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door de afvaardiging 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; 

4. de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn. 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- 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 : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan 
de vastbenoemde ambtenaren van Kind en Gezin 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 9 -33- 1999 

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

@ 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 Aan \e- 
genheden, Wetenschap en Techno10 ie 

Voor de Federatie van de Christelijke 
enbare Diensten 

kV% 1 lbbd * 

DE ONDERVOORZITTER, \ 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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Begroting en ~ezondheidsbdleid 
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Vlaamse regering 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE TIJDELIJKE 
MAATREGELEN INZAKX DE UITBETALING VAN DE GEZINSBIJSLAG 

AAN DE VASTBENOEMDE AMBTENAREN VAN KIND EN GEZIN 

DE VLAAMSE REGERING, 

@ Gelet op de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 
19 december 1939, inzonderheid op artikel 18; 

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en 
Gezin, gewijzigd bij de decreten van 3 mei 1989 en 23 februari 1994; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 25 maart 
1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op 12 oktober 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, 
gegeven op 26 oktober 1998; 

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn; 
@ 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. Ln ahijking van artikel 5, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 maart 
1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat 
bezoldigde personeel, wordt voor de vastbenoemde personeelsleden van de instelling 
Kind en Gezin bedoeld in artikel 101, vierde lid, van de wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, en die voor 1 
juli 1984 de vooruitbetaling van het maandsalaris en de kinderbijslag genoten, de 
kinderbijslag uitbetaald de tiende van de maand die volgt op die waarop hij betrekking 
heeft. 



Art. 2. In afwiljking van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
gecoördineerd op 19 december 1939, wordt voor de vastbenoemde personeelsleden 
van de instelling Kind en Gezin, gedurende een overgangsperiode van maximaal 12 
maanden, de gezinsbijslag uitbetaald aan de rechthebbende, behalve in geval van verzet, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 69 van die wetten. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1999. 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, 

LUC MARTENS 


