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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERKANDELINGEN VAN 15 MAART 1999 DIE GEVOERD WERDEN n\r 
HET SECTORCOMITE m n  VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat de betaling van het gedeeltelijk maandfoon 
betreft 



dooi de Aamdiging van de overheid, samengesteld uit : 

1 . de heer LUC Van den Bra..de, 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; 

enerziids, 

en de afkaardigingen 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 : 

d e  heer Stefaan Van de Kerckhove 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering tot wijziging van het Vlaams personeelsstaniut van 24 november 1993. wat 
de betaling van het gedeeltelijk maandloon betreft. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, q fj -03- 19% 

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

Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Dien 

-e- 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vla 

Buitenlands Beleid, 
genheden, 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
~ ~ n d i c a t e r f f e r r a r e  Diensten . i 

i 

Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 
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LID 

Vlaams minister van Financiën, I 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



VUAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE n A A M S E  REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
W A 4 M S  PEIRSONEELSSTATUUT VAN 24 IW3VEMBER 1993, WAT DE 
BETALING VAN HET GEDEELTELIJK MAANDLOON BETREFT 

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 personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering 
van 23 december 1993,7 december 1994,8 december 1994,l juni 1995, 12 juni 
1995, 14 mei 1996,SO juni I996,26 juni 1996,14 januari 1997,4 februari 1997, 
1 1 maart 1997,2 1 mei 1997,24 juni 1997,9 september 1997,16 september 1997 
I 7 december 1997 , 3  maart 1998 ,24  maart 1998,28 april 1998, 12 mei 1998,26 
mei 1998, 16 juni 1998,14 juli 1998 ,23  juli 1998,24 november 1998 , 19 
december 1998 en 9 februari 1999; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 2 april 1998 ; 

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

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

Gelet op de beraaddaging van de Vlaamse regering op ........................... betreffende 
de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand ; 

...... Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op .................., met 
toepassing van artikel 84. eerste lid, 1 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 *el X1 87 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993 wordt in 1" de volgende zin toegevoegd : "De personeelsleden met verlof 
voor verminderde prestaties die dagelijks verminderd presteren, kunnen dit verlof 
evenwel opnemen in dagen naar rato van hun prestatieregime." 

M. 2. I .  Artikel X111 25 van hetzelfde statuut wordt vervangen door de volgende 
bepalingen : 

"Art. XIII 25 
$1 .Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van 

het maandloon berekend volgens de volgende formule : 

waarbij 

M = het te betalen maandloon (1 00 %) 
VW = het aantal werkdagen waarvoor betaling is verschuldigd 
PW = het aantal te presteren werkdagen op basis van het werkrooster van de 

ambtenaar 
n% = het percentage waaraan de ambtenaar prestaties verricht - 
NM = het normaal maandsalaris (100%) = het iaarsalaris (100% en voor voltijdse 

12 
prestaties) 

62.Indien het verlof voor verminderde prestaties wordt genomen overeen- 
komstig artikel X1 31, 51 wordt het salaris, bekomen volgens de 
berekeningswijze in 1 vermenig\.uldigd met : 



- 1,2 voor halftijdse prestaties; 
- 1 ,O5 voor viervijfde prestaties; 
- 1.022222 voor negentiende prestaties." 

52. Artikel XIII 22 4 wordt opgeheven. Paragraaf 5 wordt paragraaf4. 

93. De vermelding "artikel MI1 22" of "artikel X111 22 4" wordt geschrapt in de 
volgende artikelen : XUI 29, XLII 43,§ 2, XIII 73, XIII 81 bis, 5 2, XIII 89, XfLI 93 
en XIII 106 quaterdecies. 

De vermelding "artikel X11 22,§4" wordt vervangen door "artikel X111 25" in 
artikel X I I  90. 

5 4. Artikel M V  46, $53 en 4 worden opgeheven en vervangen door : 

"53. Het maandsalaris bedraagt 1/12 van het jaarsalaris. 

Voor het personeelslid dat behoort tot het contractueel hulppersoneel met 
wisselende prestaties, wordt het maandsalaris vastgesteld volgens de werkelijke 
prestaties over een jaar genomen met als noemer 1976 en in geval van 
onbezoldigde afwezigheid wordt het maandloon verder per maand berekend 
volgens de werkelijke prestaties overeenkomstig artikel XIII 25." 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de 
goedkeuring van dit besluit. 

Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC V A N  DEN BRANDE 



De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 


