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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 14 
NOVEMBER 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Toepassing van de nieuwe regeling inzake politiek verlof voor de 
personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en de 
Vlaamse openbare instellingen bij wijze van omzendbrief: wet van 4 
mei 1999 en de regeling m.b.t. de districtsraden 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

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 heren Hilaire Berckrnans 
Richard De Winter 

- 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 heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Christoph Vandenbulcke 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afqesloten over bijgaand voorstel betref- 
fende de toepassing van de nieuwe regeling inzake politiek verlof 
voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en 
de Vlaamse openbare instellingen bij wijze van omzendbrief: wet van 
4 mei 1999 en de regeling m.b.t. de districtsraden. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 14 november 2000 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

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

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 

Johan sa~weny' \ 
er van Binn nlandse 

Ambtena enzaken en t 
sport \"I 



B i j l a g e  b i j  p r o t o c o l  n r .  1 5 7 . 4 4 2  

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
afdeling Statutaire Aangelegenheden 

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

Betreft: Toepassing van de nieuwe regeling inzake politiek verlof voor 
de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en 
de Vlaamse openbare instellingen bij wijze van omzendbrief: wet 
van 4 mei 1999 en regeling m.b.t. de districtsraden 

1. Wetswiiziaina van 4 mei 1999 

In het Vlaams personeelsstatuut, het statuut van de Vlaamse wetenschappe- 
lijke instellingen, en de decreten van 30 november 1988 inzake politiek 
verlof voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen, werd 
de regeling van het politiek verlof zoals vastgesteld bij wet van 18 sep- 
tember 1986 integraal overgenomen. Hierbij werd evenwel nog geen reke- 
ning gehouden met de recente wijziging van vermelde wet door de wet van 4 
mei 1999 tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provin- 
cie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk wel- 
zijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschap- 
pelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector (BS 28.07.1999). 

Opdat de Vlaamse ambtenaren die een lokaal politiek mandaat opnemen, de- 
zelfde gunstige regeling inzake politiek verlof zouden genieten als de 
federale, zullen de personeelsstatuten van het ministerie en de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen, en de decreten inzake politiek verlof 
voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen, worden aan- 
gepast aan de wetswijziging van 4 mei 1999. 

Voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is dit trouwens reeds ge- 
beurd in het ontwerpbesluit dat het gedereguleerd VPS omvat (principieel 
goedgekeurd op 27 oktober 2000) en waarvan de teksten in uw bezit zijn. 
Als bijlage gaat het betreffende uittreksel uit het gedereguleerd VPS 
waarin de wetswijzigingen verwerkt zijn. 

2. Oprichting districtsraden 

Daarenboven zal in voormelde statuten en decreten de regeling inzake po- 
litiek verlof worden uitgebreid tot de leden van de districtsraden. 
Naar analogie met de regeling die federaal zal worden doorgevoerd worden 
voor de toekenning van dit politiek verlof: 

- de leden van een districtsraad gelijkgesteld met de leden van de 
gemeenteraad of de OCMW-raad; 

- de leden van het vast bureau van een districtsraad gelijkgesteld 
met de leden van het vast bureau van de OCMW-raad en 

- de voorzitter van een districtsraad gelijkgesteld met de voor- 
zitter van een OCMW-raad. 



Deze wijziging werd ingevoegd in het ontwerpbesluit van de Vlaamse rege- 
ring tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 
inzake de provinciale gouvernementen en andere bepalingen en werd reeds 
onderhandeld in het Sectorcomité XVIII (protocol van akkoord). 

3. Voorlopiqe regeling bij wijze van omzendbrief 

Aan de leden van het Sectorcomité XVIII wordt gevraagd hun akkoord te 
betuigen met de implementatie van voormelde maatregelen met ingang van 10 
oktober 2000, wat betreft de provincieraden, en 1 januari 2001, wat be- 
treft de gemeenteraden en de districtsraden, bij wijze van omzendbrief, 
in afwachting van de finalisering van voormelde statuuts- en decretale 
wij zigingen. 



-t. X1 66. § 1. De ambtenaar heeft recht op een een- 
malig contingent tijdens de loopbaan a rato van de duur 
om een stage of proefperiode in een andere betrekking 
bij een overheidsdienst of in de privé-sector door te 
maken. Dit verlof geldt als dienstactiviteit maar wordt 
niet bezoldigd. Indien de ambtenaar een betrekking 
wenst uit te oefenen als zelfstandige of bij een andere 
werkgever in de publieke of in de private sector waar 
geen stage of proefperiode dient doorlopen te worden, 
bedraagt de duur van het eenmalig contingent één jaar 
en bevindt de ambtenaar zich tijdens dit verlof in de 
stand non-activiteit. 

S 2. Bovenop het contingent vermeld in S1  
krijgt de ambtenaar die geslaagd is voor een vergelij- 
kend examen voor overgang naar een ander niveau ambts- 
halve onbezoldigd verlof in zijn.oude graad voor de 
duur van zijn stage in zijn nieuwe graad. 

TITEL 12 POLITIEK VERLOF 

Art. XI 6 7 .  De ambtenaar van het ministerie die het 
ambt met volledige prestaties uitoefent, heeft, volgens 
de hierna bepaalde gevallen en modaliteiten, recht op 
politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek 
mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan worden, 
mits naleving van de onverenigbaarheden en verbodsbepa- 
lingen die krachtens wettelijke of reglementaire bepa- 
lingen op hem van toepassing zijn. 

Het eerste lid is ook van toepassing op de ambtenaar 
die 80% of 90% van de normale arbeidsduur werkt door 
verlof voor deeltijdse prestaties. 

Art. XI 68. Op aanvraag van de ambtenaar wordt binnen 
de hierna bepaalde perken dienstvrijstelling verleend 
voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 
1" gemeenteraadslid dat noch burgemeester noch schepen 

is, of lid van een raad voor maatschappelijk wel- 
zijn van een gemeente of van een districtsraad van 
een district, de voorzitter uitgezonderd: 2 dagen 
per maand; 

2" provincieraadslid dat geen lid is van de bestendige 
deputatie : 2 dagen per maand. 

Art. XI 69. Op aanvraag van de ambtenaar wordt binnen 
de hierna bepaalde perken facultatief politiek verlof 
toegekend voor de uitoefening van de volgende politieke 
mandaten : 
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1" gemeenteraadslid dat noch burgemeester noch schepen 
is, of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van een gemeente, of van de districtsraad van een 
district, de voorzitter en de leden van het vast 
bureau uitgezonderd: 
a) tot 80.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b) meer dan 80.000 inwoners : 4 dagen per maand; 

2" schepen of voorzitter van de raad voor maatschappe- 
lijk welzijn van een gemeente of van de districts- 
raad van een district: 
a) tot 30.000 inwoners : 4 dagen per maand; 
b) van 30.001 tot 50.000 inwoners : een vierde van 

een voltijds ambt; 
c) van 50.001 tot 80.000 inwoners : de helft van 

een voltijds ambt; 

3" lid van het vast bureau van de raad voor maatschap- 
pelijk welzijn van een gemeente of van de dis- 
trictsraad van een district: 
a) tot 10.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b) van 10.001 tot 20.000 inwoners : 3 dagen per 

maand; 
c) met meer dan 20.000 inwoners : 5 dagen per 

maand. 

4" burgemeester van een gemeente: 
a) tot 30.000 inwoners : een vierde van een vol- 

tijds ambt; 
b) van 30.001 tot 50.000 inwoners : de helft van 

een voltijds ambt; 

5 "  provincieraadslid dat geen lid is van de bestendige 
deputatie : 4 dagen per maand; 

Art. X1 70. De ambtenaar wordt binnen de hierna bepaal- 
de perken met politiek verlof van ambtswege gezonden 
voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 
1" burgemeester van een gemeente : 

a) tot 20.000 inwoners : 3 dagen per maand; 
b) van 20.001 tot 30.000 inwoners : een vierde van 

een voltijds ambt; 
c) van 30.001 tot 50.000 inwoners : de helft van 

een voltijds ambt; 
d) met meer dan 50.000 inwoners : voltijds; 

2" schepen of voorzitter van de raad voor maatschappe- 
lijk welzijn van een gemeente of van de districts- 
raad van een district: 
a) tot 20.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b) van 20.001 inwoners tot 30.000 inwoners : 4 da- 

gen per maand; 
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C) van 30.001 tot 50.000 inwoners : een vierde van 

een voltijds ambt; 
d) van 50.001 tot 80.000 inwoners : de helft van 

een voltijds ambt; 
e) met meer dan 80.000 inwoners : voltijds; 

3" lid van de bestendige deputatie van een provincie- 
raad : voltijds; 

4" lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van 
de Senaat : voltijds; 

5"  lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad : vol- 
tijds; 

6" lid van het Europees Parlement : voltijds; 

7" lid van de federale regering : voltijds; 

8" lid van de Brusselse hoofdstedelijke regering : 
voltijds; 

9 "  gewestelijk staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest : voltijds; 

10" lid van de Commissie van de Europese Unie : vol- 
tijds. 

Het politiek verlof van ambtswege vangt aan op de datum 
van de eedaflegging. 

&t. X1 71. In afwijking van artikel X1 67 wordt de 
ambtenaar die het ambt met deeltijdse prestaties a rato 
van 50% van de normale arbeidsduur uitoefent niettemin 
met voltijds politiek verlof van ambtswege gezonden 
voor de uitoefening van een in artikel X1 70 vermeld 
politiek mandaat, voorzover daaraan een politiek verlof 
van ambtswege beantwoordt waarvan de duur ten minste de 
helft van een voltijds ambt bedraagt. 

Art .  X1 7 2 .  De ambtenaar die voor de uitoefening van 
een mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van 
een raad voor maatschappelijk welzijn of van de dis- 
trictsraad van een district recht heeft op politiek 
verlof waarvan de duur niet de helft van een voltijds 
ambt overschrijdt, kan, op aanvraag, halftijds of vol- 
tijds politiek verlof krijgen. 

De ambtenaar die voor de uitoefening van een in het 
eerste lid vermeld mandaat recht heeft op halftijds po- 
litiek verlof, kan, op aanvraag, voltijds politiek ver- 
lof krijgen. 
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Het politiek verlof dat in toepassing van het eerste en 
tweede lid wordt verkregen, wordt gelijkgesteld met po- 
litiek verlof van ambtswege wat betreft de weerslag die 
het heeft op de administratieve en geldelijke toestand 
van de ambtenaar. 

~ r t .  X1 73. De afwezigheden wegens facultatief politiek 
verlof en politiek verlof van ambtswege voor een in ar- 
tikel X1 69 en in artikel X1 70, eerste lid, l", 2" en 
3", vermelde politiek mandaat worden gelijkgesteld met 
een periode van dienstactiviteit. De ambtenaar heeft 
evenwel geen recht op salaris. 

Het voltijds politiek verlof van ambtswege voor een in 
- artikel X 1  70, eerste lid, 4" tot en met 10°, vermelde 

politiek mandaat wordt gelijkgesteld met een periode 
van non-activiteit. 

De ambtenaar heeft recht op bevordering in salaris- 
schaal, behalve bij voltijds politiek verlof. 

Voor de berekening van de administratieve anciënnitei- 
ten worden de volgende verminderingen toegepast: 

Aantal dagen facultatief poli- Vermindering per jaar 
tiek verlof of politiek verlof 
van ambtswege per jaar 
tot 24 dagen 
van 24 tot 48 dagen 
van 48 tot 72 dagen 
van 72 tot 96 dagen 
van 96 tot 120 dagen 
van 120 tot 144 dagen 
144 dagen 
meer dan 144 dagen 

geen 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
12 maanden 

Art .  X1 94. § 1. De tot benoemen bevoegde overheid 
onder wie de ambtenaar met voltijds politiek verlof 
ressorteert, beslist volgens de behoeften van de dienst 
of de betrekking waarvan de betrokkene titularis is, 
als vacant moet worden beschouwd. 

Zij kan die beslissing nemen zodra de ambtenaar vier 
jaar afwezig is en, wat het in artikel X1 70, eerste 
lid, 4" tot en met 10°, vermelde politiek mandaat be- 
treft, bij de aanvang van een tweede bij het eerste 
aansluitend mandaat. 

S 2. Het politiek verlof voor een in ar- 
tikel X1 68, artikel X1 69 en artikel X1 70, eerste 
lid, l", 2 "  en 3O, vermeld politiek mandaat eindigt ui- 
terlijk op de laatste dag van de maand die volgt op die 
tijdens dewelke het mandaat eindigt. 
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Het politiek verlof voor een in artikel X1 70, eerste 
lid, 4" tot en met 11°, vermeld politiek mandaat loopt 
tot zes maanden na de beëindiging van het'mandaat. 

Vanaf dat ogenblik herkrijgt de betrokkene alle statu- 
taire rechten. De ambtenaar die niet werd vervangen, 
neemt bij wederindiensttreding de vroegere betrekking 
opnieuw op. De ambtenaar die wel is vervangen, wordt 
voor een andere betrekking aangewezen overeenkomstig de 
regeling inzake mobiliteit. 

§ 3. De ambtenaar mag na wederindienst- 
treding het salaris niet cumuleren met enig voordeel 
verbonden aan de uitoefening van het afgelopen mandaat. 

-t. 75. Deze titel is eveneens van toepassing op de 
stagiair. 

TITEL 13- VERLOF KRACHTENS FEDERALE BEPALINGEN OF 
VERPLICHTINGEN 

~ r t .  XI 7 6 .  Overeenkomstig de federale bepalingen ter- 
zake heeft de ambtenaar en de stagiair recht op volgen- 
de verloven: 
- verrichten in vredestijd van militaire prestaties of 

prestaties als vrijwilliger bij het korps voor bur- 
gerli j ke veiligheid; 

- voorbehoedend verlof; 
- vakbondsverlof; 
- ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsonge- 

val, een ongeval op de weg van en naar het werk of 
een beroepsziekte. 

TITEL 14 OVERGANGSBEPALINGEN 

-t. XI 77. 5 1- Het op 1 januari 1999 van Imalso 
overgedragen personeelslid dat in dienst trad vóór 1 
januari 1995 heeft in afwijking van artikel X1 8 van 
dit statuut recht op een supplementair verlof van 24 
werkdagen. Dit verlof moet opgenomen worden uiterlijk 
op 31 december 2001. 

§ 2. In afwijking van B1 wordt voor het 
personeelslid dat in 1994 in dienst trad, het aantal 
dagen supplementair verlof herleid a rato van het aan- 
tal gewerkte maanden in 1994. 
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Omzendbrief Vlaamse regering 
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport 

Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 

Datum: 

Aan de personeelsleden van de diensten 
van de Vlaamse regering en 
van sommige Vlaamse openbare instellingen 

Betreft : Toepassing van de nieuwe regeling inzake politiek verlof voor 
de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en 
van sommige Vlaamse openbare instellingen 

1. Toepassinqsqebied 

Deze omzendbrief is van toepassing op de personeelsleden van : 
1. het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
2. de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
3. de Vlaamse openbare instellingen waarvoor de Vlaamse regering bevoegd 

is voor de opstelling van het personeelsstatuut 

2. Nieuwe regelinq inzake politiek verlof 

De personeelsstatuten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de decreten van 30 november 
1988 tot toekenning van politiek verlof aan de personeelsleden van de 
Vlaamse openbare instellingen zullen - voor zover nog niet gebeurd - 
worden aangepast ingevolge : 
1" de wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het 

politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (B.S. 
31.10.1986) door de wet van 4 mei 1999 tot verbetering van het stelsel 
van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en 
voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en 
de particuliere sector (BS 28.07.1999) en 

2 "  de oprichting van de districtsraden. 

Wat betreft het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd de gewijzigde 
regeling inzake politiek verlof reeds principieel goedgekeurd op 27 okto- 
ber 2000. 

Deze omzendbrief strekt ertoe, in afwachting van voormelde wijzigingen, 
de nieuwe regeling inzake politiek reeds te implementeren. Met ingang 
van de in punt 3 van deze omzendbrief vermelde datum geldt de hierna vol- 
gende regeling inzake politiek verlof: 

2.1. Het personeelslid dat het ambt met volledige prestaties uitoefent, 
heeft, volgens de hierna bepaalde gevallen en modaliteiten, recht op po- 
litiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt 
dat ermee gelijkgesteld kan worden, mits naleving van de onverenigbaarhe- 
den en verbodsbepalingen die krachtens wettelijke of reglementaire bepa- 
lingen op hem van toepassing zijn. 
Dit verlof is ook van toepassing op het personeelslid dat 80% of 90% van 
de normale arbeidsduur werkt door verlof voor deeltijdse prestaties. 



2.2. Op aanvraag van het personeelslid wordt binnen de hierna bepaalde 
perken dienstvrijstelling verleend voor de uitoefening van de volgende 
politieke mandaten: 

1" gemeenteraadslid dat noch burgemeester noch schepen is, of lid van 
een raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of van een 
districtsraad van een district, de voorzitter uitgezonderd: 2 dagen 
per maand; 

2" provincieraadslid dat geen lid is van de bestendige deputatie : 2 
dagen per maand. 

2.3. Op aanvraag van het personeelslid wordt binnen de hierna bepaalde 
perken facultatief politiek verlof toegekend voor de uitoefening van de 
volgende politieke mandaten : 

1" gemeenteraadslid dat noch burgemeester noch schepen is, of lid van 
de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente, of van de 
districtsraad van een district, de voorzitter en de leden van het 
vast bureau uitgezonderd: 

a) tot 80.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b) meer dan 80.000 inwoners : 4 dagen per maand; 

2" schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
een gemeente of van de districtsraad van een district: 
a) tot 30.000 inwoners : 4 dagen per maand; 
b) van 30.001 tot 50.000 inwoners : een vierde van een voltijds 

ambt ; 
C) van 50.001 tot 80.000 inwoners : de helft van een voltijds ambt; 

3" lid van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
een gemeente of van de districtsraad van een district: 

a) tot 10.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b) van 10.001 tot 20.000 inwoners : 3 dagen per maand; 
C) met meer dan 20.000 inwoners : 5 dagen per maand. 

4" burgemeester van een gemeente: 
a) tot 30.000 inwoners : een vierde van een voltijds ambt; 
b) van 30.001 tot 50.000 inwoners : de helft van een voltijds ambt; 

5' provincieraadslid dat geen lid is van de bestendige deputatie : 4 
dagen per maand; 

2.4. Het personeelslid wordt binnen de hierna bepaalde perken met poli- 
tiek verlof van ambtswege gezonden voor de uitoefening van de volgende 
politieke mandaten: 
1' burgemeester van een gemeente : 
a) tot 20.000 inwoners : 3 dagen per maand; 
b) van 20.001 tot 30.000 inwoners : een vierde van een voltijds ambt; 
c) van 30.001 tot 50.000 inwoners : de helft van een voltijds ambt; 
d) met meer dan 50.000 inwoners : voltijds; 



2" schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
een gemeente of van de districtsraad van een district: 

a) tot 20.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b) van 20.001 inwoners tot 30 .O00 inwoners : 4 dagen per maand; 

c) van 30.001 tot 50.000 inwoners : een vierde van een voltijds ambt; 
d) van 50.001 tot 80.000 inwoners : de helft van een voltijds ambt; 
e) met meer dan 80.000 inwoners : voltijds; 

3" lid van de bestendige deputatie van een provincieraad : voltijds; 

4" lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat : vol- 
tijds; 

5" lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad : voltijds; 

6"  lid van het Europees Parlement : voltijds; 

7" lid van de federale regering : voltijds; 

8 "  lid van de Brusselse hoofdstedelijke regering : voltijds; 

9"  gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
: voltijds; 

10" lid van de Commissie van de Europese Unie : voltijds. 

Het politiek verlof van ambtswege vangt aan op de datum van de eedafleg- 
ging. 

2.5. In afwijking van punt 2.1. wordt het personeelslid dat het ambt met 
deeltijdse prestaties a rato van 50% van de normale arbeidsduur uitoefent 
niettemin met voltijds politiek verlof van ambtswege gezonden voor de 
uitoefening van een in punt 2.4. vermeld politiek mandaat, voorzover 
daaraan een politiek verlof van ambtswege beantwoordt waarvan de duur ten 
minste de helft van een voltijds ambt bedraagt. 

2.6. Het personeelslid dat voor de uitoefening van een mandaat van burge- 
meester, schepen of voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn 
of van de districtsraad van een district recht heeft op politiek verlof 
waarvan de duur niet de helft van een voltijds ambt overschrijdt, kan, op 
aanvraag, halftijds of voltijds politiek verlof krijgen. 

Het personeelslid dat voor de uitoefening van een in het eerste lid ver- 
meld mandaat recht heeft op halftijds politiek verlof, kan, op aanvraag, 
voltijds politiek verlof krijgen. 

Het politiek verlof dat in toepassing van het eerste en tweede lid wordt 
verkregen, wordt gelijkgesteld met politiek verlof van ambtswege wat be- 
treft de weerslag die het heeft op de administratieve en geldelijke toe- 
stand van de ambtenaar. 



2.7. De afwezigheden wegens facultatief politiek verlof en politiek ver- 
lof van ambtswege voor een in punt 2.3. en punt 2.4., eerste lid, l", 2" 
en 3", vermeld politiek mandaat worden gelijkgesteld met een periode van 
dienstactiviteit. Het personeelslid heeft evenwel geen recht op salaris. 

.iIi.= :- 

Het voltijds politiek verlof van ambtswege voor een in punt 2.4., eerste 
lid, 4" tot en met 10°, vermeld politiek mandaat wordt gelijkgesteld met 
een periode van non-activiteit. 

Het personeelslid heeft recht op bevordering in salarisschaal, behalve 
bi j voltijds politiek verlof. 

Voor de berekening van de administratieve anciënniteiten worden de vol- 
gende verminderingen toegepast: 

Aantal dagen facultatief politiek Vermindering per jaar 
verlof of politiek verlof van 
ambtswege per j aar 
tot 24 dagen geen 
van 24 tot 48 dagen 1 maand 
van 48 tot 72 dagen 2 maanden 
van 72 tot 96 dagen 3 maanden 
van 96 tot 120 dagen : 4 maanden 
van 120 tot 144 dagen 5 maanden 
144 dagen 6 maanden 
meer dan 144 dagen 12 maanden 

2.8. De tot benoemen bevoegde overheid onder wie de ambtenaar met vol- 
tijds politiek verlof ressorteert, beslist volgens de behoeften van de 
dienst of de betrekking waarvan de betrokkene titularis is, als vacant 
moet worden beschouwd. 

Zij kan die beslissing nemen zodra de ambtenaar vier jaar afwezig is en, 
wat het in punt 2.4., eerste lid, 4" tot en met 10°, vermelde politiek 
mandaat betreft, bij de aanvang van een tweede bij het eerste aansluitend 
mandaat. 

Het politiek verlof voor een in punt 2.2., punt 2.3. en punt 2.4., eerste 
lid, l", 2" en 3 " ,  vermeld politiek mandaat eindigt uiterlijk op de laat- 
ste dag van de maand die volgt op die tijdens dewelke het mandaat ein- 
digt. 

Het politiek verlof voor een in punt 2.4., eerste lid, 4" tot en met 11°, 
vermeld politiek mandaat loopt tot zes maanden na de beëindiging van het 
mandaat. 

Vanaf dat ogenblik herkrijgt de betrokkene alle statutaire rechten. De 

ambtenaar die niet werd vervangen, neemt bij wederindiensttreding de 
vroegere betrekking opnieuw op. De ambtenaar die wel is vervangen, wordt 
voor een andere betrekking aangewezen overeenkomstig de regeling inzake 
mobiliteit. 



Het personeelslid mag na wederindiensttreding het salaris niet cumuleren 
met enig voordeel verbonden aan de uitoefening van het afgelopen mandaat. 

3. Inwerkinatredina 

De hierboven vermelde regeling heeft uitwerking met ingang van 10 oktober 
2000 wat betreft de provincieraden en treedt in werking op 1 januari 2001 
wat betreft de gemeenteraden en districtsraden. 

Johan Sauwens 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport 


