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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 14 JULI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams per- 
soneelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de loopbaanonderbreking. 
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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. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

enerzi-ids, 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckmans 

- 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, vertegen- 
woordigd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse rege- 
ring tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat 
betreft de loopbaanonderbreking. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden dringen er op aan dat het 
ontwerp van besluit van de Vlaamse regering m.b.t. de loopbaanonderbreking voor 
de Vlaamse Openbare Instellingen zo snel mogelijk voor onderhandeling zou wor- 
den voorgelegd. 

Brussel, ai;ry--(  f :, -D:-. ,:j: 
*.O 

DE AFVAARDIGING VAN DE RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

I 

$ 1  L &MW$ minister-president van de Vlaamse re- 
gering en Vlaams minister van Bui en- 
lands Beleid, Europese Aangele- \ 

d genheden, Wetenschap en Techno1 gie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 

van de Vlaamse 
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LID : 

-ter - ~$e'er 
Vlaams minister van Fi anciën, Begro- 
ting en Gezondheidsbe id 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET VLAAMS PER- 
SONEELSSTATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT BETREFT DE LOOPBAANON- 
DERBREKING 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid 
op artikel 87, $3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het perso- 
neel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 december 1993,7 december 
1994,8 december 1994, 1 juni 1995, 12 juni 1995, 14 mei 1996,20 juni 1996,26 juni 1996, 
19 december 1996, 14 januari 1997,4 februari 1997 en 1 1 maart 1997; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaarn- 
se Gemeenschap, gegeven op 29 mei 1997; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juni 1997 ; 

Gelet op het protocol nr. .............. van .............. van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Ge- 
meenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat ter uitvoering 
van de CAO 1995- 1996 werd beslist dat de halftijdse loopbaanonderbreking wordt doorge- 
voerd met ingang van 1 april 1997, en dat de reglementaire basis daartoe onmiddellijk moet 
worden vastgesteld om de ñijksdienst voor Arbeidsvoorziening in staat te stellen om onder- 
brekingsuitkeringen uit te betalen aan de personeelsleden die vanaf 1 april 1997 hun loopbaan 
halftijds onderbreken; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid eveneens gemotiveerd door de omstandigheid dat in 
uitvoering van de CAO 1995-1996 beslist werd om vanaf 1 april 1997 het toepassingsgebied 
van de loopbaanonderbreking te wijzigen in die zin dat de niet-leidinggevende ambtenaren van 
de rang A2 en hoger vanaf voormelde datum het voordeel van de loopbaanonderbreking kun- 
nen genieten en dat de ambtenaren van rang Al in de buitendiensten die een diensthoofdentoe- 
lage krijgen, uitgesloten worden van het voordeel van de loopbaanonderbreking; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op .................., met toepassing van artikel 
84, eerste lid, 2 O ,  van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 



Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. In artikel VIII 77, $4,2", a) van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993, wordt tussen de woorden '\oor " en "loopbaanonderbreking" het woord "voltijdse" 
ingevoegd. 

Art. 2. In artikel X1 43 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering 
van 26 juni 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

l" $ 1 wordt vervangen door wat volgt ; 
"jl. De ambtenaar kan de loopbaan volledig of halftijds onderbreken met al dan niet 
opeenvolgende periodes van ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden. 
De ambtenaar kan de loopbaan in totaal tweeënzeventig maanden voltijds en tweeënze- 
ventig maanden halftijds onderbreken. 

- - In afiijkìng van het eerste lid, kan de ambtenaar de loopbaan voltijds onderbreken 
voor ten minste twaalf weken als hij de onderbreking aanvraagt naar aanleiding van de 
geboorte van een bnd. 

Om van deze bepaling gebruik te kunnen maken, dient de loopbaanonderbreking : 
- onmiddellijk aan te sluiten op de periodes bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet 

van16 maart 1971 als het een vrouwelijke ambtenaar betreft; 
- uiterlijk te beginnen op de eerste dag d e  volgt op de periode van acht weken vanaf 

de geboorte van het kind, als het een mannelijke ambtenaar betrefr. 

De mannelijke ambtenaar kan van de bepalingen van het derde lid, tweede streepje, ge- 
bruik maken inzoverre de afstamming van het kind in zijnen hoofde vaststaat. 

In afiijking van het eerste lid, kan de ambtenaar de loopbaan voltijds of haytijds on- 
derbreken voor een periode van één maand, eventueel verlengbaar met één maand, om 
palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon krachtens de bepalingen van de arti- 
kelen 100 bis en 102 bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepa- 
lingen. 

Onder palliatieve zorgen wordt verstaan elke vorm van bijstand en inzonderheid medi- 
sche, sociale, administratieve en psychologrsche bijstand en verzorging van personen 
die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden. >, 

2" er wordt een 3 l bis ingevoegd, die luidt als volgt: 
"ìj 1 bis. Bij haytijdse loopbaanonderbrekrng worden de prestaties in principe verricht of- 
wel elke dag, ofiel over een vaste verdeling over de week of over de maand 

De haIftijdse loopbaanonderbreking kan evenwel niet gecombineerd worden met verlof 
voor verminderde prestaties. " 



Art. 3. Artikel X1 44 van hetzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt: 
"Art XI  44. De antbtenaur met verlof voor loopbaanonderbreking bevindt zich in de admini- 
stratieve toestand dienstactiviteit, maar heeft geen recht op salaris. Bij voltijdse loopbaanon- 
derbreking heeft hij bovendien geen recht op bevordering in salarisschaal. " 

Art. 4. Artikel X1 45 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 
26 juni 1996, wordt vervangen door wat volgt: 
"Art X I  45. $I. De ambtenaar die de leidinggevende Jtrnctie van afdelingshoof8, Zei& 
ambtenaar of secretaris-generaal uitoefent, en de ambtenaar van rang AI in een buitendienst 
die een diensthoofdentoelage krijgt, zijn uitgesloten van het voordeel van de loopbaano~r- 
breking. 
VOor de niet-leidinggevende ambtenaar van rang A2 en hoger is het verlof voor loopbaanon- 
derbreking een gunst. 

$2. In afwijking van $1 hebben de ambtenaar van rang A2 en hoger en de ambtenaar van 
rang Al in een buitendienst die een diensthoofdentoelage krijgt, recht op: 
I O loopbaanonderbrehg om palliatzeve zorgen te verstrekken, zoals bedoeld in artikel J7 43, 

$1, vijfde lid; 
- 2" voltijdse loopbaanonder6reking van 12 weken naar aanleiding van de geboorte van een 

kind, zoals bedoeld in artikel XI 43, $1, tweede lid " 

Art. 5. Artikel XI 49 van hetzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt: 
"Art XT 49. AJWezigheid wegens ziekte of ongeval maakt geen einde aan de loopbaanonder- 
breking. " 

Art. 6. Dit besluit he& uitwerking met ingang van 1 april 1997. 

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Brussel, 
De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LUC VAN DEN BOSSCHE 


