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Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 
en de Vlaamse openbare instellingen 

Vlaamse regering 
Kabinet van de Vlaamse minister van 
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Buitenlands beleid, Media en Toerisme 

E. Jacqmainlaan 20,7" verd., 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)552.70.01 - Fax (02)552.69.01 

Geachte collega, 

Betreft : Arbeidsprestaties op 25 maart 2005 in de Vlaamse administratie 

Zoals u wellicht weet hebben de ACOD en de FCSOD, in 
gemeenschappelijk vakbondsfiont, een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 25 
maart 2005. 

Dienaangaande ben ik ertoe gebonden om u nadere toelichtingen te 
verschaffen over de ter zake geldende regels. 

In de Vlaamse personeelsstatuten (VPS, PSW, Stambesluit VOI) 
wordt bepaald dat de ambtenaar die deelneemt aan een georganiseerde werkonderbreking, 
in dienstactiviteit is maar wel zijn salaris voor de duur van de afivezigheid verliest. 

Personeelsleden die niet wensen deel te nemen aan de staking moeten 
de nodige schikkingen nemen om op het werk aanwezig zijn. 
De leidend ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zorgen ervoor 
dat de aanwezigheidslijsten voor 1 1 u bezorgd worden aan de personeelsdiensten. 

Indien het om redenen onafhankelijk van uw wil (staking van 
openbaar vervoer of omdat de toegang tot de werkplaats belet wordt) onmogelijk is om 
het werk op te nemen, moet u een verklaring op erewoord afleggen (zie bijlage). Indien 
na controle zou blijken dat de afivezigheid ongegrond was, of dat U geen ziekteverlof of 



andere toegestane verloven of afivezigheid kan inroepen, wordt de afwezigheid 
beschouwd als een stakingsdag. 

Voor wie op een stakingsdag het werk opneemt maar te laat komt 
wordt de dagprestatie geneutraliseerd wat de variabele arbeidstijdregeling betreft. 

Aangezien mijdag 25 maart net voor het paasweekend valt, zal ik 
naar jaarlijkse gewoonte en ongeacht een eventuele stakingsactie, in de middag een 
dienstvrijstelling van één uur verlenen, zodat de personeelsleden het werk kunnen 
verlaten om 15 uur. 

Hoogachtend, 

' Geert A '  Bourgeois 
Vlaams minister van ~es&szaken, 

Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 



BIJLAGE 

STAKING IN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE 

....................................................... Naam en voornaam : 

........................................................................................ Adres : 

.............................................................. Administratie of instelling : ........................... .. 

Personeelsnumrner : .................................................... 

Ik verklaar dat mijn afwezigheid op 25 maart 2005 onafhankelijk 
was van mijn wil en dat ik nochtans de nodige schikkingen had 
getroffen om op mijn werk aanwezig te zijn, met name : 

onmogelijkheid om het werk te bereiken wegens staking van het 
openbaar vervoer 
onmogelijkheid om de werkplaats te betreden 

....................................................................................................................... andere reden : 

....................................... Datum, 

Handtekening (voorafgegaan door de vermelding 'gedaan op 
erewoord'), 

Beslissing leidend ambtenaar 


