
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 165.482 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 JUNI 
2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 novem- 
ber 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de perso- 
neelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke vere- 
nigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen. 
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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 Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en Arnbtenarenzaken. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer 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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand voorontwerp 
van decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot 
instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de 
openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de 
Vlaamse Gemeenschap afhangen. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 2 JUNI 2001 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

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 
Diensten 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Huisvesting en 
Ambtenarenzaken 
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VLAAMSE REGERING 

Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 
tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare 
instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest 
afhangen 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huis- 
vesting en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambte- 
narenzaken is ermee belast, in naam van de Vlaamse regering, bij het Vlaams Par- 
lement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt : 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 

Art. 2. In artikel 2, tj 1, van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het 
politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiek- 
rechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen, gewijzigd bij het 
decreet van 3 1 juli 1990, wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid in- 
gevoegd, dat luidt als volgt: 

" Dit verlof is ook van toepassing op de ambtenaar die ten minste 80 % van de 
normale arbeidsduur werkt door verlof voor deeltijdse prestaties en op het deeltijd- 
se contractuele personeelslid met een arbeidsregime van minstens 80 % van de 
normale arbeidsduur." 

Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt de laatste zin opgeheven. 
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Art. 4. Artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 april 2000, 
wordt vervangen door wat volgt : 

"Art. 4. Op aanvraag van de personeelsleden, bedoeld in artikel 2, 5 1, wordt binnen 
de hierna bepaalde perken dienstvrijstelling verleend voor de uitoefening van de 
volgende politieke mandaten: 

1 O 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." 

Art. 5. Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 

Art. 6. Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 6. Op aanvraag van de personeelsleden, bedoeld in artikel 2, 5 1, wordt bin- 
nen de hierna bepaalde perken facultatief politiek verlof toegekend voor de uitoefe- 
ning 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 en met 80.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b ) meer dan 80.000 inwoners : 4 dagen per maand; 

2O schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een ge- 
meente of van de districtsraad van een district: 
a) tot en met 30.000 inwoners : 4 dagen per maand; 
b) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners : een vierde van een voltijds 

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

3O lid van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn van een ge- 
meente of van de districtsraad van een district: 

a ) tot en met 10.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b) van 10.001 tot en met 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 en met 30.000 inwoners : een vierde van een voltijds ambt; 
b) van 30.00 1 tot en met 50.000 inwoners : de helft van een voltijds ambt; 

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

Art. 7. Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 april 2000, 
wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 7. Het personeelslid, bedoeld in artikel 2, tj l ,  wordt binnen de hierna bepaal- 
de perken met politiek verlof van ambtswege gezonden voor de uitoefening van de 
volgende politieke mandaten: 
1 O burgemeester van een gemeente : 



a) totenmet20.000inwoners:3dagenpermaand; 
b) van 20.001 tot en met 30.000 inwoners : een vierde van een voltijds ambt; 
c ) van 30.00 1 tot en met 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 ge- 
meente of van de districtsraad van een district: 

a ) tot en met 20.000 inwoners : 2 dagen per maand; 
b ) van 20.001 tot en met 30.000 inwoners : 4 dagen per maand; 
c ) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners : een vierde van een voltijds ambt; 
d) van 50.001 tot en met 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 : voltijds; 

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 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : vol- 
tij ds; 

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

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

Art. 8. Artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 1 juli 1990, 
wordt vervangen door wat volgt: 

" Art. 8. In afwijking van artikel 2, 5 1, wordt de ambtenaar die het ambt met deel- 
tijdse prestaties van minder dan 80 % van de normale arbeidsduur uitoefent en het 
deeltijdse contractuele personeelslid met een arbeidsregime van minder dan 80 % 
van de normale arbeidsduur, niettemin met voltijds politiek verlof van ambtswege 
gezonden voor de uitoefening van een in artikel 7 vermeld politiek mandaat, voor- 
zover daaraan een politiek verlof van ambtswege beantwoordt waarvan de duur ten 
minste de helft van een voltijds ambt bedraagt." 

Art. 9 . Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 

Art. 10. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt: 

" Het personeelslid dat voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, 
schepen of voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of van de districts- 
raad 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 
krij gen." 

Art. 11. In artikel 1 1, 5 1, van hetzelfde decreet wordt het eerste, tweede en derde 
lid vervangen door wat volgt: 



"De afwezigheden wegens facultatief politiek verlof en politiek verlof van arnbts- 
wege voor een in artikel 6 en in artikel 7, eerste lid, 1 O, 2" en 3", vermeld politiek 
mandaat worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeels- 
lid heeft evenwel geen recht op salaris. 

Het voltijds politiek verlof van ambtswege voor een in artikel 7, eerste lid, 4" tot en 
met 1 O", vermeld politiek mandaat wordt gelijkgesteld met een periode van non- 
activiteit. 

Voormelde verloven worden niettemin in aanmerking genomen voor de berekening 
van de geldelijke anciënniteit. " 

Art. 12. Artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 april 
2000, wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 12. Het politiek verlof voor een in artikel 4 ,6  en 7, eerste lid, l", 2" en 3", 
vermeld politiek mandaat eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt 
op de maand waarin het mandaat eindigt. 

Het politiek verlof voor een in artikel 7, eerste lid, 4" tot en met 10°, vermeld poli- 
tiek mandaat loopt tot zes maanden na de beëindiging van het mandaat. 

Vanaf dat ogenblik krijgt de betrokkene opnieuw alle statutaire of contractuele 
rechten. Het personeelslid dat in zijn betrekking niet werd vervangen, neemt bij 
wederindiensttreding de vroegere betrekking opnieuw op. Het personeelslid dat wel 
is vervangen, wordt voor een andere betrekking aangewezen overeenkomstig de re- 
geling inzake de interne en de verruimde arbeidsmarkt." 

Art. 13. Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 

" Art. 13. Het personeelslid mag na wederindiensttreding het salaris niet cumule- 
ren met enig voordeel, verbonden aan de uitoefening van het afgelopen mandaat." 

Art. 14. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001, met uitzonde- 
ring van de bepalingen betreffende de provincieraden, die uitwerking hebben met 
ingang van 10 oktober 2000. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 

Beleid en Europese Aangelegenheden, 

Patrick DEWAEL 



De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Huisvesting en Ambtenarenzaken, 

Paul VAN GREMBERGEN 


