
Brussel, 24 september 1998 

Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering 

Betreft: Dienstvrijstelling ten gevolge van de wateroverlast. 

Heel wat mensen werden dezer dagen getroffen door de overstromingen die ons land teisterden. Velen 
onder hen leden persoonlijk schade aan woningen, anderen konden omwille van overstroomde wegen 
het werk niet (tijdig) bereiken. Onder hen uiteraard ook personeelsleden van het ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap. Het is dan ook naar deze personeelsleden in het bijzonder dat ik mij wil 
richten. 

Voor diegenen onder u die persoonlijk getroffen werden is het leed enorm groot. Ik heb daar alle 
begrip voor en wil, binnen mijn bevoegdheden, trachten om hieraan in de mate van het mogelijke te 
verhelpen. 

Ten aanzien van de getroffen personeelsleden zal dan ook een gunstige regeling worden toegepast: 
1. Personeelsleden die ingevolge de wateroverlast het werk niet of niet tijdig konden bereiken: 

Voor deze personeelsleden wordt een dienstvrijstelling toegestaan voor de duur van de 
afwezigheid. Voor de personeelsleden die het werk te laat bereikten wordt een regularisatie 
voorzien a rato van 7.36 u. wat overeenstemt met een normale dagprestatie. 

2. Personeelsleden die kunnen aantonen dat hun woning door de wateroverlast getroffen werd en die 
ten gevolge daarvan de nodige schikkingen moeten treffen om hun woning opnieuw bewoonbaar te 
maken: 
a) Er wordt een dienstvrijstelling toegestaan voor de duur van de afwezigheid tijdens de 
overstromingen; 
b) Er wordt een bijkomende dienstvrijstelling verleend voor het opnieuw bewoonbaar maken van 
hun woning. Deze dienstvrijstelling mag maximaal 5 dagen bedragen. 

3. Personeelsleden die kunnen aantonen dat zij omwille van hun lokaal mandaat als burgemeesters, 
schepen of OCMW-voorzitter of personeelsleden die als vrijwilliger bij brandweer of civiele 
bescherming gedurende de wateroverlast hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en ter 
beschikking zijn geweest van de bevolking krijgen eveneens dienstvrijstelling voor de duur van de 
afwezigheid tijdens de overstromingen. Bovendien kunnen zij - indien zij kunnen aantonen dat hun 
aanwezigheid ter plaatste vereist is voor de verdere afhandeling van schadedossiers, een 
bijkomende dienstvrijstelling krijgen ten belope van maximaal 5 dagen. 

De personeelsleden die van deze bijzondere regeling gebruik wensen te maken dienen dit aan te 
vragen bij hun hiërarchische meerdere. Deze zal op basis van objectieve gegevens (bv. attest 
gemeentebestuur, ...) oordelen of deze personeelsleden al dan niet in aanmerking komen voor 
bovenvermelde regeling. 

Ik hoop van harte dat deze maatregelen een stukje van het leed verzachten. 

Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LUC VAN DEN B SSCHE 


