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Betreft: uitvoering van het sectoraal akkoord 1995- 1996 

Onderhavige omzendbrief beoogt uitvoering te geven aan het Sectoraal akkoord 
1995- 1996, dat met de vakorganisaties is afgesloten in het Sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap-Vlaams ~ewest( '  ). 
In afwachting van de finalisering van het stambesluit worden de Vlaamse openbare 
instellingen die in het toepassingsgebied van het stambesluit zullen worden opgeno- 
men gemachtigd om de hierna volgende maatregelen, ter uitvoering van de CAO, 
reeds toe te passen. In afwachting van de finalisering van de wijzigingen aan hun 
personeelsstatuut worden de overige Vlaamse openbare instellingen eveneens ge- 
machtigd om de hierna volgende maatregelen reeds toe te passen. De leidende 
ambtenaren worden verzocht het nodige te doen om de personeelsleden hiervan in 
kennis te stellen. 

1. Ambtenaren 

1.1. diplomavereiste bij aanwerving 

Houders van een diploma of studiegetuigschrift dat toegang verleent tot een bepaald 
niveau worden voortaan uitgesloten van deelname aan een wervingsexamen voor 
een lager niveau. In afwijking hiervan kan voor de toegang tot de niveaus D en E 
wel nog het bezit van bepaalde diploma's of studiegetuigschriften worden vereist 
indien deze vereiste uitdrukkelijk werd opgenomen in de functiebeschrijving. Daar- 
enboven kan de Vast Wervingssecretaris voor bepaalde functies specifieke vereisten 
opleggen inzake brevetten of diploma's die voortvloeien uit de aard van de functie 
en de Vlaamse of federale regelgeving terzake. 

1 goedgekeurd door de Vlaamse regering op l juli 1997 



De huidige personeelsstatuten van de V01 bepalen dat diploma's of studiegetuig- 
schriften die toegang geven tot een bepaald niveau in aanmerking kunnen genomen 
worden voor de toelating tot de graden van lagere niveaus voor zover dit uitdruk- 
kelijk in de functiebeschrijving of het examenreglement wordt bepaald. Deze bepa- 
ling leidt echter tot overkwalificering en het verdringen van laaggeschoolden door 
hoger gediplomeerden. 

De nieuwe maatregel is niet van toepassing: 
- indien de laureaten van een wervingsexamen het hoger diploma pas bekomen 

na hun inschrijving, respectievelij k slagen voor het wervingsexamen; 
- op de lopende wervingsreserves en -examens. 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben vanaf de (boven vermelde) 
datum van deze omzendbrief. 

1.2. verlof voor verminderde prestaties 

Voortaan geldt de uitsluiting van de mogelijkheid tot vrijwillige verminderde pres- 
taties voor: 

- de ambtenaren van rang Al in de buitendiensten die genieten van een dienst- 
hoofdentoelage en derhalve een duidelijke leidinggevende lijnfunctie vervullen; 

- de ambtenaren van rang Al en A2 die de leidinggevende functie van afdelings- 
hoofd uitoefenen, de adjunct-leidend ambtenaar en de leidend ambtenaar. 

De niet-leidinggevende ambtenaar van rang A2 en hoger die twee kinderen ten laste 
heeft die nog niet de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, heeft voortaan recht op 
verminderde prestaties. 

De ambtenaar van rang Al  in een buitendienst die een diensthoofdentoelage krijgt 
wordt uitgesloten van de mogelijkheid van verlof voor verminderde prestaties ook 
indien hij twee kinderen ten laste heeft die nog niet de leeftijd van 15 jaar bereikt 
hebben, net zoals de ambtenaren die de leidinggevende functie van afdelingshoofd 
uitoefenen, de adjunct-leidend ambtenaar of leidend ambtenaar. 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben met ingang van 1 november 
1997. 

1.3. loopbaanonderbreking naar aanleiding van de geboorte of adoptie van 
een kind 

De ambtenaar verkrijgt het recht op voltijdse loopbaanonderbreking voor een mi- 
nimumperiode van drie maanden, naar aanleiding van de geboorte of adoptie van 
een kind. 



Wanneer de ambtenaar de onderbreking aanvraagt naar aanleiding van de geboorte 
van een kind dient de loopbaanonderbreking: 
- onmiddellijk aan te sluiten op de periodes bedoeld in artikel 39 van de arbeids- 

wet van 16 maart 197 1 indien het een vrouwelijke ambtenaar betreft; 
- uiterlijk een aanvang te nemen op de eerste dag die volgt op de periode van acht 

weken vanaf de geboorte van het kind, indien het een mannelijke ambtenaar be- 
treft. De mannelijke ambtenaar kan hiervan gebruik maken in zoverre de af- 
komst van het kind te zijnen opzichte vaststaat. 

Wanneer het recht op voltijdse loopbaanonderbreking wordt uitgeoefend naar aan- 
leiding van de adoptie van een kind, moet deze voltijdse loopbaanonderbreking een 
&vang nemen rond de datum waarop de adoptie is gepland1 plaats vindt. 

De ambtenaren van rang A2 en hoger en de ambtenaren van rang Al  in een bui- 
tendienst die een diensthoofdentoelage krijgen, hebben ook recht op voltijdse loop- 
baanonderbreking naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind en dit 
voor een periode van drie maanden('). 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben met ingang van 1 november 
1997. 

1.4. gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode 

De mogelijkheid om éénmalig gedurende de loopbaan gecontingenteerd verlof te 
nemen voor het vervullen van een stage of proefperiode in een andere betrekking 
bij een overheidsdienst of in de privé-sector wordt een recht. De beroepsmogelijk- 
heid in het kader van dit verlof vervalt bijgevolg. 

De betrekking van de ambtenaar die een gecontingenteerd verlof opneemt voor het 
vervullen van een stage of proefperiode in een andere betrekking van de overheid 
of de private sector wordt onmiddellijk vacant verklaard, met daaraan gekoppeld 
een automatische wervingsmachtiging. De ambtenaar die - na voormeld gecontin- 
genteerd verlof - terug in effectieve dienst wenst te treden, valt onder de regeling 
van de herplaatsing van het personeelsstatuut. 

2 Ingevolge artikel 11 en 12 van het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering betreffende de loop- 
baanonderbreking in sommige Vlaamse openbare instellingen, principieel goedgekeurd door de 
Vlaamse regering op 13 januari 1998, wordt met ingang van I april 1997 volgende regeling inge- 
steld: 
"De leidinggevende ambtenaar van rang A2 en hoger en de ambtenaar van rang A l  in een buiten- 
dienst die een diensthoofdentoelage krijgt, zijn uitgesloten van het voordeel van de loopbaanonder- 
breking. Voor de niet-leidinggevende ambtenaar van rang A2 en hoger is het verlof voor loop- 
baanonderbreking een gunst, afhankelijk van de goede werking van de dienst. In afwijking van het 
voorgaande hebben de ambtenaar van rang A2 en hoger en de ambtenaar van rang A l in een bui- 
tendienst die een diensthoofdentoelage krijgt, recht op loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen 
te verstrekken en recht op voltijdse loopbaanonderbreking van 12 weken naar aanleiding van de ge- 
boorte van zijn kind." 



Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben met ingang van 1 januari 1997. 

1.5. toevoeging van vormingsverlof aan de lijst van afwezigheden bij vaststel- 
ling van de geldelijke anciënniteit 

Het contractuele personeelslid kan vormingsverlof krijgen overeenkomstig de re- 
geling die voor de ambtenaar wordt vastgesteld op voorwaarde dat de opgedane 
kennis nog tijdens de tewerkstelling bij de VOI kan worden gevaloriseerd. 

Door het feit dat het vormingsverlof nu uitgebreid wordt tot de contractuelen, is het 
nodig dit verlof expliciet op te nemen zodanig dat de afwezigheid meetelt voor de 
geldelijke anciënniteit, aangezien het een periode van afwezigheid betreft die met 
werkelijke diensten wordt gelijkgesteld. 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben met ingang van 1 september 
1997. 

2. Contractuelen 

2.1. diplomavereiste bij aanwerving 

De toegang tot de (contractuele) betrekkingen van een bepaald niveau wordt be- 
perkt tot uitsluitend de personen die geen hoger diploma of getuigschrift bezitten 
dan het diploma of getuigschrift dat overeenstemt met dit niveau. 

Deze maatregel is niet van toepassing 
- indien het hoger diploma of getuigschrift wordt behaald na de inschrijving of na 

het slagen voor de selectieprocedure voor de te begeven betrekking; 
- op de contractuele personeelsleden, die in dienst worden genomen ter vervan- 

ging van personeelsleden met loopbaanonderbreking; 
- bij verlenging van lopende arbeidsovereenkomsten; 
- indien de aanwervingsprocedure voor een contractuele betrekking reeds werd 

aangevangen voor de datum van inwerkingtreding van voormelde regeling; 
- op de contractuelen, die personeelsleden vervangen met een uitdovende graad 

die in de A-kolom van de personeelsformatie wordt vervangen door een hogere 
graad. 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben vanaf de (boven vermelde) da- 
tum van deze omzendbrief. 

2.2. recht op loopbaanonderbreking na geboorte of adoptie 

Het contractuele personeelslid verkrijgt het recht om gedurende 3 maanden voltijd- 
se loopbaanonderbreking te nemen naar aanleiding van de geboorte of adoptie van 
een kind. 



Dit recht kan bij de geboorte van een kind worden uitgeoefend: 
- door de moeder: in dit geval dient de voltijdse loopbaanonderbreking aan te 

sluiten op het bevallingsverlof; 
- door de vader: in dit geval moet de voltijdse loopbaanonderbreking uiterlijk een 

aanvang nemen de eerste dag die volgt op de acht weken na de geboorte van het 
kind. 

Wanneer het recht op voltijdse loopbaanonderbreking wordt uitgeoefend naar aan- 
leiding van de adoptie van een kind, moet deze voltijdse loopbaanonderbreking een 
aanvang nemen rond de datum waarop de adoptie is geplandlplaats vindt. 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben met ingang van 1 november 
1997. 

2.3. gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode 

Het contractuele personeelslid krijgt een eenmalig recht om gecontingenteerd ver- 
lof te nemen voor het vervullen van een proeftijd of stage in een andere betrekking 
bij dezelfde of een andere werkgever. 
Aan het contractuele personeelslid in proeftijd wordt - naar analogie met de statu- 
taire stagiair - geen gecontingenteerd verlof toegekend. 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben met ingang van l januari 1997. 

2.4. recht op vormingsverlof 

Zoals hoger vermeld kan het contractuele personeelslid vormingsverlof verkrijgen 
overeenkomstig de regeling die voor de ambtenaar in de rechtspositieregeling van 
de V01 werd vastgesteld, op voorwaarde dat de opgedane kennis nog tijdens de te- 
werkstelling bij de instelling kan worden gevaloriseerd. 

Deze maatregel zal reglementair uitwerking hebben met ingang van 1 september 
1997. 

2.5. recht op sociale voordelen voor de contractuele personeelsleden 

Het contractuele personeelslid heeft recht op dezelfde vergoedingen, toelagen en 
sociale voordelen als de ambtenaar die dezelfde functie uitoefent, met uitzondering 
van de vergoeding wegens begrafeniskosten. 

Het woordje "sociaal voordeel" werd hier toegevoegd opdat de contractuele perso- 
neelsleden ook het genot zouden kennen van de tussenkomst van de werkgever in 
het woon-werkverkeer naar de niet of moeilijk met het openbaar vervoer te berei- 
ken arbeidsplaatsen. 



Deze maatregel zal uitwerking hebben op dezelfde datum als deze die in de aparte 
omzendbrief wordt opgenomen voor woon- werkverkeer op niet of moeilijk met het 
openbaar vervoer te bereiken arbeidsplaatsen. 

3. Woon-werkverkeer op niet of moeiliik met het openbaar vervoer te bereiken ar- 
beidsplaatsen 

De werkplaatsen die moeilijk of niet te bereiken zijn met het gemeenschappelijk 
openbaar vervoer worden bepaald bij omzendbrief die onderhandeld wordt met de 
representatieve vakorganisaties in het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap 
en Vlaams Gewest. 

De voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan verkregen worden en de lijst 
i.v.m. de arbeidsplaatsen die moeilijk of niet met het gemeenschappelijk openbaar 
vervoer te bereiken zijn zullen in een aparte omzendbrief worden opgenomen. 

4. Kilometervergoeding 

De bedragen aan 100 % voor de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen zijn: 

In deze bedragen aan 100 % is de verhoging met 5% inbegrepen. Vanaf l oktober 
1997 worden deze vergoedingen aangepast aan de index. Dit betekent dat de bedra- 
gen tegen 100 % worden vermenigvuldigd met 1,195 1. 

Belastbaar vermogen van de wagen 
(PK) 

4 
5 
6 
7 

(S)* 
(9)* 

(lol* 
(1 l>* 

Hierna vindt U de tabel met de nieuwe bedragen die dienen betaald te worden res- 
pectievelijk vanaf 1 januari 1997 en 1 oktober 1997. 

Kilometervergoeding 

4,78 
$59 
6,19 
6,83 
7,47 
8,11 
8,96 
9,s 1 



* De kilometervergoeding voor wagens met 8 PK en meer kan alleen maar wor- 
den verleend aan de ambtenaren van rang A3, A2A en ook A2 met de salaris- 
schaal A214, A216, A217, A224, ,4232, A264, A265, A282 en A2XX. 

Belastbaar vermogen van 
de wagen (PK) 

4 
5 
6 
7 

(g)* 
(9)* 

( w *  
(1 l>* 
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Kilometervergoeding 
vanaf l januari l997 

5,60 
6,55 
7,25 
8,OO 
8,75 
9,50 
10,50 
1 1,49 

Kilometervergoeding 
vanaf 1 oktober 1997 

5,71 
6,68 
7,40 
8,16 
8,93 
9,69 
10,7 1 
1 1,72 


