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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Hilaire Berckrnans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

ander zi j ds, 
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Werd een eenpariq akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzend- 
brief m.b.t. de uitvoering van het intersectoraal akkoord 1999- 
2000: verhoging van het vakantiegeld voor sommige Vlaamse openbare 
instellingen. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 10 mei 2000 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

Voor de Federatie van de Chr 
telijke Syndiceen der Openb 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

is- 
are 

Diensten A / \ 

Johan 
Vlaam 
Aange 
Sport 

nlandse 
enzaken en 



Omzendbrief 

Omzendbrief 

Aan de leidend ambtenaren van sommige 
Vlaamse Openbare Instellingen 

Datum : 

Vlaamse regering 
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport 

Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 23 1 1  - Fax (02)553 23 05 

Betreft : - Uitvoering van het intersectoraal akkoord 1999-2000 
- Verhoging vakantiegeld 

Deze omzendbrief betreft de uitvoering van een afspraak van het intersectoraal 
akkoord 1999-2000 (protocol 108/4 van Comité A van 10/6/1999). Dit intersectoraal 
akkoord bevat maatregelen en afspraken die gelden voor alle overheidsdiensten en 
werd wat de verhoging van het vast gedeelte van het vakantiegeld met 1.000 frank 
en de verhoging van het veranderlijk gedeelte met 0,1% betreft, geconcretiseerd 
door een protocol 112/3 van 2/3/2000 van hetzelfde Comité A. 

Uw instelling was opgenomen in het toepassingsgebied van het vorige sectorale 
akkoord 1997-1998. Het is evident dat alleszins de verhoging van het vakantiegeld 
op uw instelling van toepassing zal gemaakt worden. 

Zoals u weet bestaat het vakantiegeld uit een veranderlijk en een vast gedeelte. 
Het veranderlijk gedeelte bedraagt 1% van de jaarbezoldiging aangepast aan het 
verhogingspercentage van de maand maart van het vakantiejaar, zoals dit 
percentage gekoppeld is aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen. 
Het vast gedeelte bedroeg in 1999 34.273 frank. 
Door voornoemde maatregel wordt het vast gedeelte verhoogd met 1.000 frank tot 
35.273 frank (index inclusief) en het veranderlijk gedeelte met 0,1% zodat dit 
vanaf het vakantiegeld 2000 1,18 van de jaarbezoldiging bedraagt. 

In afwachting dat deze maatregel door de bevoegde overheid wordt geformaliseerd, 
deel ik u mee dat ik u vanuit mijn coördinatieopdracht voor de Vlaamse Openbare 
Instellingen machtig om het vast gedeelte van het vakantiegeld 2000 met 1.000 
frank te verhogen tot 35.273 frank (index inclusief) en het veranderlijk gedeelte 
op te trekken tot 1,10 van de jaarbezoldiging. Ik mag u vragen dan ook het nodige 
te doen om : 
1. de uitbetalingsinstelling van deze verhoging in kennis te stellen; 
2. de personeelsleden van uw instelling op de hoogte te brengen van deze 

maatregel. 

op het verhoogde vakantiegeld dient de speciale loonmatigingsbijdrage van ï3,07% 
i-ngehouden te worden (zoals voorheen) zowel voor statutaire als voor contractuele 
personeelsleden. Deze inhouding wordt niet doorgestort aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid. Er is geen enkele onderwerping aan de RSZ, ook niet van het 
verhoogde deel van het vakantiegeld. 
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Vlaams minister van Rinn~nLandce Aanq~legenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport 


