
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 137.351 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDE- 
LINGEN VAN 22 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET 
SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit V01 van 
.. ... . ..... inzake de uitvoeriilg van liet sectoraal akkoord 1997- 1998. 
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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, 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, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 
'O3) 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heren Richard De Winter 
Hilaire Berckrnans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
ineer de Cliristelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerpbesluit van de Vlaamse regering 
tot wijziging van het stambesluit V01 van .... .. ..... inzake de uitvoering van het 
sectoraal akkoord 1997- 1998 

Bijgaand document niaakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 22 juni 1999 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaams 
regering ei1 Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
geiheden, Wetenschap en 

Voor de Federatie van de Cliristelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten / 

Eddy Baldewijlis 
Vlaams minister van 
Onderwij s en Ambtenarenzaken 
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LID 

Vlaams minister van ~inanclën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
STAMBESLUIT V01 VAN ...... INZAKE DE UITVOERING VAN HET 
SECTORAAL AKKOORD 1997- 1 998 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapson- 
derwijs, inzonderheid op artikel 67, $2; 

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellin- 
gen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 1 1, €j 1, gewijzigd bij de wet van 22 
juli 1993 ; 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
ondenvijswetgeving, inzonderheid op artikel loter, $2, ingevoegd bij het decreet 
van 5 juli 1989 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32ter, €j 1, ingevoegd bij het decreet 
van 12 december 1990 en op artikel 32ter, 93 en 94, ingevoegd bij het decreet van 
12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart 
en van een "Office de la Navigation", inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het 
decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 2 juli 198 1 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 20 april 
1994 en 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3, €j 1, ten dele vernietigd 



door het arrest nr. 28 van het Arbitragehof van 28 oktober 1986 en op artikel 3, $2, 
gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind 
en Gezin, inzonderheid op artikel 5, 9 1 en artikel 1 1, 5 l ,  gewijzigd bij het decreet 
van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme 
Vlaanderen 
en de Vlaamse Raad voor het v oer is me, inzonderheid op artikel 2 en artikel 20 ; 

Gelet op het decreet van 2 1 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 3 en op artikel 9, $1, gewijzigd bij het 
decreet van 7 juli 
1998 ; 

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds 
voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 
18, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 3 1 juli 1990 betreffende het Onderwijs 11, inzonderheid op 
artikel 160, bij de decreten van 17 juli 199 1 , 9  april 1992 en 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, in- 
zonderheid op artikel 24,44, § l en 45 , gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van van 23 januari 199 1 betreffende de vorming en de begelei- 
ding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, inzonder- 
heid op artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998; 

Gelet op het decreet van van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, 
inzonderheid op artikel 20, 5 1, gewijzigd bij het deceet van 24 juli 1996 ; 

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de N.V. Zeekanaal en Waterge- 
bonden Grondbeheer Vlaanderen, inzonderheid op artikel 57, gewijzigd bij het de- 
creet van 7 juli 1998 ; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonder- 
heid op artikel 32, 8 1 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat-Generaal voor 
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecre- 
atie, gegeven op ; 



Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe- 
middeling en Beroepsopleiding, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor Infiastructuunver- 
ken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor het Zelf- 
standig Ondernemen, gegeven op , 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de N.V. Zeekanaal en Waterge- 
bonden Grond-beheer Vlaanderen, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op y 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Zie- 
kenhuis Geel, gegeven op , 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Zie- 
kenhuis Rekem, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij, 
gegeven op . . . . . . . . . . . . .; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 
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Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de Scheepvaart, 
gegeven op , 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op y 

Gelet op het advies van de algemene raad van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven 
OP 9 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij 
voor het Vlaams Gewest, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschappij, gege- 
ven op y 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij, gegeven 

OP > 



Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, 
gegeven op ......... .; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven 

OP 9 

Gelet op het advies van de directieraad van de Maatschappij van de Brugse Zee- 
vaartinricht-ingen, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden 
Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van Toerisme Vlaanderen, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Commissariaat-generaal voor de 
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, 
gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor Infiastructuunverken 
van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de administratieve diensten van de Au- 
tonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, gegeven op ; 

Gelet op het advies van de directieraad van het permanent secretariaat van de 
Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid- 
deling en Beroepsopleiding, gegeven op , 

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig 
Ondernemen, gegeven op , 

Gelet op het advies van de directieraad van Kind en Gezin, gegeven op , 

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Fonds voor de Sociale Inte- 
gratie van Personen met een Handicap, gegeven op y 

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 
.................. Geel, gegeven op ..; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 
Rekem, gegeven op , 



Gelet op het akkoord van de directieraad van Export-Vlaanderen, gegeven op ... 
.m.......... 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op 17 december 1998 ; 

Gelet op het protocol nr. van van het Sectorcomité XVIII Vlaamse 
gemeenschap - Vlaams gewest ; 

Gelet op de beslissing 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 arti- 
kel 84, eerste lid, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ; 

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister 
van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 
de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, de 
Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, de Vlaamse minister van Fi- 
nanciën, Begroting en Gezondheidsbeleid, de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, de Vlaamse minister van On- 
derwijs en Ambtenarenzaken, de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn 
en de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media ; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. Aan het derde lid van artikel V1 1, $1, van het stambesluit V01 van 
wordt de volgende zin toegevoegd : 
"De onkosten die de ambtenaar maakt voor het onderzoek van de lichamelijke ge- 
schiktheid worden gedragen door de instelling. " 

Art. 2. Artikel X1 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
'grt. XI 22. $1. De ambtenaar die zich in de administratieve toestand dienstacti- 
viteit bevindt, heefr naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een kind, 
recht op ouderschapsverloJ: Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden tot het 
kind I O jaar wordt. De duur van dit verlof bedraagt drie maanden. 

De ambtenaar die ouderschapsverlof wenst te nemen deelt aan de leidend ambte- 



naar de begindatum mee van het ouderschapsverlof Die mededeling gebeurt 
schriJielijk minstens één maand vóór de aanvang van het verlof 

Het ouderschapsverlof wordt niet bezoldigd. Het wordt voor het overige gelijkge- 
steld met de administratieve toestand dienstactiviteit. 

, > $2. Dit verlof is tevens van toepassing op de stagiair. 

Art. 3. Aan artikel XI 86,§1, van hetzelfde besluit, wordt een 7" toegevoegd, die 
luidt als volgt: 
" 7" huwelijk van een bloed- of aanverwant 
in de eerste graad, die geen kind is, 
of in de tweede graad, van de ambtenaar, 

de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner de dag van het huwelijk 

Art. 4. In artikel X111 47,§1 van hetzelfde besluit, wordt het woord "38,s frank" 
vervangen door het woord "80fiank. " 

Art. 5. Aan artikel XIII 53 van hetzelfde besluit, wordt een $3 toegevoegd, die 
luidt als volgt : 
"$3. In afiijking van $2 kan de ambtenaar of stagiair van rang Al aanspraak ma- 
ken op de toelage, bedoeld in artikel XI I I  47, $1. " 

Art. 6. In artikel X111 87 van hetzelfde besluit, worden de woorden "621 .O35 frank 
en 7 10.08 1 frank" telkens vervangen door respectievelijk de woorden "643.035 
ji-ank en 732.081 ji-ank" 

Art. 7. In deel XIII van hetzelfde besluit wordt het opschrift van titel 6 vervangen 
door wat volgt: 

"TITEL 6 - SOCIALE VOORDELEN 

Hoofdstuk l - Werkgeversbijdrage in de kosten van het woon-werkverkeer voor de 
ambtenaar die de arbeidsplaats moeilijk of niet kan bereiken met het gemeenschap- 
pelijk openbaar vervoer. " 

Art. 8. In deel XIII, titel 6, wordt een hoofdstuk 2 toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"Hoofdstuk 2 - Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer met het openbaar 
vervoer. 

Art. XIII 120 bis. Vanaf l april 1999 tot en met 31 maart 2000 betaalt de instel- 
ling ook de werknemersbijdrage in een abonnement op het openbaar vervoer volle- 
dig terug. 

Het supplement voor een abonnement in eerste klasse van de NMBS blijft ten laste 



van het personeelslid. 

Als de maatregel niet verlengd wordt, zal voor de lopende abonnementen op 31 
maart 2000, de werknemersbijdrage die betrekking heefl op de periode vanaf l 
april 2000 worden teruggevorderd door inhouding op het salaris, met een maxi- 
mUm van 2.000fiank netto per maand. " 

Art. 9. Aan deel XIII, titel 6, van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk 3 toege- 
voegd, dat luidt als volgt: 

"Hoofdstuk 3 - Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. 

Art. X I I  120 ter. $1. De ambtenaar die ten minste 80% van de eflectief te werken 
dagen per maand het volledige of een gedeelte van het woon-werktraject met de 
$ets aflegt, ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding. 

In ahijking van het eerste lid ontvangt de ambtenaar die in een continudienst is 
tewerkgesteld, een maandelijhefietsvergoeding, afhankelijk van het aantal dagen 
tijdens de maand dat effectief de fiets wordt gebruikt. 

$2. De in $1 bedoelde vergoeding is gelijk aan de wettelijke werkgeversbijdrage in 
een maandtreinkaart over dezelfde aafsand enkele rit. Als de afstand van een enkele 
rit één of twee kilometer bedraagt, wordt de vergoeding beperkt tot respectievelijk 
50% en 75% van de wettelijke werkgeversbijdrage in een maandtreinkaart van drie 
kilometer. De afstanden van 500 meter en meer worden afgerond naar boven, de 
afstanden van minder dan 500 meter worden afgerond naar beneden. 

$3. Deze vergoeding is niet verschuldigd als de afstand van een enkele rit met de 
fiets minder dan l kilometer per dag bedraagt. 

$4. De in $2 vermelde vergoeding wordt betaald op basis van het arbeidsregime 
van het personeelslid. Voor de personeelsleden tewerkgesteld in een continudienst 
wordt de vergoeding betaald op basis van het aantal eflectieve arbeidsdagen dat de 
$ets wordt gebruikt, gedeeld door twintig. 

$5. De in $2 vermelde vergoeding wordt niet toegekend voor de volledige kalen- 
dermaanden waarin geen prestaties worden geleverd. " 

Art. 10. De vermelding "Afdeling 4. Toepassingsgebied" onder titel 6 wordt ge- 
schrapt. 

Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999, met uitzonde- 
ring van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1997, artikel 6 dat 
uitwerking heeft met ingang van 1 december 1997 en artikel 8 dat uitwerking heeft 
met ingang van 1 april 1999. 



Art. 12. De leden van de regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 1999. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese 

Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

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

Steve STEVAERT 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



De Vlaamse minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheicisbeleid, 

Wivina DEMEESTER-DE MEYER 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Stedelijk Beleid en Huisvesting, 

Leo PEETERS 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 



De Vlaamse minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn, 

LUC MARTENS 

De Vlaamse minister van Economie, 
KMO, Landbouw en Media, 

Eric VAN ROMPUY 


