSWI of het Stambesluit vallen en die geherstructureerd worden tot een dienst
die onder het toepassingsgebied van het VPS van 13 januari 2006 valt.
- het personeel van het IWT

2. De rechtsbijstand voor personeelsleden die gerechteliik worden vervolgd

voor daden die deze moeten stellen vanuit hun openbare functie
Personeelsleden die gerechtelijk vervolgd worden voor daden die deze moeten
stellen vanuit hun openbare functie, krijgen van hun entiteit, raad of instelling de
nodige rechtsbijstand.
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Besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het
personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, zoals gewijzigd

Deze rechtsbijstand bestaat uit:
-

-

P

het verlenen van de nodige informatie en advies;
hulp bij briefwisseling met het oog op het realiseren van een minnelijke regeling;
het ten laste van de werkgever aanduiden van een advocaat die de belangen van het personeelslid zal verdedigen;
de vergoeding van de noodzakelijke kosten.

Volgende kosten worden vergoed:
-

-

de kosten en erelonen van de door de werkgever aangeduide advocaten en
deskundigen;
de kosten die de werkgever zelf maakt om een minnelijke regeling na te
streven
de gerechtelijke procedurekosten (met uitzondering van de kosten voor
strafrechtelijke procedures waartoe de werkgever niet veroordeeld werd);
de kosten voor één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel;
de noodzakelijke reis- en verblijfkosten wanneer in het kader van een gerechtelijke procedure de aanwezigheid van het personeelslid vereist is;
vertaalkosten wanneer dit wettelijk vereist is in het kader van een gerechtelijke procedure;
alle andere noodzakelijke kosten

De werkgever zal geen rechtsbijstand verlenen:
-

-

wanneer het personeelslid een opzettelijke fout, een zware fout of een veel
voorkomende lichte fout heeft begaan;
voor geschillen tussen het departement, het agentschap of de entiteit die
het personeelslid tewerkstelt en de werknemer;
wanneer betrokken personeelslid zijn functie uitoefende in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat die het gevolg is van het niet voorgeschreven gebruik van andere substanties dan alcohol;

Wanneer de rechtsbijstand is verleend op basis van een leugenachtige verklaring
of indien pertinente informatie werd achtergehouden kan de terugbetaling van de
kosten van de rechtsbijstand worden geëist. Ook wanneer uit een definitieve rechterlijke beslissing blijkt dat het personeelslid bedrog heeft gepleegd of een opzettelijke, zware of veel voorkomende lichte fout heeft begaan, kan de terugbetaling
van de kosten van de rechtsbijstand worden geëist.

Op verzoek van het personeelslid kan de lijnmanager van de entiteit, raad of instelling, wanneer hier gegronde redenen voor zijn, toestaan dat het personeelslid
zelf een advocaat aanstelt. In dit geval zal de terugbetaling van de kosten en erelonen die voor deze raadpleging gemaakt worden, beperkt worden tot een maximum van 12.500 euro.

Geert Bourgeois
Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Statutaire Aangelegenheden
Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL
Tel. (02)55350 25 - Fax (02)55351 06
E-mail: azf.aaz_ca@vlaanderen.be

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN HET
SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS GEWEST

Betreft :

-

Rondzendbrief rechtsbijstand

1. Voorbeelden van aeschillen aeschillen tussen het departement, het
aaentschae of de entiteit die het personeelslid tewerkstelt en de werknemer;

- geschillen met betrekking tot evaluaties, verloven en tucht;
- het terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde sommen door de werkgever;
- het neerleggen van een strafrechtelijke klacht door de werkgever ten
aanzien van het personeelslid;

- eisen tot schadevergoeding van de werkgever ten aanzien van het
personeelslid;
Het feit dat een personeelslid dat schade veroorzaakt heeft zonder daarvoor zelf
verantwoordelijk te zijn (m.a.w. geen opzet, zware fout of veel voorkomende lichte
fout), de werkgever in het geding betrekt omdat de werkgever verantwoordelijk is
voor deze schade, wil niet zeggen dat er een geschil is tussen het personeelslid en
de werkgever.
2. Andere noodzakelijke kosten

In de omzendbrief werden bij de te vergoeden kosten "alle andere noodzakelijke
kosten" opgenomen. Deze bepaling wordt opgenomen om te vermijden dat kosten
die voor het vervolgde personeelslid noodzakelijk zijn om zich te verweren tegen
de vervolging naar aanleiding van de uitoefening van zijn functie, niet terugbetaald
worden. Deze bepaling houdt in dat de lijst van kosten die vergoed worden niet
limitatief moet opgevat worden.

3. Dossier XX

De heer X werd naar aanleiding van een ongeval tijdens een schooluitstap naar
een sluizencomplex in beroep schuldig verklaard aan de tenlastelegging met
opschorting van uitspraak gedurende een termijn van 3 jaar. Het door de Vlaamse
Gemeenschap en de heer X ngediende cassatiegeding werd verworpen.
F

De Vlaamse Gemeenschap is burgerrechtelijk aansprakelijk en betaalde de kosten
voor de schadevergoeding. De heer X zowel in eerste aanleg, in beroep als bij het
geding voor het Hof van Cassatie de nodige rechtsbijstand.
Bij de toepassing van voorliggende omzendbrief zou de heer X van dezelfde
rechtsbijstand kunnen genieten.
Het is echter niet de bedoeling van de rondzendbrief en tevens wettelijk niet
mogelijk om de strafrechtelijke veroordelingen van het personeelslid over te
nemen (inclusief boetes en de gerechtskosten waartoe het personeelslid
veroordeeld wordt). De rondzendbrief voorziet eveneens niet in de betaling van
schadevergoedingen waartoe het personeelslid veroordeeld wordt (i.e. bij zware
fout, veel voorkomende lichte fout of opzet).

