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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 15 MEI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST. 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende tijdelijke maatregelen inzake 
de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
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door de afiaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3 .  de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakbonden : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Richard De Winter 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de 
vastbenoemde ambtenaren van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, *j 5 ~ 1 ~ ~ :  :c! 
tC:,>~--  

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NIS ATIES : 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare aensten : 

I;c,Lr' uJiJ"IFf< , - A  - 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

prt 77.181 

l-- --'l-- 
LUC Van den ~ossche) 
minister vice-presidept van de Vlaamse 
reger iwn ~laamfinister van 
Onderwijs en Arpbtenarenzaken 

J" 
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Leden 

De Meyer 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

Vlaams minister van 
Tewerkstelling 



BESLULT VAN DE CZAAMSE REUEñING HOUDENDE TIJDELIJKE 
MAATREGELEN INZGKIE DE UITBETALjNG VAN DE GEZINSBUSLAG AAN DE 
VASTBENOEMDE AMBTENAREN VAN DE VLAAMSE: DIENST VOOR 
AR.BEIDSBEMI[DDELING EN BEROEPSOPLEIDING 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de wetten betreffende kinderbijslag voor luonarbci&rs, inzonderheid op artikel 18, 
gecoördineerd op 19 december 1939; 

Gelet op het &c.eet van 20 m m  1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3; 

Gdet op het decreet van 20 rnmt 1984 houdende uitbreiding van de bevoegdhedm van de 
Vlaamse Dienst voor -4rbeidsbtzmlddeling, gewijzigd door het decreet van 30 mei 1985; 

Gelet ap het koalnklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde 
categorieën van hst door de Staat bezoldigd personeel, inzonderheid ap artikel 5; 

Gelet op het advies van het Beheerscomite van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding, gegeven op 4 septeinber 1396; 

Gelet op hel akkoord van de 'v:?atimse nainister, beucegd voor ambtenarenzaken, gegeven op 
24 januari 1997; 

Gelet op het akkoord van  de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 13 maan 
1997 : 

Gelet op het pmtocolrir. 77.18 1 van 15 mei 1997 van het Sectorcornit6 XTrITI Vlaamse 
Clenieenschap - Vlaamse Gewest: 

Op voorstel vm de Vlaamse ininister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 

Na beraadslaging, 



Artikel l, In afwijking van artikel 5 ,  tweede lid van her koninklijk besluit van 26 maart 1965 
betreffende de khderbijslag voor bepaalde categorieEn van het door de Staat bezoldigd 
prsonwl, geldt voor de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Berrcwpsopìeidíng die in artikel 101, vierde lid, v a  de wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders3 gecoördineerd op 19 december 1939, 
genoemd worden, en die voor 1 juli 1984 de vooruitbetaIing van heT maandsalaris en de 
'kinderbijslag genoten, de volgende regeling : 

l0 de kinderbijslag voor oktober 1996 wordt uitbetaald uiterlijk op 10 oktober 1996; 
Zo de kinderbijslag voor november 1996 wordt uitbetaald uiterlijk op 20 november 1996; 
3* de kinderbijslag voor december 1996 wordt uitbetaald uiterlijk op 30 december 1996; 
49 de kinderbijsIag van de daaropvolgeride maanden wardt uitbetaaid uiterlijk de tiende 

van de maand die volgt op de maand waarvoor de kiilderbijslag is verschuldigd; 

Ar-t. 2. In afwijking van & wetten, betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
gecoördineerd op i9 december 1939. wordt voor de personeelsleden van de Vlaainse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gedurende een overgangspriode van 
maximaal 12 maanden, de gezinsbijslag uitbetaald aan de rechthebbende, behalve iri geval van 
verzet, overeenkomstig de bepalingen vrui artilcel 69 van die wetten. Dit artikel heeft 
uitwerking met ingang van 1 januari 1997. 

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van l oktober 1996 en tioudt op van kracht 
zijn op 31 december 1997. 

Art. 4. De Vlaamse nhister bevoegd voor leefmilieu en tewerkstelling is belast met de 
uitvoering van dit h l u i t .  

De minister-president van de Vlaamse r e p e ~ g ,  

LUC VAN DEN BEafLiVDE 

De ~Iaamsli minister van Leefrniliai en Tewerkstelling. 


