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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
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ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een verlof 
voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten 
van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. 
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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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen 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, vertegenwoor- 
digd door : 

mevr. Ann Vermorgen 
de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderziids, 



vervolg protocol nr. 1 14.296 3 

werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van de Vlaamse regering 
houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de amb- 
tenaren van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeen- 
schapsonderwijs, mits rekening wordt gehouden met het volgende. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten verwacht dat de 
uitstapregeling aan de huidige voorwaarden en de vooropgestelde mobiliteitsrege- 
ling onvoldoende personeelsleden zullen laten afvloeien om tot de formatie " 2003" 
te komen. Deze afvaardiging stelt voor dat eveneens andere sociale begeleidings- 
maatregelen worden genomen, onder andere de mogelijkheid tot detachering op 
vrijwillige basis naar het MESO-niveau ( eventueel uitdovend), zonder noodzakelij- 
ke compensaties voor de andere netten. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare 
Diensten vraagt een degelijk uitgewerkte mobiliteitsregeling voor het personeel van 
de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapson- 
derwij s. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diens- 

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



vervolg protocol nr. 1 14.296 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERYOORZITTER, 
/ 

Syndicaten der Openbare Diensten 
7 i 

P-- 1> 
Eddy Baldewijns 

7/  11 Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 

LID 

Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



BESLUIT VAN DE VLAAMSE REOERINO HOUDENDE TOEKENNING VAN EEN VERLOF 
VOORAFGAAND AAN DE PEN8lONERING AAN DE AMBTENAREN VAN DE 
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE AUTONOME RAAD VOOR HET 
GEMEENSCHAPSONDERWIJS 

DE VLAAMSE REGERING. 

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1998 betreffende de Autonome Raad voor 
het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 57; 

Gelet op het akkoord van de federale minister, bevoegd voor de pensioenen, gegeven op 23 
novern ber l 998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, 
gegeven op 20 november 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 
december 1998; 

Gelet op het protocol nr. ......, .,.. ..,........... van ............................. van het Sectorcomite XVIII 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest; 

Gelet op het advies van de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 



B E S L U I T :  

Artikel l. Dit besluit is van toepassing op de ambtenaren van de administratieve diensten 
van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. 

Art, 2. De in artikel l bedoelde ambtenaren, die daartoe een aanvraag habben ingediend, 
kunnen een verlof voorafgaand aan de pensionering krijgen indien rij: 

- op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit en uiterlijk op l december 2003 
minimum 55 en maximum 59 jaar oud zijn; 

- bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar minstens 20 pensioengerechtigde dienstjaren 
hebben. 

Art, 3. De ambtenaar die van het in artikel 2 bedoelde verlof gebruik wil maken, dient bij een 
ter post aangetekende brief een aanvraag in bij de leidend ambtenaar van de 
administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. 

Over de ingangsdatum van dit verlof wordt overleg gepleegd tussen de ambtenaar en zijn 
afdelingshoofd. 

Het verlof wordt toegekend door de Centrale Raad en gaat, rekening houdend met het in het 
tweede lid bedoelde overleg, in op de eerste dag van de maand en uiterlijk 6 maanden na de 
aanvraag met dien verstande dat het verlof ten vroegste ingaat op de eerste van de maand 
volgend op de datum waarop het personeelslid 55 jaar Is geworden en uiterlijk op l 
december 2003. 

Art. 4. Het in artikel 2 bedoelde verlof is een recht. 

Art. S. De aanvrager is met verlof tot en met de maand waarin hij de leeftijd ven 60 jaar 
bereikt heeft. Dit verlof is onomkeerbaar. De aanvrager gaat de verplichting aan het 
vervroegd wettelijke rustpensioen op te nemen bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. 

Art. 6. De ambtenaar met verlof voorafgaand aan de pensionering ontvangt een wachtgeld 
dat gelijk is aan 70 % van het salaris. 

Voor de toepassing van hst eerste Ild wordt voor het personeelslid dat overgaat van een 
verlof voor verminderde prestaties naar een verlof voorafgaand aan de pensionering als 
laatste activiteitswedde beschouwd, de wedde die het personeelslid zou genoten hebben 
indien het zijn prestaties voorafgaand aan bovengenoemde periode van verlof voor 
verminderde prestaties tot op de vooravond van het verlof voorafgaand aan de penslonerlng 
verder zou hebben uitgeoefend. 
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Art  7. De ambtenaar bedoeld iri artikel B ontvangt tevens; 

- het vakantiegeld; 

- de eindejaarstoelage; 

- de haard- of standplaatstoelage. 

Het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de haard- of standplaatstoelage warden beperkt 
tot 70 % van het bedrag voor volledige prestaties. 

Art. 8. Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. De ambtmaar heeft 
echter geen recht meer op bevordering in graad en in salarisschaal. 

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op ................. .... .,.. .en houdt op van kracht te zijn op l 
januari 2004. 

Arz. 10. De Vlaamse rninlster, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Luc VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minster van Ondetwijs en Ambtenarenzaken 

Eddy BALDEWIJNS 


