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VLAAMS GEWEST 

over 

de ontwerpomzendbrief aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare 
instellingen houdende dienstvrijstelling naar aanleiding van de verkie- 
zingen van 13 juni 1999 
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$door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 
Wetenschap en Technologie, voorzitter ; 

. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenaren- 
zaken, ondervoorzitter ; 

3. de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening ; 

4. de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerk- 
stelling ; 

5. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
- --  groting en Gezondheidsbeleid ; 

6. de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Stedelijk Beleid en Huisvesting ; 

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

8. de heer Eric Van Rompuy, Vlaam minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media. 

enerzijds, 

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, 
vertegenwoordigd door : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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de voorgelegde ontwerpomzendbrief aan de 
amse openbare instellingen houdende dienst- 
van de verkiezingen van 13 juni 1999 

8B~ij~aande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE REPRESENTA- 
TIEVE VAKORGANISATIES : 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams ministe van 
Buitenlands Beleid, Europes Te Aan- 
gelegenheden, Wetenschap en 
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- 
lijke Syndicaten der Openbare 
Diens ten 

De Ondervoor itter, 4 

-W-.. . - 

Eddy Baldewi jns 
I, 

Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 
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Leden 

Steve Stevaert 
minister vice-president van de 
Vlaamse regering, 
Vlaams minister van Openbare 
Werken, Vervoer en Ruimteli j ke 
Ordening 

Theo Kelchtemans 
Vlaams minister van ~ e e f m i l i d  
en Tewerkstelling - 

n Financiën, 
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Eric Van Rornpuy 
Vlaams minister van Economie, 
KMO, Landbouw en Media 
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OMZENDBRIEF AZ/VOI/~~/ 
van 

Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 

Betreft: dienstvrijstelling naar aanleiding van de verkiezingen van 
13 juni 1999 

Er wordt dienstvrijstelling verleend aan het personeelslid dat optreedt 
als voorzitter, bijzitter of (adjunct-)secretaris van een stembureau of 
van een stemopnemingsbureau, en dat volgens zijn werktijdregeling op de- 
zelfde dag tot dienstverplichtingen gehouden is. 

De eerstvolgende werkdag na de verkiezingen kan bovendien één dag compen- 
serende dienstvrijstelling worden toegekend aan het personeelslid dat als 
voorzitter, bijzitter of (adjunct-)secretaris van een stembureau of stem- 
opnemingsbureau heeft gewerkt. Het personeelslid dat kiest voor deze com- 
penserende dienstvrijstelling ontvangt wel geen presentiegeld als lid van 
een stem- of stemopnemingsbureau. 

Het personeelslid dat kiest voor de dienstvrijstelling stelt zijn hiërar- 
chische chef hiervan op voorhand in kennis en vult na zijn werkzaamheden 
in het stem- of stemopnemingsbureau in de betreffende bijlage bij het 
proces-verbaal de vermelding "ambtenaar" in i.p.v. zijn bankrekeningnum- 
mer. 

Het personeelslid moet de geleverde prestaties nadien kunnen staven met 
een attest van de voorzitter van het stem- of stemopnemingsbureau. Indien 
het zelf als voorzitter optreedt, dient dit attest mee te worden onderte- 
kend door de secretaris van het stem- of stemopnemingsbureau. 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 


