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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 31 MEI 1999 
DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

over 

het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een 
verlof voorafgaand aan de pensionering bij Kind & Gezin. 



vervolg protocol nr. 134.34 1 

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

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

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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vervolg protocol nr. 134.341 

een akkoord bereikt over het voorgelegde ontwerp van besluit van de 
houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de 

bi j Kind & Gezin. 

3~ijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. k$ 

Brussel, 3 t -05- 1999 

DE AFVAARûIGI.NG VAN DE REPRESENTA- DE 'AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
TIEVE VAKORGANISATIES : 

De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president 
regering en Vlaam minister 
Buitenlands Beleid, 
gelegenheden, Wetenschap en 
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- De Ondervoorzitter, 
lijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

--- _ 

Eddy Baldewi j ns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 



Leden 
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NOTA AAN HET SECTORCOMITE XVIII 

BETREFT: Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning 
van een verlof voorafgaand aan de pensionering bij Kind & 
Gezin. 

Toelichting 

Rekening houdend met de overtallen in de niveaus D en E stelt Kind & Gezin voor 
deze overtallen weg te werken d.m.v. een vervroegde uitstapregeling vanaf de leeftijd 
van 56 jaar. 

In de personeelsformatie van Kind en Gezin zijn 48 betrekkingen van niveau D voor- 
zien en 50 voor niveau E. Momenteel zijn 88 statutaire personeelsleden van niveau D 
in dienst en 6 1 van niveau E. 

Dit overtal is nog steeds het gevolg van de sluiting van de vroegere kinderopvangcen- 
tra te Oostduinkerke en Kraainem. 

De directieraad van Kind en Gezin opteert ervoor de uitstapregeling te beperken tot 
3 1/12/200 1. Op dat ogenblik zal de personeelsbezetting opnieuw worden bekeken en 
kan worden voorgesteld de maatregel onder dezelfde voorwaarden te verlengen. 

Rekening houdend met de huidige personeelsbezetting in niveau D zal het aantal be- 
trekkingen voorzien in de personeelsformatie immers slechts bereikt worden in 201 l, 
op voorwaarde dat alle overtallige personeelsleden van de uitstapregeling gebruik 
maken. In niveau E wordt het streefcijfer van de personeelsformatie bij optimaal ge- 
bruik van dit verlof bereikt in juli 200 l .  

Alle personeelsleden van niveau D en E kunnen dagelijks persoonlijk contact hebben 
met hun afdelingshoofd. Bijgevolg vindt de directieraad een aanvraag per aangete- 
kend schrijven overbodig en kan de procedure zeer eenvoudig gehouden worden. 
Zoals voorgesteld in het advies van de administratie Ambtenarenzaken zal de ambte- 
naar die wenst uit te stappen binnen de 60 kalenderdagen na de datum van de aan- 

NB : 
gclicvc ]~\);EltKtlOhdA\\YORD\l'OI\I;IND&GEZ\UITST995.NSC 

in Iict antwoord 
d c  datiini 

cn o n s  kcnrncrk 
. . 

tc vcrnicldcn 
ZORGZAAM VU4NDERFtl 



vraag door de administrateur-generaal van Kind & Gezin op de hoogte worden ge- 
bracht van zijn beslissing. 

LUC MARTENS 



Vlaamse regering 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE TOEKIENNING VAN EEN 
VERLOF VOORAFGAAND AAN PENSIONERING BIJ KIND EN GEZIN 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzon- 
derheid op artikel 5 5 1 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de ambtenarenzaken, gegeven op 10 
mei 1999; 

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

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op y 

Gelet op het advies van de directieraad van Kind en Gezin ; 

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

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 25 mei 1999, betreffende de aanvraag om 
advies bij de Raad van State binnen één 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 Cultuur, Gezin en Welzijn; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT : 

Artikel 1. De ambtenaar van niveau D en van niveau E van Kind en Gezin, die daartoe een aan- 
vraag indient, kan een verlof voorafgaand aan de pensionering krijgen indien hij of zij: 
- op de ingangsdatum van het verlof minimum 56 jaar en maximum 59 jaar oud is; 
- bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar minstens 20 pensioengerechtigde dienstjaren heeft. 

Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde verlof is een recht. 

Art. 3. De ambtenaar die van het vermelde verlof gebruik wil maken, dient vóór de ingangsda- 
tum van het verlof tegen ontvangstbewijs een aanvraag in bij het afdelingshoofd van zijn of haar 
afdeling. Tussen de ambtenaar en zijn of haar afdelingshoofd wordt overleg gepleegd over de da- 
tum waarop het verlof eventueel ingaat. De aanvraag wordt met het advies van het afdelingshoofd 
doorgestuurd naar de leidend ambtenaar die de beslissing neemt. De datum waarop het verlof in- 
gaat moet steeds de eerste dag van de maand zijn. 

Art. 4. De beslissing wordt de ambtenaar ter kennis gebracht binnen de zestig kalenderdagen 
na de datum van de aanvraag. Indien de ambtenaar binnen de bovengenoemde termijn niet schrif- 
telijk op de hoogte is gebracht van de beslissing, wordt het verlof geacht toegestaan te zijn 

Art. 5. De aanvrager is met verlof tot en met de maand waarin hij of zij de leeftijd van 60 jaar 
bereikt heeft. Dit verlof is onomkeerbaar. De aanvrager gaat de verplichting aan het vervroegd 
wettelijk rustpensioen op te nemen bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. 

Art. 6. De ambtenaar met verlof voorafgaand aan de pensionering ontvangt een wachtgeld dat 
gelijk is aan 70 % van zijn of haar salaris. 

Art. 7. 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. 8. Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. De ambtenaar heeft 
echter geen recht meer op een bevordering in graad en in salarisschaal. 

Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking vanaf de datum van goedkeuring en tot 31 december 2001. 
Deze maatregel kan verlengd worden tot het overtal in niveau D en E is weggewerkt. 



Art. 10. 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 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 31 MEI 1999. 

I. DAGORDE 

1.Vijf ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van 
de besluiten van de raden van bestuur van de GOM-Antwerpen, de GOM- 
Limburg, de GOM-Oost-Vlaanderen, de GOM-West-Vlaanderen en de GOM- 
Vlaams-Brabant tot wijziging van de besluiten van de raden van bestuur 
houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vast- 
stelling van de personeelsformatie 

2.Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de 
rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instel- 
lingen (stambesluit VOIrs): aanvullende onderhandelingen (protocol nr. 
126.322 van 26 april 1999) 

3.Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een 
verlof voorafgaand aan de pensionering bij Kind & Gezin. 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Vaste kern van permanente leden 

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, vertegenwoordigd door de heer 
Frans Cornelis, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

2.De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenaren- 
zaken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevrouw Suzy Van Hoorde, 
behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, met kennisgeving afwezig. 

notulen Sectorcomité XVIII 3 1 mei 1999 



VI. PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELINGEN BEEINDIGD ZIJN 

De onderhandeling is beëindigd voor de punten 1, 2 en 3 van de dag- 
orde. 

VII. AFSPRAKEN 
l 

l 

(agendapunt 2) In afwachting dat het 'stambesluit VOI' wordt gefi- 
naliseerd, zal de Vlaamse minister bevoegd voor de Ambtenarenzaken 
via een omzendbrief de betrokken VOI's machtigen om de waarderings- 
fase 1999 (evaluaties 1998) te laten gebeuren via prestatietoelagen 
i.p.v. loopbaanversnellingen. 

Rik Van der Plas 
secretaris. 

LUC Van den Brande 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 

notulen Sectorcomiic XVEII vnn 31 rnci 1999 


