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"4 
over - 

de ontwerpomzendbrief aan de personeelsleden van de Vlaamse openbare in- 
stellingen houdende dienstvrijstelling ten behoeve van topsporters, trai- 
ners, gehandicaptenbegeleiders, sparringpartners en internationale jury- 
leden. 
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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 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, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media. 

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 

3 Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, 
vertegenwoordigd door : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een akkoord b e r e i k t  over de voorgelegde ontwerpomzendbrief aan de 
personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen houdende dienstvrij- 
stelling ten behoeve van topsporters, trainers, gehandicaptenbegeleiders, 
sparringpartners en internationale juryleden. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
(J 3 -06- 1999 

DE AFVAARDIGING VAN DE REPRESENTA- 
TIEVE VAKORGANISATIES : 

Voor de Alge Centrale der 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

minister-president van de V aamse 
regering en Vlaams minister 
Buitenlands Beleid, Europesj: 
gelegenheden, Wetenschap en T 
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- 
lijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

De Ondervoorzitter, 

-- 
Eddy Baldewi j ns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 
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Leden 

minister vice-president van de 
Vlaamse regering, 
Vlaams minister van Openbare 
Werken, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening 

Vlaams minister van 
en Tewerkstellinq 2 

Begroting en Gezon eidsbeleid P 
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Eric Van Rompuy ) 
Vlaams minister van Economie, 
KMO, Landbouw en Media 



\WC< n i .  435.5it7 ministerie van de Waamse Gemeenschap 
u - afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06 

OMZENDBRIEF AZ/VOI/~~/ 
van 

Aan de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen 

Betreft: dienstvrijstelling ten behoeve van topsporters, trainers, ge- 
handicaptenbegeleiders, sparringpartners en internationale ju- 
ryleden 

1. INLEIDING 

Het Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen, goedgekeurd door de Vlaam- 
se regering op 17 december 1997, bepaalt dat het verschaffen van optimale 
ontplooiingsmogelijkheden aan bijzonder getalenteerde sporters deel uit- 
maakt van de missie van het sportbeleid van de Vlaamse overheid. 

Eén van de concrete maatregelen uit het Strategisch Plan om dit te reali- 
seren, is specifieke faciliteiten toekennen aan topsporters en hun bege- 
leiders, tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid. 

De Vlaamse regering heeft beslist om in dit kader de topsporters, de per- 
soonlijke of ligatrainers, de gehandicaptenbegeleiders, de sparringpart- 
ners en de internationale juryleden, tewerkgesteld bij de Vlaamse over- 
heid, de mogelijkheid te bieden om dienstvrijstelling te bekomen voor de 
voorbereiding van (niet voor juryleden) en de deelname aan belangrijke 
internationale sportmanifestaties. 

Deze omzendbrief vervangt de bestaande diverse regelingen betreffende de 
dienstvrijstelling voor onbezoldigde topsporters en hun begeleiders in de 
Vlaamse openbare instellingen. 

2. REGELING 

2 . 1 .  Toepassingsgebied 

Personen die in aanmerking komen voor de dienstvrijstelling: 

de door de sportfederatie of het Belgisch Olympisch en Interfederaal 
Comité (BOIC) geselecteerde of gepréselecteerde topsporter; 
de persoonlijke trainer of ligatrainer van de geselecteerde of gepré- 
selecteerde topsporter; 
de gehandicaptenbegeleider van de geselecteerde of gepréselecteerde 
topsporter; 
de sparringpartner van de geselecteerde of gepréselecteerde topspor- 
ter; 
het internationale jurylid. 



In het geval van persoonlijke of ligatrainer worden uitsluitend sport- 
technisch gekwalificeerden in aanmerking genomen (diploma licentiaat en 
regent in de lichamelijke opvoeding, getuigschriften van de Vlaamse Trai- 
nersschool: initiator/jeugdsportbegeleider, trainer B en trainer A). 

Sportmanifestaties die in aanmerking komen voor de dienstvrijstelling: 

- Olympische Spelen (zomer en winter) (préselectie en definitieve selec- 
tie door het BOIC); 

- Paralympics (préselectie en definitieve selectie door het BOIC); 
- Wereldspelen (préselectie en definitieve selectie door het BOIC); 
- Stille Spelen (selectie door de federatie); 
- Wereldkampioenschappen in de categorie senioren (selectie door de fe- 

deratie) ; 
- Wereldbekerwedstrijden en A-tornooien vergelijkbaar met wereldkampi- 

oenschappen in de categorie senioren (selectie door de federatie); 
- Europese kampioenschappen in de categorie senioren (selectie door de 

federatie) ; 
- Universiades (selectie door het BOIC). 

O 
2.2. Duur van de dienstvrijstelling 

De maximale duur van de dienstvrijstelling voor topsporters, persoonlijke 
en ligatrainers, gehandicaptenbegeleiders en sparringpartners wordt vast- 
gesteld op 90 werkdagen per jaar. 

De maximale duur van de dienstvrijstelling voor internationale juryleden 
wordt beperkt tot de duur van de manifestatie waarop wordt gejureerd, met 
een maximum van 20 werkdagen per jaar. 

De dienstvrijstelling kan per halve dag worden opgenomen. 

2.3. Te volgen procedure 

1 " ~ e t  betrokken vastbenoemd of contractueel personeelslid dient in twee 
exemplaren een aanvraag in. 

Het eerste exemplaar wordt rechtstreeks bezorgd aan de leidend ambte- 
naar van de Vlaamse openbare instelling waar het personeelslid tewerk- 
gesteld is; het tweede wordt bezorgd aan de leidend ambtenaar van het 
Bloso. 

Bij de aanvraag worden de volgende documenten gevoegd: 

- Voor de topsporter: 

s verklaring op erewoord dat de voorbereiding van en de deelname aan 
de sportmanifestatie waarvoor dienstvrijstelling wordt gevraagd, 
onbezoldigd is; 

o verklaring van de federatie of het BOIC waaruit blijkt dat hij/zij 
geselecteerd of gepréselecteerd is; 

Q het voorbereidings- en deelnemingsschema. 

- Voor de persoonlijke trainer of ligatrainer, gehandicaptenbegeleider 
en sparringpartner: 

w verklaring op erewoord dat de voorbereiding van en de deelname aan 
de sportmanifestatie waarvoor dienstvrijstelling wordt gevraagd, 
onbezoldigd is; 
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* verklaring van de federatie of het BOIC waaruit blijkt dat hijlzij 
aangeduid is (als ligatrainer); 
verklaring van de geselecteerde of gepréselecteerde topsporter 
waaruit de samenwerking tussen de aanvrager en de topsporter 
blijkt (persoonlijke trainer, gehandicaptenbegeleider, sparring- 
partner) ; 

a het voorbereidings- en deelnemingsschema; 
0 kopie van het diploma of getuigschrift van de Vlaamse Trainers- 

school (voor trainers). 

- Voor het internationaal jurylid: 

verklaring op erewoord dat de deelname aan de sportmanifestatie 
waarvoor dienstvrijstelling wordt gevraagd, onbezoldigd is; 

* verklaring van de bevoegde instantie dat hij/zij geselecteerd is 
als internationaal jurylid. 

2 " ~ e t  Bloso geeft binnen de veertien dagen na het ontvangen van de aan- 
vraag advies aan de leidend ambtenaar van de Vlaamse openbare instel- 
ling waar de aanvrager tewerkgesteld is. 

e 3 " ~ e  leidend ambtenaar van de Vlaamse openbare instelling beslist of de 
dienstvrijstelling al dan niet wordt toegekend en deelt - ten laatste 
één maand na het ontvangen van de aanvraag - zijn beslissing mee aan 
de aanvrager, met kopie aan het Bloso. 

Eddy Baldewi jns 
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 


