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*vllG~ De administrateur - generaal 

Aan de Heer Paul Van Grembergen 

Vlaams minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 

en Ambtenarenzaken 
Martelaarsplein 7 

Datum 1000 BRUSSEL 

Ons kenmerk . 2 juni 2003 

Uw CO/EO/JVD/OOl999 

Jessy Van Dousselaere - 02 227 49 26 

Begeleidingsplan uitstapregeling VIZO 

Mijnheer de minister, 

Op 17 september 2002 verleende onze voogdijminister reeds goedkeuring aan 
het begeleidingsplan dat door onze directieraad op 9 juli 2002 werd uitgewerkt in 
het kader van de eenmalige uitstapregeling voor de personeelsleden van het 

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen. 

Door onze instelling werd reeds een personeelsplan ter goedkeuring ingediend 

op 18 juli 2002. Niettemin was dit personeelsplan nog steeds niet goedgekeurd 
op 1 januari 2003. 

De directieraad heeft dan ook op 12 maart 2003 het ingediende begeleidingsplan 
moeten aanpassen aan de timing die in een dergelijke situatie wordt opgelegd 
door het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2000 betreffende de 
toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor de 

ambtenaren van sommige Vlaamse openbare instellingen. 

Aan de uitgangspunten van het begeleidingsplan, die ook door de syndicale 

organisaties reeds tijdens de vergadering van het Basisoverlegcomité op 13 juni 
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2003 werden onderschreven, werden verder geen wijzigingen aangebracht. Deze 
aangepaste timing heeft geen bijkomende budgettaire gevolgen. De beperkte 
financiële meeruitgaven voor de uitstap gekoppeld aan vervanging worden 
opgevangen binnen de huidige dotatie. 

In bijlage voegen wij een afschrift van de goedkeuring van de voogdijminister van 
het begeleidingsplan van 12 maart ll. 

Hierbij verzoeken wij u ook uw goedkeuring te willen geven aan dit 
begeleidingsplan. 
Tevens verzoeken wij u dit begeleidingsplan te willen voorleggen aan het 
sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest. 
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In bijlage bezorgen wij u : 
- het begeleidingsplan; 
- het stappenplan ter concrete invulling van dit begeleidingsplan; 
- het overzicht van de concrete uitstapmodaliteiten op basis van de 

ingediende aanvragen en rekening houdend met de goede werking van de 
dienst. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het besluit met betrekking 
tot de Administrateur-generaal zal moeten voorgelegd worden aan de 
Vlaamse regering. Een ontwerp hiervan wordt momenteel voorbereid. De 
voorziene uitstapdatum (01.08.2003) vergt echter een voorafgaandelijke 
goedkeuring van het begeleidingsplan. 

Teneinde de gevraagde uitstapdata te kunnen respecteren, durven wij aandringen 
op een spoedige behandeling. 

Met oprechte hoogachting, 

Gil bert Otten, 
Administrateur-generaal 
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VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN 

BESLUIT VAN DE DIRECTIERAAD HOUDENDE HET BEGELEIDINCSPLAN BIJ DE 

EENMALIGE UITSTAPREGELING VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET 

VLAAMS 
INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN 

DE DIRECTIERAAD VAN HET VLAAMS INSTITUUT 

VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN 

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de 

begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de 

regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse 

Openbare Instellingen . 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2000 betreffende de 

toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor de 

ambtenaren van sommige Vlaamse openbare instellingen, meer bepaald het 

artikel 6 ; 

Gelet op het advies van het basisoverlegcomité, gegeven op 13 juni 2002 ; 

Gelet op het ontbreken van een goedgekeurd personeelsplan voor het Vlaams 

Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen op 1 januari 2003 ; 

BESLUIT : 



Artikel 1. Dit begeleidingsplan zal na de goedkeuring ervan meegedeeld 
worden aan de personeelsleden van VIZO via een persoonlijke brief en een 
aankondiging via het intern personeelsblad Dynamiek. 

Art. 2. Elk personeelslid dat gebruik maakt van deze uitstapregeling zal 
vervangen worden. Voor de ambtenaren van rang A2 zal dit evenwel bepaald 
worden door de raad van bestuur op voorstel van de Administrateur-generaal 

en voor de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtena(a)r(en) door de 
benoemende overheid. 

Art. 3. De personeelsleden die beroep willen doen op deze vervroegde 
uitstapregeling dienen hiertoe aangetekend een aanvraag in te dienen bij de 
Administrateur-generaal uiterlijk op 31 maart 2003. De datum van de 
poststempel is bepalend. 

Art. 4. Alle personeelsleden komen in aanmerking voor deze vervroegde 
uitstapregeling, mits zij voldoen aan de voorwaarden gesteld bij het besluit van 
de Vlaamse regering van 07 juli 2000. Voor de ambtenaren van rang A2 is  

evenwel de goedkeuring noodzakelijk vanwege de raad van bestuur, en voor de 
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtena(a)r(en) vanwege de 
benoemende overheid. 

Art. 5. De modaliteiten van de uitstapregeling zullen bepaald worden door de 
directieraad, na overleg met de betrokken ambtenaar en zijn/haar diensthoofd, 
rekening houdend met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering 
van 07 juli 2000 en met de goede werking van de dienst. Voor de ambtenaren 
van rang A2 zal dit evenwel bepaald worden door de raad van bestuur op 
voorstel van de Administrateur-generaal en voor de leidend ambtenaar en de 
adjunct-leidend ambtena(a)r(en) door de benoemende overheid. 

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse minister bevoegd voor 
economie, buitenlands beleid, buitenlandse handel en huisvesting en de 
Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken. 



Art. 7. De Administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor het 
Zelfstandig Ondernemen, is  belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 1 2 maart 2003 

Namens de directieraad, 

De Administrateur-generaal, 
Cilbert OTTEN. 



STAPPENPLAN TER UITVOERING VAN DE VIZO-UITSTAPREGELING 

1. Situering van het begeleidingsplan 

Het begeleidingsplan situeert zich in uitvoering van het besluit van de 
Vlaamse regering dd. 7 juli 2000 betreffende de toekenning van een verlof 
dat voorafgaat aan de pensionering voor de ambtenaren van sommige 
Vlaamse Openbare instellingen. 

Het personeelsplan VIZO werd reeds op 18 juli 2002 ter goedkeuring 
ingediend, maar was op 1 januari 2003 nog steeds niet definitief 

goedgekeurd. 

Dit heeft voor gevolg dat: 
- het besluit van toepassing is  op de ambtenaren van VIZO die in de 

periode van 01 januari 2003 tot en met 31 december 2003 minimum 
56 tot maximum 59 jaar zijn. 

- de officiële aanvraag door de betrokken personeelsleden kan 

ingediend worden tot en met 31 maart 2003. 

2. Overzicht van de betrokken ambtenaren 

In bijlage vindt u een overzicht van de personeelsleden van de rangen A2 en 
lager die in aanmerking komen voor het indienen van een aanvraag. 

Op 13 maart 2003 werden de in aanmerking komende personeelsleden via 
een persoonlijke brief verwittigd. Op 14 maart 2003 werd er ook een 
aankondiging geplaatst in het intern personeelsblad Dynamiek. 
Er werd hen gevraagd om hun intentie ten aanzien van deze regeling te laten 
kennen en dit voor 31 maart 2003. 

In bijlage bij dit begeleidingsplan wordt aangegeven welke personeelsleden 

. een aanvraag hebben ingediend en welke personeelsleden geen aanvraag 
hebben ingediend voor 31 maart 2003. 
Er wordt eveneens vastgesteld dat alle ambtenaren die een aanvraag hebben 
ingediend op de door hen gewenste uitstapdatum voldoen aan de gestelde 
leeftijdsvoorwaarde. 



3. Bepaling van de categorieën van ambtenaren waarvoor de 

uitstapregeling al dan niet een recht of gunst is. 

Er wordt beslist om aan al de in aanmerking komende personeelsleden het 
recht toe te kennen om gebruik t e  maken van de uitstapregeling. De 
volgende redenen liggen hieraan ten grondslag: 

1. Het betreft in het totaal een zeer beperkte groep van personeelsleden 
die statutair in aanmerking komen om van de uitstapregeling gebruik 
te maken. 

2. De betrokkenen zijn verspreid over de verschillende afdelingen en 
diensten van het VIZO, zodat de dienstcontinuïteit niet in het gedrang 
komt en de kennis en de ervaring van de betrokkenen op voldoende 
wijze kan overgedragen worden. 



Gelet op het voorgaande kunnen de aanvragen van al de betrokkenen 
ingewilligd worden. 

Voorbehoud dient evenwel gemaakt voor de aanvraag van de leidend 
ambtenaar, die door de Vlaamse regering dient goedgekeurd te  worden. 

4. Vervanging 

Er wordt beslist om gelet op de personeelsbehoeften, die blijken uit het 
ingediende personeelsplan, zo vlug als mogelijk te voorzien in de statutaire 
vervanging van de personeelsleden die van deze uitstapregeling gebruik 

maken. 

De beslissing tot vervanging van de leidend ambtenaar dient evenwel 
genomen te worden door de Vlaamse regering. 

De beperkte financiële weerslag hiervan (slechts 30 % salaris uitstapper 
beschikbaar maar gemiddeld 40 % lagere loonkost voor de vervanger, 
bovendien slechts 3 personeelsleden) kan opgevangen worden binnen de 
goedgekeurde dotatie. 

5. Ingangsdata van de individuele verloven 

De concrete ingangsdata van de verloven voorafgaand aan de pensionering 
werden, in overleg met de hiërarchische meerderen van de betrokkenen 
vastgesteld. 

Hierbij werden volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- de ingangsdata kunnen ten vroegste liggen op de eerste dag van de 

maand volgend op deze waarin de betrokken ambtenaar aan de 
gestelde leeftijdsvoorwaarde voldoet. 

- in samenspraak met betrokkene en met de hiërarchische meerdere 
dient de nodige kennis- en ervaringsoverdracht afdoende voorzien te 
zijn. 

- rekening houdend met bovenstaande principes wordt maximaal 
tegemoet gekomen aan de datum die de betrokken personeelsleden 

hebben opgegeven. 



6. Verdere Procedure 

De syndicale delegaties en de raad van bestuur van VIZO konden zich vinden 
in de uitgangspunten die vervat zitten in dit besluit. 

Het begeleidingsplan wordt nu nog voorgelegd aan : 
- de heer Jaak Cabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 

Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting; 
- de heer Paul Van Crernbergen, Vlaams minister van Binnenlandse 

aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken; 
- het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest. 

Cilbert Otten, 
Administrateur-generaal 



BIJLAGE bij het BEGELEIDINGSPLAN van het VLAAMS INSTITUUT voor het ZELFSTANDIG ONDERNEMEN 

GEBOORTE- 

DATUM 

16/07/1947 

1 6 /  1 O /  1 943 

2 710 1 / 1 946 

02 / 1 2 / 1 944 

1 911 1 /l 944 

0910 1 / 1 946 

091 1 2/  1 943 

20/08/1943 

GRAAD 

Administrateur- 

generaal 

adjunct- 

Administrateur- 

generaal 

Pedagogisch 

adviseur 

Bedrijfsadviseur 

Medewerker 

Medewerker 

Medewerker 

Medewerker 

NAAM 

A2 en hoger 

GilbertOtten 

Kris De Cryse 

A l  en lager 

Dany De Roeck 

Willy Driessens 

Rosa Lerno 

Daniëlle Meyner 

Jeanine Blancka 

Elisa Teughels 

RANG 

A3 

A2 

A l  

A l  

C1 

C1 

C1 

C1 

DIENST 

staf leidend 

ambtenaar 

Afdeling POB 

Provinciale dien 

West-Vlaandere 

Provinciale dien 

Antwerpen 

Provinciale dien 

Oost-Vlaandere 

Provinciale dien 

Limburg 

Provinciale dien 

Oost-Vlaandere 

Provinciale dien 

West-Vlaandere 

AANVRAAG 

Officiële aanvrad 

Geen aanvraag 

Officiële aanvra; 

Geen aanvraag 

Officiële aanvra; 

Geen aanvraag 

Geen aanvraag 

Geen aanvraag 

GEWENSTE 

U ITSTAPDATUM 

01.08.2003 

- 

Zo vroeg mogel 

- 

Geen datum 

- 

- 

- 

TOEGESTAN E 

U ITSTAPDATU M 

01.08.2003 

- 

01.08.2003 

- 

O 1  .01.2004 

- 

- 

- 



Eenparig goedgekeurd door de directieraad van VIZO op 2 3.05.2003. 



De heer Gilbert OTTEN 
Administrateur-generaal VIZO 
Kanselarijstraat 19 
1000 BRUSSEL 

vragen naar l e-m& 
jeroen.bloemen@vlaanderen.be 

Vlaamse regeling 
Kabinet van de Vlaamse minister van 

Economie, Buitenlands Beleid, 
Buitenlandse Handel en Huisvesting, 

Chrysalisgebouw, Wetstraat 34-36,1040 BRUSSEL 
Tel. 02-553 12 00 -Fax. 02-553 12 12 

ons kenmerk bijlagen 
J C / A S / J B / ~ ~ ~ S - O ~ / &  'A 

telefoonnummer 
02 553 12 00 

datum 
27-05-01 

Betreft Begeleidingsglan uitstapregeling VIZO 

Geachte heer Otten 

Ik neem akte van de beslissing van . de directieraad van 12 maart 03 

waarmee het initi8le begeleidingsplan in het kader van de eenmalige 

uitstapregeling voor personeelsleden van het VIZO werd bijgestuurd. 

Ik deel u mee, met het oog op het verkrijgen van een definitieve 

goedkeuring door de minister van Ambtenarenzaken en de voorlegging van 

dit document aan het sectorcomité XVIII, dat ik mijn goedkeuring hecht 

aan het voorgestelde begeleidingsplan. 

Met de meeste hoogachting 

Jaak GABRIELS r"--- 


