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Betreft : - compensatiedagen voor de feestdagen die in 
1993 op een zaterdag of zondag vallen ; 

- dienstvrijstelling voor de sportdag van 1993 ; 
- algemene dienstvrijstelling. 

COMPENSATIEDAGEN 1993 

In 1993 vallen vijf feestdagen op een zaterdag of zon- 
dag, namelijk 1 mei (dag van de arbeid), 1 1  juli (feest 
van de Vlaamse Gemeenschap), 15 augustus (Maria-Hemel- 
vaart), 25 december (kerstdag) en 26 december (tweede 
kerstdag). 

Ter uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit 
van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan 
aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende 
de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid 
worden jaarlijks de data vastgesteld waarop compensa- 
tiedagen voor feestdagen die op een zaterdag of zondag 
vallen, genomen moeten worden. 

De Vlaamse regering heeft in haar vergadering van 
17 december 1992 de volgende regeling uitgewerkt. 

1.1. Regeling voor het personeel van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 

l .l .l . Algemene regeling 

De compensatiedagen voor 1 mei, 1 1  juli, 15 augus- 
tus en 25 en 26 december moeten genomen worden op 
27, 28, 29, 30 en 31 december (de periode tussen 
Kerstmis en nieuwjaar). 



Personeelsleden kunnen echter compensatiedagen 
krijgen onder de voorwaarden die gelden voor de 
jaarlijkse vakantie als zij op de vastgelegde com- 
pensatiedagen : 

- om functionele redenen verplicht zijn te wer- 
ken ; 

- in niet-actieve dienst zijn (verlof, wat daar 
ook de aard van is, disponibiliteit, non-activi- 
teit, dienstschorsing) ; 

- niet meer in dienst zijn pro rata van de feest- 
dagen die in de periode van actieve dienst val- 
len (bijvoorbeeld wegens pensionering). 

1 .1 .2 .  Specifieke regeling voor de personeelsleden van de 
provinciale gouvernementen 

Voor de personeelsleden die bij de provinciale 
gouvernementen werken beslist de gouverneur of zij 
vallen onder : 

- de regeling die van toepassing is op het per- 
soneel van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap; 

- de regeling die van toepassing is op het Rijks- 
personeel. 

1 .1 .3 .  Specifieke regeling voor de personeelsleden die in 
continudienst werken. 

Personeelsleden die in continudienst werken kunnen 
de vijf compensatiedagen nemen zoals de jaarlijkse 
vakantiedagen, d.w.z. naar keuze van het perso- 
neelslid en afhankelijk van de behoeften van de 
dienst. 

1 .2 .  Regeling voor het personeel van de Vlaamse weten- 
schappelijke instellingen 

Voor het personeel van de wetenschappelijke instel- 
lingen geldt de regeling die van toepassing is op het 
personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap. 

1 .3 .  Regeling voor het personeel van sommige Vlaamse 
instellingen van openbaar nut 

Voor het personeel van de Vlaamse instellingen van 
openbaar nut die vallen onder het koninklijk besluit 
van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toege- 
staan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en 
betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aan- 



gelegenheid en van wie het statuut vastgesteld wordt 
door de Vlaamse regering, geldt de regeling die van 
toepassing is op het personeel van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

2. DIENSTVRIJSTELLING VOOR DE SPORTDAG VAN 1993 

Ter gelegenheid van de vierde officiële sportdag voor 
de Vlaamse ambtenaren, waarvan de datum later wordt 
meegedeeld, krijgen de personeelsleden die aan de 
sportdag deelnemen een dag dienstvrijstelling op voor- 
waarde dat hun aanwezigheid ter plaatse vastgesteld 
wordt. 
Deze dienstvrijstelling geldt niet voor personeelsleden 
die in continudienst werken en die verplicht zijn op de 
sportdag prestaties te leveren. 

3. DIENSTVRIJSTELLING VOOR DE CULTUURDAG VAN 19 MEI 1993 

Ter gelegenheid van "ANTWERPEN 1993, Culturele Hoofd- 
stad van Europa" wordt voor de Vlaamse ambtenaren op 19 
mei 1993 een cultuurdag georganiseerd. Het programma 
van deze cultuurdag wordt later meegedeeld. 
De personeelsleden die aan deze cultuurdag deelnemen 
krijgen een dag dienstvrijstelling op voorwaarde dat 
hun aanwezigheid ter plaatse vastgesteld wordt. 
Deze dienstvrijstelling geldt niet voor personeelsleden 
die in continudienst werken en die verplicht zijn op 19 
mei 1993 prestaties te leveren. 

De Vlaamse minister van Onderwijs 
en Ambtenarenzaken, 


