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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 2 MAART 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een verlof 
dat voorafgaat aan de pensionering voor bepaalde categorieën van ambtenaren van 
het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering houdende toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor 
bepaalde categorieën van ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse gemeen- 
schap. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

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

"1 

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

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

A 

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

\., 
&-b -- - 

J 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE TOEKENNING VAN 
EEN VERLOF DAT VOORAFGAAT AAN DE PENSIONERING VOOR 
BEPAALDE CATEGORIEEN VAN AMBTENAREN VAN HET MINISTERIE 
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op het advies van het coliege van secretarissen-generaal van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 24 september 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op 2 februari 1999; 

Gelet op het akkoord van de federale minister, bevoegd voor de pensioenen, gege- 
ven op.. ............................... ...; 

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

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op ........................ ............, 
betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State bimen één maand; 

.%L.-. . 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ............................ met toe- 
passing van artikel 84, eerste lid, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 
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Tussen de ambtenaar en de betrokken hiërarchische meerdere wordt overleg ge- 
pleegd over de datum waarop het verlof ingaat. Die datum moet steeds de eerste 
dag van de maand zijn; de uiterste datum is 1 januari 2002. Voor ambtenaren van 
rang A2 en hoger wordt de beslissing genomen door de Vlaamse regering, na advies 
van de IT-manager; voor ambtenaren van rang Al en van de niveaus B, C, D en E 
wordt de beslissing genomen door de IT-manager. 

Art. 5. De aanvrager is met verlof tot en met de maand waarin hij of zij de leeftijd 
van 60 jaar bereikt heeft. Dat verlof is voltijds en onherroepelijk. De aanvrager gaat 
de verplichting aan het vervroegde wettelijke rustpensioen op te nemen bij het be- 
reiken van de leeftijd van 60 jaar. 

Art. 6. De ambtenaar met verlof dat voorafgaat aan de pensionering ontvangt een 
, wachtgeld dat 70% bedraagt van zijn of haar salaris. 

Art. 7. De ambtenaar ontvangt tevens het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, en de 
haard- of standplaatstoelage, beperkt tot 70% van het bedrag voor volledige presta- 
ties. 

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

Art. 9. Dit besluit treedt in werking de eerste september volgend op de onderteke- 
ning van het contract met de externe IT-dienstverlener. 


