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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 APRIL 1999 
DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende tijdelijke maatregelen 
inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren 
van de Vlaamse ~andmaatschappij 
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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, 
Wetenschap en Technologie, voorzitter ; 

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

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

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

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, 
vertegenwoordigd door : 

de heer Jan Caluwé 
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Werd een akkoord bereikt over het voorgelegde ontwerp-besluit van de 
Vlaamse regering houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling 
van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van de Vlaamse Land- 
maatschappi j . 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol 

DE AFVAARDIGING VAN DE REPRESENTA- DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
TIEVE VAKORGANISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

minister-president van de ~lhamse 
regering en Vlaams minister 
Buitenlands Beleid, Europese 
gelegenheden, Wetenschap en 
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- DE ONDERVOORZITTER, 
li j ke ~~bdicaten der Openbare I 

--., " - ''1 
Eddy Baldewi j ns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 
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LEDEN 

Vlaams minister van 
en Tewerkstelling 



VLAAMSE REGERING 
De b m s e  minirtm 

van Leejmilieu en Tmmktelliy 

NOTA AAN DE LEDEN VAN HET SECTORCOMMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS GEWEST 

Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende tijdelijke maatregelen 
inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van 
de Vlaamse Landmaatschappij. 

De Vlaamse Landmaatschappij kreeg de voorbije jaren belangrijke nieuwe opdrachten 
toevertroiiwd. Voor het uitvoeren van de nieuwe opdrachten werden een aanzienlijk aantal 
personeelsleden aangeworven wat ook op vlak van personeelsbeheer meer tijd vergt. 

Omdat de Vlaanise Landmsatschappij optreedt als kinderbijslaginstelling voor de statutaire 
personeelsleden, maakt het beheer van 2 140 dossiers nu deel uit van het loonbeheer. 

Om het stijgend werkvolume binnen deze dienst verder te kunnen opvangen met de huidige 
personeelsbezetting, blijkt het aangewezen om het beheer van de dossiers voor de 
gezinsbijlagen toe te vertrouwen aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers die 
gespecialiseerd is in deze materie en aan wie de bevoegdheid kan gegeven worden om de 
kinderbijslag voor de statutaire personeelsleden uit te betalen. 

De Rijksdienst voor Kinderbijslag verbindt er zich toe om de dossiers op een kwaliteitsvolle en 
klantvriendelijke manier af te handelen. De voorbije jaren slaagde deze dienst erin om analoge 
bevoegdheidsoverdrachten van andere openbare besturen (leerkrachten Vlaamse Gemeenschap, 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, VDAB, ... ) vlot te verwerken. 

Voor de personeelsleden heeft deze overdracht beperkte gevolgen. 
De kinderbijslag zou uitbetaald worden aan de wettelijk bepaalde bijslagtrekkende (= persoon 
die het kind opvoedt: meestal de moeder) en niet meer met salaris worden uitbetaald. De 
kinderbijslag zou voor elk personeelslid na vervallen termijn worden uitbetaald; momenteel 
krijgen nog 49 personeelsleden die het recht op kinderbijslag verworven hadden voor 1 juli 
1984, de kinderbijslag vooraf uitbetaald. 
Voor het invoeren van deze maatregel wordt een overgangsperiode voorzien waarbij de 
kinderbijslag tijdens de drie maanden voorafgaand aan de bevoegdheidoverdracht elke 
maand 10 dagen later wordt uitbetaald. 
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Voor de statutaire ambtenaren kan voor de rechtgevende kinderen tot 21 jaar het recht op 
kinderbijslag worden toegekend op basis van een verklaring op eer dat de kinderen ten laste 
zijn: in het stelsel van de werknemers dienen de kinderen vanaf 18 jaar te voldoen aan bepaalde 
voonvaarden'(bv. volgen van lessen) wat aanleiding geeft tot een jaarlijkse controle. In feite 
gebeurt deze controle door de Vlaamse Landmaatschappij nu al jaarlijks. 
Bij de VLM zijn er geen kinderen jonger dan 21 die ten laste zijn en niet aan de voorwaarden 
voldoen om kinderbijslag te genieten. 

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers rekent voor zijn diensten maximum 2 % 
van de betaalde kinderbijslag als administratiekosten aan. Indien de Vlaamse 
Landmaatschappij een deel van de taken bij de overdracht op zich neemt is een verminderd 
percentage van 1,35 % mogelijk. Op basis van de voorbereidende gesprekken met de R.K.W., 
zou gelet op de inbreng van de Vlaamse Landsmaatschappij bij de overdracht van de dossiers, 
het laagste tarief kunnen worden bekomen. 

Op basis van de uitbetaalde gezinsbijslagen in de de maand augustus zouden de administratieve 
kosten op jaarbasis maximum (= 2 %) 327.628 F en minimum (= 1,35 %) 221.149 F bedragen. 
Deze meerkosten kunnen met de toegewezen begrotingsmiddelen worden gefinancierd. 

Voorliggend ontwerpbesluit werd door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd op 
13.04.1999. 



BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE TIJDELIJKE 
MAATREGELEN INZAKE DE UITBETALING VAN DE GEZINSBIJSLAG AAN DE 
VASTBENOEMDE AMBTENAREN VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPI J 

DE VLAAMSE REGERING, 

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

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 3; 

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij gegeven op 
2 december 1998; 

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

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, gegeven 
op 22 maart 1999 

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

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT: 

Artikel 1. In afwijking van artikel 5, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 
betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd 
personeel, geldt voor de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Landmaatschappij, 
genoemd 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 volgende regeling: 

1" de kinderbijslag voor juli 1999 wordt uitbetaald op 10 juli 1999; 
2" de kinderbijslag voor augustus 1999 wordt uitbetaald uiterlijk op 20 augustus 1999; 
3" de kinderbijslag voor september 1999 wordt uitbetaald uiterlijk op 30 september 1999; 
4" de kinderbijslag voor de daaropvolgende maanden wordt uitbetaald uiterlijk de tiende 

van de maand die volgt op de maand waarvoor de kinderbijslag is verschuldigd. 

Art. 2.  In afwijking van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
gecoördineerd op 19 december 1939, wordt voor de personeelsleden van de Vlaamse 
Landmaatschappij, 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 juli 1999 met uitzondering van artikel 2 dat in 
werking treedt op 31 oktober 1999. Het besluit houdt op van kracht te zijn op 30 september 
2000. 

Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor het en tewerkstellingdbeleid 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 


