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Betreft Vertrek van topambtenaren 

In het belang van de goede werking van de dienst is het wenselijk dat 
topambtenaren die hun dienst wensen te verlaten dit tijdig meedelen zodat 
de mogelijkheid bestaat tot afhandeling van de lopende zaken en het zoeken 
naar geschikte vervanging. 

Om het vertrek van topambtenaren op een behoorlijke, vlotte en adequate 
wijze te laten verlopen, dienen onderstaande afspraken nageleefd te worden. 

Onder topambtenaren wordt in deze omzendbrief verstaan: 
- de secretarissen-generaal en de leidend ambtenaren van het ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap; 
- de instellingshoofden van de Vlaamse Wetenschappelijk Instellingen; 
- de leidend ambtenaren en adjunct-leidend ambtenaren van de Vlaamse 

Openbare Instellingen die ressorteren onder het stambesluitl. 

Conform het charter van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dat 
loyaliteit vooropstelt als één van de vijf waarden die de Vlaamse ambtenaar 
wil belichamen, dienen topambtenaren hun functioneel bevoegde minister(s) 
in vertrouwen in kennis te stellen van persoonlijke beslissingen die een 
weerslag hebben op de organisatie. 

In deze omzendbrief wordt een onderscheid gemaakt naar gelang de 
topambtenaar vrijwillig ontslag neemt en dus de organisatie definitief 
verlaat ofwel verlof neemt (gecontingenteerd verlof voor een andere 
betrekking of verlof voor opdracht van algemeen belang), waarbij de 
mogelijkheid bestaat dat de topambtenaar na verloop van tijd terugkeert 
naar de organisatie. 

1. Vrijwillig ontslag 

Indien een topambtenaar vrijwillig ontslag neemt, mag hij slechts na 
toestemming en na een opzeggingstermijn van ten minste dertig dagen, zijn 
dienst verlaten2. Indien de bevoegde overheid binnen een termijn van dertig 
kalenderdagen na de aanvraag van de ambtenaar niet geantwoord heeft, wordt 
de toestemming geacht gegeven te zijn. 

Besluit van 30 juni 2000 van de Vlaamse regering houdende de regeling van de rechtspositie 
van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, B.S.: 26/09 /2000.  
Z Het vrijwillig ontslag van een ambtenaar is telkens geregeld in artikel X11 4 van het 
Vlaams Personeelsstatuut (VPS), het Personeelsstatuut van de Vlaamse Wetenschappelijke 
Instellingen (PSWI) en het Stambesluit van de Vlaamse Openbare Instellingen (VOIrs) 



In het belang van de goede werking van de dienst dient de opzegtermijn van 
minimaal één maand strikt te worden gerespecteerd en kan geen inkorting van 
deze termijn worden toegestaan. 

2 .  Gecontingenteerd verlof voor een andere betrekking 

Het gecontingenteerd verlof voor de uitoefening van een andere betrekking 
is een eenmalig recht tijdens de 10opbaan.~ 

2.1 Instantie bij wie het verlof dient aangevraagd 

2.1.1 R e g e l i n g  M i n i s t e r i e  v a n  d e  V l a a m s e  Gemeenschap  

Gezien het hier een aspect van individueel personeelsbeheer betreft, dient 
de aanvraag voor dit verlof door de secretaris-generaal gericht te worden 
aan de minister(s) die bevoegd is inzake individueel personeelsbeheer4. Een 
kopie van de aanvraag wordt terzelfdertijd bezorgd aan de functioneel 
bevoegde ~laamse minister(s). 
De leidend ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap richt 
zijn aanvraag aan de bevoegde secretaris-generaal. Terzelfderijd bezorgt 
hij een kopie van zijn aanvraag aan de functioneel bevoegde Vlaamse 
minister (s) . 

2.1.2 R e g e l i n g  V l a a m s e  W e t e n s c h a p p e l i j k e  I n s t e l l i n g e n  

De instellingshoofden van de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen richten 
hun aanvraag tot de minister die bevoegd is inzake individueel 
personeelsbeheer. 

2.1 .3  R e g e l i n g  V l a a m s e  O p e n b a r e  I n s t e l l i n g e n  r e s s o r t e r e n d  o n d e r  het  
S t a m b e s l u i  t 

Gezien het hier een aspect van individueel personeelsbeheer betreft, dient 
de aanvraag voor dit verlof door een leidend ambtenaar gericht te worden 
aan de Vlaamse minister die belast is met het bestuur van of het toezicht 
op de instelling5. 
De adjunct-leidend ambtenaar richt zijn aanvraag tot de leidend ambtenaar 
en bezorgt tegelijkertijd een kopie van zijn aanvraag aan de Vlaamse 
minister die belast is met het bestuur van of het toezicht op de 
instelling. 

2.2 Aanvraagtermi jn 

Gelet op het belang van de goede werking van de dienst dient bij de 
aanvraag van een gecontingenteerd verlof voor het uitoefenen van een andere 
betrekking door de topambtenaar een aanvraagtermijn te worden nageleefd van 
minimaal één maand, behalve als in onderling overleg anders afgesproken 
wordt. 

In geen geval kan worden aanvaard dat het verlof terugwerkende kracht heeft 
en ingaat nog vóór de betrokken ambtenaar zijn betrekking bij de andere 
werkgever heeft opgenomen. 

Het gecontingenteerd verlof voor de uitoefening van een andere betrekking is geregeld in 
artikel X 1  87, 2' VPS, artikel X1 87, 2' PSWI en artikel X1 75, 2" Stambesluit VOI's. 
Besluit van 22 oktober 1999 van de Vlaamse regering tot vaststelling van regelen inzake 

ambtenarenzaken en individueel personeelsbeheer in de diensten van de Vlaamse regering en in 
de Vlaamse openbare instellingen, B.S.:15/04/2000. 
Besluit van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering, 

B.S.:26/07/2001. 



3. Verlof voor opdracht van algemeen belang 

De topambtenaren van de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse 
Openbare Instellingen kunnen ook via verlof voor opdracht van algemeen 
belang worden tewerkgesteld bij een andere overheid6. 

Het is echter niet de bedoeling dat de topambtenaar door het opnemen van 
verlof voor opdracht van algemeen belang een parallelle loopbaan uitbouwt 
bij een andere werkgever. 

3.1 Instantie bij wie het verlof dient aangevraagd 

Het verlof dient aangevraagd te worden bij dezelfde instantie als diegene 
die het karakter van algemeen belang van de opdracht erkent. 

3.1.1 Regeling Minis t e r i e  van de Vlaamse Gemeenschap 

Het verlof wordt aangevraagd bij de Vlaamse minister(s) bevoegd voor 
individueel personeelsbeheer die voor de toekenning ervan advies 
inwint(inwinnen) bij de Vlaamse minister bevoegd voor de ambtenarenzaken. 
Terzelfdertijd bezorgt de topambtenaar een kopie van zijn aanvraag aan de 
functioneel bevoegde Vlaamse minister(s17. 

Iedere Vlaamse minister kan, met instemming van de betrokkene, een 
ambtenaar die onder hem ressorteert, met de uitvoering van een opdracht 
belasten. Eveneens kan iedere ambtenaar, met akkoord van de Vlaamse 
minister(s) onder wie hij ressorteert de uitvoering van een opdracht 
aanvaardens. 

3.1.2 Regeling Vlaamse Wetenschappelijke In s t e l l i ngen  

Het verlof wordt aangevraagd bij de Vlaamse minister(s) bevoegd voor 
individueel personeelsbeheer die voor de toekenning ervan advies inwint 
(inwinnen) bij de Vlaamse minister bevoegd voor de ambtenarenzakeng. 

Iedere Vlaamse minister kan, met instemming van de betrokkene, een 
ambtenaar van de instelling, met de uitvoering van een opdracht belasten. 
Eveneens kan iedere ambtenaar, met akkoord van de Vlaamse minister(s) onder 
wie hij ressorteert de uitvoering van een opdracht aanvaarden1'. 

Krachtens artikel X1 67 VPS, artikel X1 67 PSWI en artikel X1 55 Stambesluit V01 krijgt de 
ambtenaar verlof voor de uitoefening van een opdracht waarvan het algemeen belang erkend 
wordt. 
Krachtens artikel X1 70 § 2 VPS wordt het karakter van algemeen belang voor de meeste 

opdrachten erkend door de Vlaamse minister(s) bevoegd voor individueel personeelsbeheer na 
advies van de Vlaamse minister bevoegd voor de ambtenarenzaken. 
Artikel X1 71 § 1 VPS 

9Krachtens artikel X1 70 § 2 PSWI wordt het karakter van algemeen belang voor de meeste 
opdrachten erkend door de Vlaamse minister(s) bevoegd voor individueel personeelsbeheer na 
advies van de Vlaamse minister bevoegd voor de ambtenarenzaken 
l0 Artikel X1 71 § 1 PSWI 



3.1.3 Regeling Vlaamse Openbare Instellingen ressorterend onder het 
Stambesl ui t 

Het verlof wordt aangevraagd bij de Vlaamse regering, via de minister die 
belast is met het bestuur of het toezicht op de instelling, of een andere 
instantie vermeld in het instellingsspecifiek besluit1'. Indien het verlof 
dient aangevraagd te worden bij een andere instantie vermeld in het 
instellingssgecifiek besluit, bezorgt de topambtenaar terzelfderijd een 
kopie van zijn aanvraag aan de Vlaamse minister die belast is met het 
bestuur van of het toezicht op de instelling. 

3.2 Aanvraagtermijn 

Gelet op het belang van de goede werking van de dienst dient bij de 
toekenning van verlof voor opdracht van algemeen belang aan een 
topambtenaar een aanvraagtermijn te worden nageleefd van minimaal één 
maand, behalve als in onderling overleg anders afgesproken wordt. 

In tegenstelling tot het gecontingenteerd verlof voor de uitoefening van 
een andere betrekking dat doorgaans slechts voor ten hoogste één jaar kan 
worden opgenomen, geldt er voor het verlof voor opdracht van algemeen 
belang geen tijdsbeperking, maar kan het voor onbepaalde duur worden 
toegestaan. Indien evenwel de ambtenaar vier jaar afwezig is, kan de 
benoemende overheid de betrekking vacant verklaren. 

4. Kennisgeving aan de andere werkgever 

De topambtenaar die vertrekt naar een andere werkgever dient deze werkgever 
in kennis te stellen van de opzegtermijn (bij vrijwillig ontslag) of 
aanvraagtermijn (bij gecontingenteerd verlof voor een andere betrekking of 
verlof voor opdracht van algemeen belang) die hij dient na te leven binnen 
de Vlaamse administratie, zodat hiermee rekening wordt gehouden bij de 
vaststelling van de datum van indiensttreding bij de andere werkgever. 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 

11 Krachtens artikel X1 58 Stambesluit VOI's wordt het karakter van algemeen belang voor de 
meeste opdrachten erkend door de raad van bestuur en voor de leidend ambtenaar en de adjunct- 
leidend ambtenaar door de Vlaamse regering of door een andere instantie vermeld in het 
instellingsspecifiek besluit. 
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