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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 9 EN 19 MAART 1999 D E  GEVOERD 
WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een verlof 
voorafgaand aan de pensionering bij de Vlaamse Dienst voor ~rbeidsbemiddelin~ en 
Beroepsopleiding. 



\ c n o l g  proiocol nr 1 1 Y  ;l18 

door de ahaardiging van de overheid, samengesteld uit 

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

3 de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Anbtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

4 de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties 

- de Aigemene 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 Chnstelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- , 

digd door 

mevr. Ann Vermorgen 
de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderziids, 
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FVerd vrist~esteld wat volgt over het voorgelegde ont\\,erp van besluit \.an de 
\.laamse regering houdende toekenning van een verlof voorafsaand aan de pensio- 
i i c r i n ~  bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 

De J(\-~ardi3iiigen van de twee representatieve vakbonden kunnen niet akkoord 
gaan met het \.oorgelegde ontwerp van besluit van de Vlaamse regering om redenen 
uiteengezet in bijgaande brieven d.d. 24 maart 1999 van deze vakbonden. 

Bijgaande documenten maken integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel. 
2 5 -03- 1999 

DE AFVAARDIGING V A i  DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
WISATIES : 

Voor de A l g e q n e  Centrale der Open- 
bare Diensten :i ' 

1 

LUC Van den Brande 
\ 

minister-president van de Vlaamse ;, 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

\.oor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

rl -\ 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 
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LEDEN 

' L  -/- 

Wivina Demeester - De ~ e ~ e #  
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

Tewerkstelling 



BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN HOUDENDE TOEKENNING 
VAN EEN VERLOF VOORAFGAAND AAN DE PENSIONERING BIJ DE VLAAMSE 
DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING. 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 20 maart 1998 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling, aangevuld bij het decreet van 20 maart 1984 houdende 
uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, 
inzonderheid op artikel 3; 

Gelet op het advies van het beheerscomité, gegeven op 1 april 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor ambtenarenzaken, 
gegeven op 3 februari 1999; 

Gelet op het akkoord van de federale minister bevoegd voor pensioenen, gegeven 
OP I 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven 
op 23 februari 1999; 

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

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 23 februari 1999, 
betreffende de aanvraag om advies bij Raad van State binnen één maand; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. De ambtenaar van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding, die daartoe een aanvraag heeft ingediend, kan indien hij: 

1 " op de datum van in werking treden van dit besluit minimum 51 jaar oud is; 
2" op de datum van de aanvraag minimum 56 jaar en maximum 59 jaar oud is; 
3" bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar minstens 20 pensioengerechtigde 

dienstjaren heeft. 



Art. 2. Jaarlijks bepaalt het beheerscomite het maximum aantal toegelaten 
aanvragen per niveau voor verlof voorafgaand aan de pensionering. Indien het 
aantal aanvragen per niveau het toegelaten aantal niet overtreft, is het in artikel 1 
bedoeld verlof een recht. Indien het aantal aanvragen per niveau het aantal 
toegelaten aanvragen overtreft, wordt het verlof toegestaan op basis van de grootste 
dienstanciënniteit. 

Art. 3. De ambtenaar die van het in artikel 1 bedoelde verlof gebruik wil maken, dient 
met een ter post aangetekende brief een aanvraag in bij de leidend ambtenaar. 

Tussen de ambtenaar en het afdelingshoofd wordt overleg gepleegd over de datum 
waarop het verlof ingaat. Het verlof moet ingaan op de eerste dag van de maand, 
uiterlijk 6 maanden na de aanvraag. 

Voor de ambtenaar van rang A l  en van niveau B, C, D en E wordt de beslissing door 
de leidend ambtenaar genomen. Voor de ambtenaar van rang A2 beslist het 
beheerscomité na advies van de leidend ambtenaar. 

De beslissing wordt aan de ambtenaar bekendgemaakt binnen zestig kalenderdagen 
na de datum van de aanvraag. Indien de ambtenaar binnen bovengenoemde termijn 
niet schriftelijk op de hoogte is gebracht van de beslissing, wordt het verlof geacht te 
zijn toegestaan. 

Art. 4. De aanvrager is met verlof tot en met de maand waarin hij of zij de leeftijd van 
60 jaar bereikt heeft. Dit verlof is vcrltijds en onherroepelijk. De aanvrager gaat de 
verplichting aan het vervroegd wettelijk rustpensioen op te nemen als hij of zij de 
leeftijd van 60 jaar bereikt. 

Art. 5. De ambtenaar met verlof voorafgaand aan de pensionering ontvangt een 
wachtgeld dat gelijk is aan 70°h van zijn of haar salaris. 

Art 6. De ambtenaar ontvangt tevens het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de 
haard- of standplaatstoelage die worden beperkt tot 70% van het bedrag voor 
volledige prestaties. 

Art. 7. Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. De 
ambtenaar heeft echter geen recht meer op bevordering in graad en in salarisschaal. 

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring van dit besluit en 
neemt een einde vijf jaar na de datum van inwerkingtreding. 



Art. 9. De Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



, ,! , i4 3e3 Sector Parastatalen 
p : 021508.58.81. - Fax : 02/508.59.4 l .  

De heer L. Vandenbrande 
Voorzitter sectorcomite XVIII 
Martelaarsplein 19 

1000 BRUSSEL 

Brussel, 24 maart 1999 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een verlof 
voorafgaand aan de pensionering bij de VDAB (nota SEC 99/14) 

Mijnheer de voorzitter 

De Algemene Centrale der Openbare Diensten kan zich &t akkoord verklaren met het 
ontwerpbesluit houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering bij de 
VDAB (nota SEC 99/14) om volgende redenen: 

Op basis van de audit en de doelmatigheidsonderroeken werd in 1997 een 
herstructureringsplan uitgewerkt waaraan de Vlaamse regering haar goedkeuring heeft 
gehecht. 
In  dit plan was ook een optimalisatie voorzien van 20 procent. 
De optimalisatie had zowel betrekking op de statutaire personeelsleden als op de 
contractuele personeelsleden. 
De uitstapregeling, als element van de optimalisering, was gebaseerd op de 
uitstapregeling voonien in het sectoraal akkoord 1995-1996: in 1997 waren de 
onderhandelingen omtrent het sectoraal akkoord 1997-1998 nog niet opgestart of 
afgerond. 
ACOD vraagt dan ook om de minimum leeftijd te bepalen op 55 jaar conform het 
sectoraal akkoord 1995-1996 en niet op 56 jaar voor zij die gebruik willen maken van 
de uitstapregeling. 
ACOD betreurt dat geen bijkomende middelen worden voorzien, dit in samenspraak 
met de federale overheid, om eveneens een uitstapregeling voor contractuele 
personeelsleden te voorzien. 

Mag ik u vragen om deze opmerkingen op te nemen in het protocol van niet akkoord. 

Met d$;beeste hoogachting 

Richard - De Winter . 
algemeen s e c y  

d FONTAINASPLEIN 9-11 8-1000 8AUSSEL TEL (02) 508 58 11 FAX (02) 508 58 40 



CCOD 
RECHTSTREEKS FAXNUMMER 

02/230.5 l .63 

VAN DE OPENBAEE DIENSTEN 
PARASTATALEX r e i  07 IZS - 7  

iMevrouw Lut DE BUEL 
Secretaris Sectorcomité XVIII 
Administratie Ambtenarenzaken 
Boudewijnlaan 30 
1000 BRUSSEL 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk 
AVipcI99.0 17 

datum 
21 maan 1999 

Opmerkingen F.C.S.O.D. bij het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende 
toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering bij de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

Mevrouw, 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten s l w  
een protocol van niet-akkoord om de volgende redenen: 

We kunnen niet akkoord gaan met het voorstel dat de ambtenaar minstens 56 jaar moet zijn on 
van het verlof voorafgaand aan de pensionering te kunnen genieten. We vragen een vervroegdl 
uitstapmogelijkheid voor de ambtenaar vanaf de leeftijd van minstens 55 jaar. 
In de begeleidende tekst bij dit ontwerpbesluit is zelfs sprake van de minimumleeftijd van 5: 
jaar, terwijl het ontwerpbesluit spreekt over een minimumleeftijd van 56 jaar. Er is op dit pun 
een tegenstrijdigheid in de teksten. 

Het gaat hier duidelijk om een vervroegde uitstapmogelijkheid in het kader van herstructurerin, 
van de VDAB. Op 23 iuli 1997 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan d 
krachtlijnen ter versterking van de kerncompetities van de VDAB. Op basis van de resultaten va 
de audit en doelmatigheidsonderzoeken van de VDAB werd onder meer een blauwdruk uitge 
werkt om te komen tot een efficiënter personeelsbeleid. Een van de maatregelen hiertoe was ee 
vervroegde uitstapregeling voor de duur van maximum vijf jaar. 

Het huidig voorliggend ontwerpbesluit mag geenszins verward worden met de maatregel in h( 
kader van arbeidsherverdeling, met een éénmalige algemene uitstapregeling met functionei 
verantwoorde vervangende wervingen en een uitstapleeftijd van 56 tot 59 jaar (CAO 1997-199 
voor het MVG, de W's en de VOI's - protocol nr. 11 1.290). 

Het voorstel van uitstapregeling voor de VDAB dateert van voor de maatregel in de CAO '9; 
'98. Onder het punt 8.2. van deze CAO staat: "Onderhavige regeling vervangt de punten 4.3. 
en 4.4.2. van het onderdeel 'voltijdse vervroegde uitstap' van het sectoraal akkoord 1995- 1996. 



Dit belet niet dat voor specifieke problemen van overtallige of overtollige personeelsleden een 
afzonderlijk voorstel kan geformuleerd worden." Het voorliggend ontwerpbesluit voor de VD.\B 
kan hier perfect in kaderen. 

In de vergadering van 9 maart 1999 gaf de Vlaamse regering haar tweede principiële goedkeu- 
rins aan het besluit tot toekenning van een uitstapregeling aan het personeel van de.administra- 
tieve diensten van de Argo met de uitstapleeftijd van 55 tot 59 jaar. Ook hier gaat het om een 
maatregel in het kader van herstructurering. 

Met genegen groeten, 

h Vennorgen 
secretaris 


