
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 205.643 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
15 DECEMBER 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

begeleidingsplannen departement EWBL (CLO, CLE, ALB, AKL, ALP) 
i.v.m. de uitstap Lambermont 



vervolg protocol nr. 205.643 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische 
Innovatie 

4. de heer Ludo Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en 
Ontwikkelingssamenwerking 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

mevrouw Hilaire Berchmans 

- 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: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door : 

mevrouw Michele Claeys 

anderziids. 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaande begeleidings- 
plannen departement EWBL (CLO, CLE, ALB, AKL, ALP) i.v.m. de uit- 
stap Lambermont. 

Bijgaande documenten makent integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare '@ensten: 

Bart Somers 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

_/------ 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 
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Financiën en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische In- 
novatie 

Ludo Sannen 
Vlaams minister van Leefmilieu, 
Landbouw en Ontwikkelingssamenwer- ' 

king :# :JJ *) *,# 



i bijlage b i j  p ro tocol  n r .  205.643 

BEGELEIDINGSPLAN BIJ DE UITSTAPREGELING 

. 

dec 2003 

Situering van het betrokken personeelsplan : 

Betrokken entiteit : 

Departement EWBL 
(Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw) 

Met meer in het bijzonder volgende subentiteiten : 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 

Datum van goedkeuring personeelsplan : 
Het Personeelsplan huidige situatie ("PEP as is'? werd goedgekeurd op 24 december 2002. Die PEP dekt de 
voorlopige organisatiestructuur van het "beleidsdomein Landbouw en Visserij" . Deze overgangsstructuur 
werd, in afiachting van de implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), opgericht na de regionalisering 
van het federale ministerie van Middenstand en Landbouw. Met name werden in de voorlopige structuur 
volgende entiteiten voorzien: 

Algemene Administratieve Diensten (AAD) 
Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) 
Administratie Landbouwbeleid (ALB) 
Administratie Landbouwproductiebeheer (ALP) 
Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL) 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) 
Centrum voor Landbouweconomie (CLE) 



het personeelsplan) : 13 
Individueel 

PEP CL0 

DVP 

DVP 

DVP 

DGB 

DGB 

DVV 

DVV 

DVK 

DVL 

DVZ 

DVZ 

DVZ 

DVZ 

overzicht van kandidaten : 

NAAM 

BAEYENS Albert 

SAMYN Gilbert 

THOMAS François 

VANDEPUTTE 
Magda 

VAN DER LINDEN 
Eric 

DE CLERCQ Lucien 

VERHOEYEN Erik 

VAN RENTERGHEM 
Roland 

VAN DE VIJVER 
oscar 

DECOCK Omer 

LESAFFRE Christiane 

SANDERS Luc 

VANDENBOUHEDE 
Marie-Jeanne 

FUNCTIE 

Technicus 

Wetenschappelijk 
directeur 

Adjunct van de 
directeur 

Technicus 

Hoofdtechnicus 

Technicus 

Hoofddeskundige 

Wetenschappelijk 
directeur 

Technicus 

Technicus 

Hoofdtechnicus 

Technicus 

Technicus 

RANG 

C123 

A268 

A1 13 

C124 

C22 1 

C123 

B2 12 

A270 

C124 

C124 

C22 1 

C124 

C124 

Geboorte- 
Datum 

09.10.1945 

19.11.1946 

15.10.1946 

06.05.1945 

10.11.1947 

13.12.1947 

26.04.1946 

07.08.1947 

17.11.1945 

02.09.1947 

07.05.1945 

06.10.1945 

29.07.1946 

CE WENSTE 
UZTSTAPDA TUM 

1.08.2003 

1.09.2005 

1.1 1.2004 

1.07.2003 

1.07.2004 

1.01.2004 

1.09.2003 

1.10.2003 

Na overleg 
zo spoedig 
mogelijk 

1.05.2004 

1.04.2004 

1.04.2004 

1.05.2004 



(*) reeds federaal halftijds vervroegd uitgetreden 
(**) mits beslissing van de Vlaamse regering 

Gevolg dat aan de aanvragen gegeven zal worden : 

Criteria die gehanteerd werden voor het beoordelen van de aanvragen : 

De wens van de betrokken medewerkers. 
De verzekering van de voortzetting van een goede dienstverlening. 
De compatibiliteit met de lopende verbintenissen en definancierbaarheid van het onderzoek. 

Da aanvragen (6) zullen - in afdalende volgorde van leeftijd van betrokkenen - gehonoreerd worden binnen 
de leeftijdscriteria zoals gehanteerd voor de regeling, samen met aanvragen zoals gestaafd met een medisch 
dossier. Het saldo van de aanvragen wordt in aanmerking genomen mits de uitstap gebeurt als de leeftijd van 
58 jaar bereikt is. 

MD = medisch dossier 

REDEN VAN NIET 
INWILLIGING 

Uitstapdatum op 01.01.04 (4") 

Uitstapdatum op 01.01.04 (l0) 

Uitstapdatum op 58 jaar 

Ultstapdatum op 58 jaar 

Ultstapdatum op 01 .O1 .04 (MD) 

Uitstapdatum op 01.01.04 (MD) 

Urtstapdatum op 01 O1 04 (S0) 

Uitstapdatum op 58 jaar 

(z0) 

(3 O) 

(6") 

Overzicht van de aanvragen : wordt 

NAAM 

BAEYENS Albert 

SAMYN Grlbert (* *) 

TIIOMAS Françors 

VANDEPUTTE Magda 

VAN DER LINDEN Errc 

DE CLERCQ Lucien 

VERHOEYEN Errk 

VAN RENTERGHEM Roland(**) 

VAN DE VIJVER Oscar 

DECOCK Omer 

LESAFFRE Chrrstrane 

SANDERS LUC 

VANDENBOUHEDE Marre-Jeanne 

aanvraag wel of niet ingewilligd ? 

INGE WILLIGD OF NIET ? 

NEEN 

JA 

JA 

NEEN 

NEEN 

NEEN 

NEEN 

NEEN 

JA 

NEEN 

JA 

JA 

JA 

Overzicht van de data waarop het verlof ingaat1 : 

NAAM 

BAEYENS Albert 

SAMYN Gilbert (**) 

THOMAS François 

VANDEPUTTE Magda 

VAN DER LINDEN Errc 

DE CLERCQ Luclen 

VERHOEYEN Enk 

VAN RENTERGHEM Roland (**) 

VAN DE VIJVER Oscar 

DECOCK Omer 

LESAFFRE Chrrstlane 

SANDERS LUC 

VANDENBOUHEDE Marie-Jeanne 

INGANG VERLOF 

1.01 2004 

1 09 2005 (* *) 

1.11 2004 

1 01.2004(*) 

1.12 2005 

1 .01.2006 

1 01.2004 

1.01 2004 (**) 

l 01.2004(*) 

1.10.2005 

1 04 2004 

1 04.2004 

l 8 2004 



Motivering 

PITSTAPPERS FASE 1 : uitstap in 2003 : er worden geen aanvragen aanvaard) 

I PITSTAPPERS FASE 2 : uitstap in 2004 : vanaf 58 jaar e d o f  om gezondheidsredenei 

( Baeyens Albert (1.01.2004) 

Uitstap werd in eerste instantie verdaagd. Wegens de zwakkere gezondheidstoestand, de 
aanpassing van de interne taakverdeling en de terugkeer van de heer Dobbelaere uit 
loopbaanonderbreking, kan betrokkene uitstappen per 1 .O 1.2004. De vervanging is noodzakelijk, 
zoals te verwezenlijken binnen het personeelsplan zoals op te stellen voor ILVO. 

Vandeputte Magda (1.01.2004) 

Werkt al enige tijd in een 50% regime, is sinds enkele maanden 58 en wil echt stoppen met werken. 
Haar opdracht wordt tijdelijk overgenomen door jongere collega's zoals aangeworven ten laste van 
het Eigen Vermogen, in afwachting van de invulling van het personeelsplan zoals op te stellen voor 
ILVO. 

Verhoeyen Eric (1 .01.2004) 

Zijn aanvraag werd ingediend op basis van zijn medisch dossier. 

Van Renterghem Roland (1.01.2004) 

Zijn aanvraag werd ingediend op basis van zijn medisch dossier. 

Van De Vijver Oscar (1.01.2004) 

Werkt al enige tijd in een 50% regime en is sinds enkele maanden 58 jaar en wil om 
gezondheidsredenen stoppen met werken. Hij werkt in het atelier van het DVL waar hij mee help1 
aan de opbouw van proefstanden. Zijn opdracht wordt tijdelijk overgenomen door jongere collega's 
zoals aangeworven ten laste van het Eigen Vermogen, is afwachting van de invulling van hei 
personeelsplan zoals op te stellen voor ILVO. 

( Lesaffre Christiane (1.04.2004) 

Werkt voltijds als verantwoordelijke voor de boekhouding van het Departement voor 
Zij wil echt stoppen met werken omwille van familiale noodzakelijkheden. Rekening 
het feit zij op datum van uitstap (1.04.2004) bijna de leeftijd van 59 jaar bereikt 
worden toegestaan. Om de continuïteit bij DVZ te bewerkstelligen wordt de tijdelijke 
de functie voorzien ten laste van het Eigen Vermogen, in afwachting van de 
deskundige (boekhouder) binnen de beschikbare refertekredieten. Daarvoor 
met de uitstapregeling beschikbaar gekomen weddenhedieten worden aangesproken. 

I Sanders LUC (1.04.2004) 

Werkt voltijds maar wil onmiddellijk stoppen. Rekening houdende met zijn leeftijd bij uitstap ka 
dit worden toegestaan. Vervanging is zonder meer vereist omdat hij een specifiek en 
onderzoek uitvoert namelijk de authenticiteit van visserijproducten via DNA onderzoek. 
zullen bij voorbaat de met de uitstapregeling beschikbaar gekomen 
aangesproken voor aanwerving van een deskundige. 

Vandenbouhede Marie-Jeanne (1.8.2004) 

Werkt voltijds maar wil onmiddellijk stoppen. Rekening houdend met haar leeftijd kan dit worden 
toegestaan. Vervanging is zonder meer vereist omdat zij een specifiek en actueel onderzoek 
uitvoert, namelijk de authenticiteit van visserijproducten via eiwitonderzoek. De vervanging zal 
gebeuren binnen het personeelsplan zoals op te stellen voor ILVO. In afwachting zal voorzien 
worden in de tijdelijke invulling van de functie ten laste van het Eigen Vermogen. 



Thomas François (1.1 1.2004) 

Is werkzaam in de afdeling Sierteelt. Gezien de afbouw van de sectie kasrozen en warme 
kasplantenveredeling kan de gewenste uitstapdatum ingewilligd worden op 1.1 1.2004 (5 8 jaar). De 
vervanging zal gebeuren in functie van de onderzoeksprogrammatie zoals uit te tekenen met het 
personeelsplan van ILVO. 

Samvn Gilbert (1.09.2005) 

Is werkzaam in de afdeling Sierteelt. De gewenste uitstapdatum 1.09.2005 kan ingewilligd 
wordengezien betrokkene dan reeds 58 jaar en 9 maanden is. Vervanging is zeker noodzakelijk in 
2005 voor prebreeding en genetische collectie. Dit zal gebeuren in functie van de 
onderzoeksprogrammatie zoals uit te tekenen met het personeelsplan van ILVO. 

Decock Omer (1.10.2005) 

Werkt voltijds en wenst uit te stappen op 1.05.2004. Om te kunnen voorzien in een financierbare 
oplossing voor de noodzakelijke vervanging dient de uitstapdatum te worden verdaagd tot 
1.10.2005, maand waarna hij de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt. Vervanging is vereist omdat hij 
een specifiek en actueel onderzoek uitvoert, namelijk de pathologie van zeeorganismen en 
monitoring van antropogene effecten op het mariene milieu. De vervanging zal gebeuren binnen 
het personeelsplan zoals op te stellen voor ILVO. In afwachting zal zonodig voorzien worden in de 
tijdelijke invulling van de functie ten laste van het Eigen Vermogen. 

Van Der Linden Eric (1.12.2005) 

Werkt als enige voltijds ten gerieve van de departementale administratie maar wil stoppen met 
werken op 1.7.2004. 
Dit kan niet worden toegestaan omdat de noodzakelijke vervanging niet financierbaar is. 
Ingevolge oprichting van ILVO kan verwacht worden dat de administratie meer centraal zal 
heringericht worden (zie screening), zodat op termijn de functie zal kunnen gecompenseerd worden 
in liet ILVO personeelsplan. 

Declerq Lucien (1.01.2006) 

Werkt als dierenverzorger en wenst uit te stappen op 1.01.2004. Als gevolg van de afslankende 
personeelsformatie zou door deze vervroegde uitdiensttreding de continuïteit van het DVV- 
onderzoek in het gedrang komen. De noodzakelijke vervanging is thans niet financierbaar. 
Hopelijk zal dit in de toekomst kunnen opgelost worden via het ILVO personeelsplan. Om die 
reden wordt voorgesteld de uitstapdatum te verdagen naar 1 .O 1.2006, overeenkomend met een 
leeftijd van 58 jaar van de betrokkene. 

Regeling voor vervanging : 

- Uitstappers 2004 : 2 deskundigen (D VP/D VV) 
- Op basis van de beschikbare wedderefertekredieten en rekening houdend met de 

personeelsbehoeftenstructuur zoals uit te tekenen voor IL V 0  (zie BBB). 

Bevestiging van financiële haalbaarheid : 

Zie onderstaande tabellen 



2004 - vervanging door 2 deskundigen, 
saldo door nieuw te creëren functies (ref. dossier ILVO) 

(*) 50% van de wedde 
(**) mits beslissing van de Vlaamse regering 

Naam uitstapper 

Baeyens Albert 

Thomas François 

Verhoeyen Erik 

Van Renterghem Roland 

Lesaffre Christiane 

Sanders LUC 

Vandeputte Magda (*) 

Van de Vijver Oscar (*) 

Vandenbouhede Marie- 
Jeanne 

TOTAAL BUDGETLAST 
- 2004 

TOTAAL 
BESCHIKBAAR 
WEDDENKREDIET 
(30%) -2004 

TOTALE LOONKOST 
VERVANGER(S) - 2004 

OVER TE DRAGEN 
WEDDENKREDIET 

Dienst 

DVP 

DVP 

D W  

DVK . 

DVZ 

DVZ 

DGB 

DVL 

DVZ 

Datum Uitstap 

1.1.2004 

1.11.2004 

1.1.2004 

1.1.2004 (**) 

1.4.2004 

1.4.2004 

1.1.2004 

1.1.2004 

1.8.2004 

Budgetlast 

40.089,57 

61.168,48 

48.918,84 

96.246,79 

44.703,08 

42.3 16,70 

21.158,35 

21.158,35 

42.3 16,70 

418.076,86 

1 

Beschikbaar 
weddenkrediet 

(30%) 
12.026,88 

18.350,55 

14.675,66 

28.874,04 

13.410,93 

12.695,Ol 

6.347,5 1 

6.347,5 1 

12.695,Ol 

125.423,lO 

67.605,42 

Type 
vervanger 

Deskun- 
dige 

Deskun- 
dige 

Loonkost 

28.908,84 

28.908,84 

57.817,68 



2005 - vervanging in kader functies zoals te creëren voor ILVO 

Naam uitstapper Dienst 

Samyn Gilbert DVP 

Van Der Linden Eric DGB 

Datum Budgetlast I uitstap / 
Beschikbaar 

I I I I I 

ecock Omer I DVZ 1 1.10.2005 1 42.316,70 1 12.695,Ol 1 

TOTAAL BUDGETLAST - 2005 

OTAAL BESCHIKBAAR 
EDDENKREDIET (30%) - 2005 

LOONKOST 
RVANGER(S) - 2005 

OVER TE DRAGEN 
DDENKREDIET 

I 

(*) mits beslissing van de Vlaamse regering 

2006 - vervanging in kader functies 
zoals te creëren voor ILVO 

Naam uitstapper Dienst 

e Clercq Lucien C 
TOTAAL BUDGETLAST - 2006 

TOTAAL BESCHIKBAAR W EDDENKREDIET (30%) - 2006 

OTALE LOONKOST 
RVANGER(S) - 2006 

OVER TE DRAGEN 
WEDDENKREDIET 

Datum 
Uitstap 

Loonkost -1 

Budgetlast 
Beschikbaar 

wedden- 
krediet 

Type 
vervancer 

Loonkost 



BEGELEIDINGSPLAN BIJ DE UITSTAPREGELING 

Departement EWBL 
(Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw) 

Met meer in het bijzonder de volgende subentiteit : 

Centrum voor Landbouweconomie 

Het Personeelsplan huidige situatie ("PEP as is'? werd goedgekeurd op 24 december 2002. Die PEP 
dekt de voorlopige organisatiestructuur van het "Beleidsdomein Landbouw en Visserij". Deze 
overgangsstructuur werd, in afwachtiqg van de implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), 
opgericht na de regionalisering van het federale ministerie van Middenstand en Landbouw. Met name 
werden in de voorlopige structuur volgende entiteiten voorzien ; 

- Algemene Administratieve Diensten (AAD); 
- Administratie Land- en Tuinbouw (ALT); 
- Administratie Landbouwbeleid (ALB); 
- Administratie Landbouwproductiebeheer (ALP); 
- Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL); 
- Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO); 
- Centrum voor Landbouweconomie (CLE). 

De uiterste termijn van indiening werd bepaald op 31/03/2003 ervan uitgaand dat deze periode loopt 
vanaf de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van het PEP over een termijn van drie 
maanden. De kandidaat-uitstappers van die entiteiten werden door de AAD aangeschreven op 21 
maart 2003. 



I Aantal aangeschreven potentiële uitstappers : 72 I I Aantal personeelsleden dat een aanvraag indiende : 8 I I Individueel overzicht van de kandidaten : 

NAAM NIVEAU 

FOBE Anne 
BOECKX Frans 
MEEUS Marlaine C222 

DHONT Antoiner) 

DE VREESE José 
VAN ROSSEN Rita r )  
VAN ERP Jan (*) 
VANGOIDSENHOVEN 
Philemond 

I 

(*) Federaal systeem halftijdse vervroegde u 

GRAAD GEBOORTE- 
DATUM 

Technicus 08- 10-47 
Hoofddeskundige 05-09-47 
Hoofdtechnicus 08-02-47 

Deskundige 1 22-0546 
Hoofddeskundige 
Deskundige 
Deskundige 
Deskundige 

GEWENSTE 

01/1 0/2003 
nog niet 
bepaald 
l m na goed- 
keuring bege- 
leidingsplan 
O 1-03-2004 
01-09-2003 

I 01-08-2003 
01-01-2004 

Criteria die gehanteerd werden voor het beoordelen van de aanvragen : 

De wens van de betrokken medewerkers. 

De verzekering van de voorzetting van de goede werking van de dienst en in het bijzonder de 
landbouwboekhoudingen en de administratie; 

Meer bepaald moet er rekening gehouden worden met het personeelsgebrek door de regionalisering 
als gevolg van de opsplitsing van het federale CL€ in een Vlaams en Waals gedeelte, de grote impact 
op het effectief van de boekhouders (7/38) waarbij volgend jaar nog moet rekening gehouden worden 
met de verwachte op ruststelling van een aantal boekhouders die dan meer dan 60 jaar zullen zijn 
zodat het verlies aan mankracht potentieel kan oplopen tot 7/3 van het effectief indien de uittreding 
wordt toegestaan. Verder werd de beloofde personeelsuitbreiding in het PEP niet toegestaan in 
afwachting van de resultaten van de screening. 

Fase 1 - uitstap in 2003 

Er worden geen aanvragen aanvaard met ingangsdatum in 2003 omwille van 
dienstnoodwendig heden 

Fase 2 - uitstap vanaf 1 11 12004 : vanaf 58 jaar enlof om gezondheidsredenen 

De volgende 9 aanvragen worden aanvaard vanaf 01 /01/2004 



NAAM 
BOECKX Frans 
MEEUS Marlaine 
VAN ROSSEN Ritar) 
DHONT Antoine p) 
VANGOIDSENHOVEN Philemond 
DE VREESE Jos6 
VAN ERP Jan (*) 
FOBE Anne 

Datum ingang uitstapregeling 
01/01/2004 

L I 

(*) zijn reeds federaal halftijds vervroegd uitgetreden 

Motivering 

Uitstappers fase 2 

Boeckx Frans 

Betrokkene is werkzaam als landbouwhoofdboekhouder in de buitendienst Antwerpen van het CLE. 
Door de medische dienst werd aanbevolen dat, gelet op zijn gezondheidstoestand, de heer Boeckx 
thuis moet werken. Aangezien dit met zijn huidig takenpakket niet mogelijk is lijkt het aangewezen dat 
de heer Boeckx gebruik kan maken van de uitstapregeling. 
Gelet op het feit dat het CLE bij de regionalisering om reeds voornoemde redenen geen nieuwe 
aanwervingen heeft kunnen doen wordt de vervanging aangevraagd door een deskundige, met kennis 
van landbouw. Tevens wordt er gevraagd om een nieuwe landbouwhoofdboekhouder (of equivalent) 
aan te duiden. 

Meeus Marlaine 

Mevrouw Meeus is werkzaam in de administratie van het CLE. Momenteel proberen haar collega's de 
nodige ervaring op te doen om de taken van mevrouw Meeus zo goed mogelijk over te nemen, 
aangezien om budgettaire redenen niet in de vervanging kan worden voorzien. 

Van Rossen Rita 

Mevrouw Van Rossen heeft de leeftijd van 59 jaar reeds bereikt. Hoewel zij onmisbaar is op de 
Centrale Dienst in het boekhoudnet wordt om sociale redenen de vervroegde uittreding toegestaan. 
Om budgettaire redenen kan momenteel niet in de vervanging worden voorzien. 

DHONT Antoine 
Betrokkene is werkzaam als landbouwboekhouder in het boekhoudbureau te Melle. Gezien de huidige 
personeelsproblematiek in het boekhoudnet is een uitstap op 1/1/2004 niet aanvaardbaar. De heer 
Dhont wordt een uitstap toegestaan vanaf 1/9/2004 na afsluiting van de boekhoudingen van het 
boekjaar 2003. Om budgettaire redenen kan niet in de vervanging worden voorzien 

VANGOIDSENHOVEN Philemond 

Betrokkene is werkzaam als tuinbouwboekhouder in het boekhoudbureau te Brussel. Gezien de 
huidige personeelsproblematiek in het boekhoudnet is een uitstap op 1/1/2004 niet aanvaardbaar. De 
heer Vangoidsenhoven wordt een uitstap toegestaan vanaf 1/10/2004 na afsluiting van de 
boekhoudingen van het boekjaar 2003.. 
Gelet op het feit dat het CLE bij de regionalisering om reeds voornoemde redenen geen nieuwe 
aanwervingen heeft kunnen doen wordt de vervanging aangevraagd door een deskundige, met kennis 
van landbouw. 

J 



DE VREESE José 

Betrokkene is landbouwhoofdboekhouder in het boekhoudbureau te Melle. Gezien enerzijds de 
huidige personeelsproblematiek in het boekhoudnet, en anderzijds gelet op de functie van de heer De 
Vreese als verantwoordelijke voor het boekhoudbureau van Melle is een uitstap op 1/1/2004 niet 
aanvaardbaar. De heer De Vreese wordt een uitstap toegestaan vanaf 1/7/2005 na afsluiting van de 
boekhoudingen van het boekjaar 2004. 
Er wordt gevraagd om een nieuwe landbouwhoofdboekhouder (of equivalent) aan te duiden. 

VAN ERP Jan 

Betrokkene is werkzaam als landbouwboekhouder in het boekhoudbureau te Brussel. Gezien de 
huidige personeelsproblematiek in het boekhoudnet is een uitstap op 1/1/2004 niet aanvaardbaar. De 
heer Van Erp wordt een uitstap toegestaan vanaf 1/9/2005 na afsluiting van de boekhoudingen van 
het boekjaar 2004. 
Gelet op het feit dat het CLE bij de regionalisering om reeds voornoemde redenen geen nieuwe 
aanwervingen heeft kunnen doen wordt de vervanging aangevraagd door een deskundige, met kennis 
van landbouw. 

FOBE Anne 

Betrokkene is werkzaam als administratief medewerkster in het boekhoudbureau te Melle, waar zij ook 
behulpzaam is bij het verwerken van de boekhoudingen. Gezien de huidige personeelsproblematiek in 
het boekhoudnet is een uitstap op 1/1/2004 niet aanvaardbaar. Mevrouw Fobe wordt een uitstap 
toegestaan vanaf 111 112005. 
Om budgettaire redenen kan niet in de vervanging worden voorzien 

~egeling voor vervanging 

Welke functies worden vervangen en op welke wijze (graad, aantal, termijnvoorwaarden.. .) 

A. Centrale dienst CLE : te vervangen indien er budgettaire ruimte is. 

Uitstappers bij de Centrale dienst CLE: 
Uitstap hoofdtechnicus der vorsing (administratie) ; 
Uitstap landbouwboekhouder. 

B Buitendiensten CLE 
5 uitstappers landbouw- en hoofdlandbouwboekhouders: vervanging door drie 
deskundigen (land- of tuinbouwbouwboekhouding) - voor de overige vervangingen 
indien er budgettaire ruimte is. 
uitstapper technicus der vorsing (administratief- boekhouding): te vervangen indien er 
budgettaire ruimte is. 



I Zie onderstaande tabel 

vervanciinn door 3 deskundiaen 

(*) 50% van de wedde 

Naam uitstapper 

Boeckx Frans 

Van Rossen Rita (X) 

Dhont Antoine (X) 

Vangoidsenhoven Phgemond 

Meeus Marlaine 

De Vreese Jose 

Van Erp Jan (X) 

Fobe Anna 

TOTAAL BUDGETLAST 

TOTAAL BESCHIKBAAR 
WEDDENKREDIET (30%) 

TOTALE LOONKOST 
VERVANGER(S) 

Dienst Datum 
Uitstap 

1 .l .2004 

1.1.2004 

1.9.2004 

1 .l 0.2004 

1 .l .2004 

1.7.2005 

1.09.2005 

1 .l 1.2005 

Budgetlast 

48.91 8,84 

23.703,80 

23.703,80 

47.407,59 

48.680,21 

48.91 8,84 

23.703,80 

42.316,70 

307.353,58 

~eschikbaar 
wedden- 
krediet 
(30%) 

7.111,14 

7.1 11 , l4  

14.604,06 

14.675,65 

7.1 1 

12.695,Ol 

92.206,07 

type 
vervanger 

14.675,65deskundige 

14.222,28deskundige 

1,14deskundige 

Loon kost 

28.908,84 

28.908,84 

28.908,84 

86.726,52 



BEGELEIDINGSPLAN BIJ DE UITSTAPREGELING 

Situering van het betrokken personeelsplan : 

Betrokken entiteit : 

Departement EWBL 
(Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw) 

Met meer in het bijzonder volgende subentiteiten : 
Administratie Landbouwbeleid 

Datum van noedkeurina uersoneelsplan : 
Het Personeelsplan huidige situatie ("PEP as is'? werd goedgekeurd op 24 december 2002. Die PEP 
dekt de voorlopige organisatiestructuur van het "beleidsdomein Landbouw en Visserij" . Deze 
overgangsstructuur werd, in afiachting van de implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), 
opgericht na de regionalisering van het federale ministerie van Middenstand en Landbouw. Met name 
werden in de voorlopige structuur volgende entiteiten voorzien: 

Algemene Administratieve Diensten (AAD) 
Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) 
Administratie Landbouwbeleid (ALB) 
Administratie Landbouwproductiebeheer (ALP) 
Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL) 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) 
Centrum voor Landbouweconomie (CLE) 

HILA = Europese Horizontale en Internationale Landbouwaangelegenheden 
Zeev. = Zeevisserij 
PP = Plantaardige Producten 
DP = Dierlijke Producten 

Overzicht van de aanvragen : 

Aantal aangeschreven potentiële uitstappers : I I 
Aantal personeelsleden dat een aanvraag indiende (di. binnen de 3 maanden volgend op de 
goedkeuring van het personeelsplan) : 4 

Individueel overzicht van kandidaten : 

PEP 

HILA 

Zeev. 

PP 

DP 

NAAM 

DAMEN Pierre 

MAERTENS LUC 

VAN DER WILDT Maria 

BRUYLANT Eddy 

FUNCTIE 

Directeur-Ingenieur 

Directeur-Ingenieur 

Medewerker 

Medewerker 

A 221 

A 221 

C 112 

C 112 

GEBOORTE- 
DATUM 

28/06/1944 

18/04/1946 

22/03/1945 

26/0 7/1945 

GEWENSTE 
UITSTAPDATUM 
Te bespreken in de 

nazomer 

01/12/2003 

01/07/2003 

01/09/2003 



(1) Halftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen vanaf 01/09/2003. 
(*) Mits beslissing van de Vlaamse regering 

Gevol'g dat aan de aanvragen zal gegeven worden: 

Criteria die gehanteerd werden voor het beoordelen van de aanvragen: 
De wens van de betrokken medewerkers 
De verzekering van de voortzetting van een goede dienstverlening 

Eventuele voorwaarden voor de uitstap: geen 

Overzicht van de eventuele aanvragen: wordt aanvraag wel of niet ingewilligd? 

* De aanvraag van Pierre DAMEN werd niet aanvaard omwille van verzekering van 
de continuïteit tot op ogenblik vervroegd pensioen op 01.07.2004. 

Fase l - uitstap in 2003 

Er worden geen aanvragen aanvaard met een ingangsdatum in 2003 omwille van 
dienstnoodwendigheden. 

Fase 2 - uitstap vanaf 01/01/2004 : vanaf 58 jaar enlof om 
gezondheidsredenen 

De volgende 3 aanvragen worden aanvaard vanaf O 1/01/2004 

Naam 

Mia VAN DER WILDT (1) 
Eddy BRUYLANT 
LUC MAERTENS (*) 

Datum ingang uitstapregeling 

01/01/2004 
01/01/2004 
01/05/2004 



I Motivering 

Uitstappers Fase 2 

Pierre Damen 

Betrokkene is Landbouwraad te Wenen (Oostenrijk). 

Hij heeft de uitstapregeling gevraagd met later te bespreken datum. Omwille van de 
continuïteit van de dienst kan deze aanvraag niet worden ingewilligd. 

I Pierre Damen zal vervroegd op pensioen gaan met ingang van 01/07/2004. 

Mia Van Der Wildt 

Betrokkene is werkzaam in de dienst Plantaardige Producten als medewerker voor dc 
administratieve ondersteuning. Zij vraagt de uitstapregeling aan met ingang var 
01/07/2003. 

Omwille van dienstnoodwendigheden en de goede werking van de dienst kan dezt 
aanvraag niet worden aanvaard op de gewenste uitstapdatum. 

Voorgesteld wordt om deze aanvraag in te willigen vanaf 01/01/2004. 

In het licht van de continuïteit van de dienstverlening wordt in vervanging var 
betrokkene en van Eddy Bruylant en na interne reorganisatie in de dienste1 
Plantaardige Producten en Dierlijke Producten een vervanging gevraagd door ee1 
medewerker omdat beide diensten anders geen administratieve ondersteuning mee. 
hebben. 

Eddy Bruylant 

Betrokkene is werkzaam in de dienst Dierlijke Producten als medewerker in het kade 
van de administratieve ondersteuning. Hij vraagt de uitstapregeling aan met inganl 
van o 1 /09/2003. 

Omwille van de zwakke gezondheid van deze persoon en het medisch advies van dc 
behandelende geneesheer werden zijn taken overgenomen door een collega in dc 
dienst Plantaardige Producten. 

Hierdoor wordt het mogelijk om de aanvraag van betrokkene gunstig te adviseren e1 
hem te laten genieten van de uitstapregeling met ingang van 0 110 112004. 

Om budgettaire redenen kan niet in de vervanging worden voorzien. 



LUC Maertens 

Betrokkene is hoofd van de dienst Zeevisserij te Oostende. Hij vraagt de 
uitstapregeling aan met ingang van 0 111 212003. 

Omwille van dienstnoodwendigheden en de goede werking van de buitendienst 
Zeevisserij kan deze aanvraag niet worden aanvaard op de gewenste uitstapdatum. 
Voorgesteld wordt om deze aanvraag in te willigen vanaf 01/05/2004. 

Gezien de functie van Directeur-ingenieur een uitdovende functie is in het VPS wordt 
voorgesteld om deze persoon niet te vervangen maar zal in een volgend 
personeelsplan de aanwerving gevraagd worden van een niveau A voor de dienst 
Zeevisserij te Oostende. 



/ Regeling voor vervanging I 

Welke functies worden vervangen en op welke wijze (graad, aantal, termijnvoorwaarden.. .) 

A. Hoofdbestuur ALB 

Uitstappers hoofdbestuur ALB : 

uitstapper dienst Plantaardige Producten (medewerker) : vervanging door één 
medewerker 

uitstapper dienst Dierlijke Producten (medewerker) : te vervangen indien er 
budgettaire ruimte is. 

B. Buitendienst ALB 

uitstapper dienst Zeevisserij te Oostende : te vervangen indien er 
budgettaire ruimte is 



Bevestiging van de financiële haalbaarheid 

(*) Mits beslissing Vlaamse Regering 

zie onderstaande tabel 

OTAAL BUDGETLAST 

OTAAL BESCHIKBAAR 
WEDDENKREDIET (30%) 

TOTALE LOONKOST 
VERVANGER(S) 

25.272,28 



BEGELEIDINGSPLAN BIJ DE UITSTAPREGELING 

Situering van het betrokken personeelsplan : 

Betrokken entiteit : 

Departement EWBL 
(Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en 

Landbouw) 

M e t  m e e r  in h e t  bi jzonder volgende subentiteiten : 
Administratie Kwaliteit  Landbouwproductie.  

Datum van goedkeurina personeelsplan : 
Het Personeelsplan huidige situatie ("PEP as is") werd goedgekeurd op 24 december 2002. 
Dit PEP dekt de voorlopige organisatiestructuur van het "beleidsdomein Landbouw en 
Visserij" . Deze overgangsstructuur werd, in afwachting van de implementatie van Beter 
Bestuurlijk Beleid (BBB), opgericht na de regionalisering van het federale ministerie van 
Middenstand en Landbouw. Met name werden in de voorlopige structuur volgende entiteiten 
voorzien: 

Algemene Administratieve Diensten (AAD) 
Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) 
Administratie Landbouwbeleid (ALB) 
Administratie Landbouwproductiebeheer (ALP) 
Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL) 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) 
Centrum voor Landbouweconomie (CLE) 

Overzicht van de aanvragen : 

Aantal aangeschreven potentiële uitstappers : 17 
Aantal personeelsleden dat een aanvraag indiende (d.i. binnen de 3 maanden volgend op de 
goedkeuring van het personeelsplan) : 4 

Individueel overzicht van kandidaten : 

PEP NAAM 

Vancorenland Francis 

Hendriks Noël 

Bogaert Marie-Rose 

Morel Lionel 

GEWENSTE 
UITSTAPDATUM 

O1 101 I2004 

0 1 I0912004 

01 10712003 

01 I0412004 

FUNCTIE 

Directeur-ingenieur 

Ingenieur 

Deskundige 

Technicus 

RANG 

A 221 

A 123 

B 111 

C 123 

GEBOORTE- 
DATUM 

0 1 10611 945 

2411 211 947 

1 611 111 947 

1 2/01 I1 947 



Gevolg dat aan de aanvragen gegeven zal worden : 

Criteria die gehanteerd werden voor het beoordelen van de aanvragen : 

De wens van de betrokken medewerkers. 
De verzekering van de voortzetting van een goede dienstverlening. 

Eventuele voorwaarden voor de uitstap : geen 
Overzicht van de eventuele aanvragen : wordt aanvraag wel of niet ingewilligd ? 

Fase 1 - uitstap in 2003 
Er worden geen aanvragen aanvaard met een ingangsdatum in 2003 omwille van dienstnoodwendigheden. 

Motivering 

Fase 2 - uitstap vanaf 01/01/2004 : vanaf 58 jaar enlof om gezondheidsredenen 
De volgende 4 aanvragen worden aanvaard vanaf 01101 12004 

Uibtappers Fase 2 

NAAM 
Vancorenland Francis (*) 
Hendriks Noël 
Morel Lionel 
Bogaert Marie-Rose 

Vancorenland Francis 

Datum ingang uitstapregeling 
01/01 12004 
01 /09/2004 
01 /O212005 
O1 /l 212005 

Betrokkene is het laatste jaar praktisch onderbroken met ziekteverlof. Het ziet ernaar uit dat hij het werk niet meer 
zal kunnen hervatten. Om budgettaire redenen kan niet in de vervanging worden voorzien. 

(*) mits beslissing van de Vlaamse regering 

Boaaert Marie-Rose 

Betrokkene oefende tot aan de regionalisering een functie van directiesecretaresse uit. Om dienstredenen kan zij 
vervroegd uitstappen met ingang van 1 . l  2.2005, datum waarop de belanghebbende de leeftijd van 58 jaar 
bereikt. Om budgettaire redenen kan niet in de vervanging worden voorzien. 

Hendriks Noël 

Betrokkene is het laatste jaar praktisch onderbroken met ziekteverlof. Het ziet ernaar uit dat hij het werk niet meer 
zal kunnen hervatten. Betrokkene hield zich, als ingenieur, voor de regionalisering bezig met de opvolging van het 
budget van het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek (CLO). Dit was een uitdovende opdracht. 
Zijn vervanging voor deze opdracht is dus niet nodig. Door de toenemende activiteiten in de biologische sector is 
er wel nood aan een adjunct van de directeur (industrieel ingenieur) voor uitvoerende taken. 
De omzetting van een betrekking van ingenieur naar een betrekking van adjunct van de directeur wordt dan ook 
gevraagd. 

Morel Lionel 

Betrokkene heeft uitdrukkelijk de wens uitgesproken om op 1 april 2004 te kunnen genieten van de 
uitstapregeling. Hij houdt zich op dit ogenblik vooral bezig met de opvolging van de sierteeltsector. Zijn 
vervanging is mogelijk, bijgevolg is er geen reden om zijn aanvraag te weigeren. Er wordt wel een upgrading van 
technicus naar deskundige gevraagd. De upgrading is noodzakelijk omdat de technologische vooruitgang in deze 
sector, zoals in vele andere sectoren, enorm is toegenomen. Een hoger opleidingsniveau is bijgevolg 
aangewezen. 



. * 

Regeling voor vervanging : 

Welke functies worden vervangen en op welke wijze (graad, aantal, termijn, voorwaarden , . . .) : 
De functie van Morel Lionel (technicus) zal worden vervangen met dien verstande dat een upgrading wordt 
voorgesteld tot deskundige voor de buitendienst Oost-Vlaanderen te Gent. Vervanging gebeurt het best voor de 
uitstap zodat er nog aan kennisoverdracht kan gedaan worden. 
Een nieuwe functie van adjunct van de directeur (industrieel ingenieur) dient te worden voorzien in vervanging 
van Noël Hendriks (ingenieur). Deze functie is nodig om de toenemende uitvoerende activiteiten in de biologische 
sector te kunnen opvangen. Vooral het toezicht op de door de administratie erkende controle-organismen dient 
verder uitgebouwd te worden. 
Andere vervangingen kunnen slechts gebeuren van zodra er budgettaire ruimte is. 

Bevestiging van financiële haalbaarheid : 

Zie onderstaande tabel 

Vervangincl door 1 
deskundige en l 
industrieel in~enieur 

(*) mits beslissing van de Vlaamse regering 

Naam uitstapper 

Vancorenland Francis 

Hendriks Noë1 

Bogaert Marie-Rose 

Morel Lionel 

TOTAAL BUDGETLAST 

TOTAAL BESCHIKBAAR 
WEDDENKREDIET (30%) 

TOTALE LOONKOST 
VERVANGER(S) 

Dienst 

Fonds Kwaliteit 
Landbouwproductie 

Ontwikkeling 

Normering en 
Controle Plantaardige 

Producten 
Ontwikkeling 

(Gent) 

Loonkost 

38.71 2,28 

28.908,84 

67621 , l  2 

Datum 
Uitstap 

1 /O1 12004 
(*) 

1/09/2004 

1/12/2005 

1/02/2005 

Beschikbaar 
weddenkrediet 

(30%) 

24.626,45 

22.550,37. 

11.358,74 

12.026,88 

70.562,44 

Budgetlast 

82.088,15 

75.1 67,88 

37.862,45 

40.089,57 

235.208,05 

Type 
vervanger 

Industrieel 
ingenieur 

deskun- 
dige 



I BEGELEIDINGSPLAN BIJ DE UITSTAPREGELING 1 

Situering van het betrokken personeelsplan: 

Betrokken entiteit: 

DEPARTEMENT EWBL 
(Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw) 

met meer in het bijzonder volgende subentiteit: 
Administratie landbouwproductiebeheer (incl. provinciale buitendiensten) 

Datum van goedkeuring personeelsplan: 

Het Personeelsplan huidige situatie ("PEP as is'? werd goedgekeurd op 24 december 2002. Dit PEP dekt de 
voorlopige organisatiestructuur van het "beleickdomein Landbouw en Visserij" . Deze overgangsstructuur 
werd, in ajbachting van de implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), opgericht na de regionalisering 
van het federale ministerie van Middenstand en Landbouw. Met name werden in de voorlopige structuur 
volgende entiteiten voorzien: 

Algemene Administratieve Diensten (AAD) 
Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) 
Administratie Landbouwbeleid (ALB) 
Administratie Landbouwproductiebeheer (ALP) 
Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL) 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) 
Centrum voor Landbouweconomie (CLE) 



Overzicht van de aanvragen 

Aantal aangeschreven potentiële uitstappers: 18 
PEP huidige situatie (ALP): 18 

o Hoofdbestuur: 8 
o Buitendiensten: l O 

Aantal personeelsleden dat een aanvraag indiende (d. i. binnen de gestelde periode): 
k Als gevolg van de 'PEP. huidige situatie': 8 

o Hoofdbestuur: 4 
o Buitendiensten: 4 

Individueel overzicht van de kandidaten 

Dienst 

HBIAKK 
BD/LB 
HB/B&I 

BDIOV 

BD/OV 

BDIWV 
HB/B&I 

HBIID 

Hl3 =hoofdbestuur 
BD = buitendienst 
AKK = (dienst) akkerbouw 
B&I =betalingen en inningen 
ID = identificatie 
LB = Limburg 
OV = Oost-Vlaanderen 
WV= West-Vlaanderen 

NAAM 

Victor De Vil 
Albert Coppejans 
Francine Geens 

Michel Prové 

Finnin Lippens 

Pieter Vandenberghe 
Godelieve de Roos 

Freddy Geerts 

GEBOORTE- 
DATUM 

23/02/1945 
13/02/1946 
07/09/1946 

20/09/1 945 

3 1/07/1 946 

0610711 947 
0310511 946 

02/09/1946 

GEWENSTE 
UITSTAPDATUM 

01 /01/2004 
01/05/2003 
01/12/2003 

0 1/06/2004 

01/08/2003 

0 1/08/2003 
0 1/06/2003 

0 1/08/2003 

Ingenieur 
Ingenieur 
Hoofd- 
medewerker 
Hoofd- 
deskundige 
Hoofd- 
deskundige 
Deskundige 
Hoofd- 
assistent 
Hoofd- 
assistent 

RANG 

A123 
A1 23 
C212 

B2 12 

B212 

B 1 12 
D2 12 

D2 1 1 



Gevolg dat aan de aanvragen zal gegeven worden: 

Criteria die gehanteerd werden voor het beoordelen van de aanvragen: 
P De wens van de betrokken medewerkers 
P De verzekering van de voortzetting van een goede dienstverlening 

Eventuele voorwaarden voor de uitstap: geen 

Overzicht van de eventuele aanvragen: wordt aanvraag wel of niet ingewilligd? 
- 

Fase 1: uitstap in 2003 

Er worden geen aanvragen aanvaard met een ingangsdatum in 2003 omwille van 
dienstnoodwendigheden. 

Fase 2: uitstap vanaf 01/01/2004 (vanaf 58 jaar enlof om gezondheidsredenen) 

De volgende 8 aanvragen worden aanvaard 

Naam 

Victor De Vil (*) 
Albert Coppejans (*) 
Godelieve de Roos 
Michel Prové 
Firmin Lippens 
Freddy Geerts 
Francine Geens 
Pieter Vandenberghe 

Datum ingang uitstapregeling 

01/01/2004 
01/03/2004 
01/06/2004 
01/06/2004 
01/08/2004 
01/10/2004 
01/10/2004 
01/08/2005 

(*) Zijn reeds federaal halftijds vervroegd uitgetreden 



Motivering 

Albert Coppeians 

Betrokkene is halftijds werkzaam in de Buitendienst Limburg van ALP. 

Door de zwakkere gezondheidstoestand van deze persoon en zijn grote gevoeligheid voor 
stress, is het onmogelijk om hem alleen de verantwoordelijkheid voor belangrijke 
steunregelingen te geven. Als gevolg daarvan werd de taakverdeling aangepast en is reeds 
geruime tijd voorzien in de nodige opvolging van zijn taken door de collega's ingenieurs 
van de buitendienst. 

Hierdoor wordt het mogelijk om de aanvraag van betrokkene gunstig te adviseren en hem te 
laten genieten van de uitstapregeling met ingang van 01/03/2004, datum waarop de heer 
Coppejans de leeftijd van 58 jaar bereikt. 

Om budgettaire redenen kan niet in vervanging worden voorzien. 

Firmin Lippens 

Betrokkene is werkzaam in de Buitendienst Oost-Vlaanderen van ALP in een in hoofdzaak 
controlerende functie (controles steunregelingen akkerbouw en dierlijke sector bij 
landbouwers). Hij vraagt de uitstapregeling aan met ingang van 0 1/08/2003. 

Omwille van dienstnoodwendigheden en de goede werking van de buitendienst kan deze 
aanvraag niet worden aanvaard op de gewenste uitstapdatum. 

Voorgesteld wordt om deze aanvraag in te willigen vanaf 01/08/2004, datum 
overeenstemmend met het bereiken van de leeftijd van 58 jaar. 

Door de verregaande automatisering van kruiscontroles in de dierlijke sector kon in 2003 het 
controlepercentage bij de producenten worden verlaagd van 10% naar 5%. Bovendien werd 
in 2003 de toepassing van de zoogkoeienpremie geautomatiseerd zodanig dat ook het 
administratieve controlewerk in deze sector gevoelig verminderde en er ruimte is om de 
betrokkene te laten genieten van de uitstapregeling. 

Om budgettaire redenen kan niet in vervanging worden voorzien. 

Pieter Vandenberghe 

Betrokkene is werkzaam in de Buitendienst West-Vlaanderen van ALP in een in hoofdzaak 
controlerende functie (controles steunregelingen akkerbouw en dierlijke sector bij 
landbouwers). Hij vraagt de uitstapregeling aan met ingang van 01/08/2003. 

Omwille van dienstnoodwendigheden en de goede werking van de buitendienst kan deze 
aanvraag niet worden aanvaard op de gewenste uitstapdatum. 

Voorgesteld wordt om deze aanvraag in te willigen vanaf 01/08/2005, datum 
overeenstemmend met het bereiken van de leeftijd van 58 jaar. 



Door de verregaande automatisering van kruiscontroles in de dierlijke sector kon in 2003 het 
controlepercentage bij de producenten worden verlaagd van 10% naar 5%. Bovendien werd 
in 2003 de toepassing van de zoogkoeienpremie geautomatiseerd zodanig dat ook het 
administratieve controlewerk in deze sector gevoelig verminderde en er ruimte is om de 
betrokkene te laten genieten van de uitstapregeling. 

Om budgettaire redenen kan niet in vervanging worden voorzien. 

Victor De Vil 

Betrokkene is halftijds werkzaam in de dienst Akkerbouw van het hoofdbestuur ALP en 
actief in het domein van de steunregelingen in de plantaardige sector (areaalbetalingen 
akkerbouw). 

De dienst akkerbouw wordt momenteel gevoelig versterkt met nieuwe ingenieurs die 
worden aangeworven in het kader van het goedgekeurde personeelsplan (PEP 'to be'). 

Binnen de dienst Akkerbouw werden bovendien de taken van betrokkene reeds in grote mate 
overgenomen door de andere ingenieurs zodanig dat het mogelijk wordt om de aanvraag van 
betrokkene gunstig te adviseren en hem te laten genieten van de uitstapregeling met ingang 
van 01/01/2004. 

In vervanging door een ingenieur wordt niet voorzien, gezien de lopende wervingen. 
Anderzijds ter versterking van de ondersteuning van de dienst is het nuttig te voorzien in de 
vervanging door een deskundige met kwalificatie 'graduaat landbouw'. 
De omzetting van een betrekking van ingenieur naar een betrekking van deskundige wordt 
dan ook gevraagd. 

Godelieve De Roos 

Betrokkene is werkzaam in de dienst 'Betalingen en Inningen'op het hoofdbestuur ALP en 
vraagt de uitstapregeling aan met ingang van 01/06/2003. 

Omwille van dienstnoodwendigheden en de goede werking van de dienst kan deze aanvraag 
niet worden aanvaard op korte termijn. Gezien de huidige onderbezetting van deze dienst 
( pensionering Rosa De Ville, afwezigheid Lode Cnuts en wervingsprocedure van 2 
deskundigen nog maar net gestart ) kan deze aanvraag niet worden aanvaard op de gewenste 
uitstapdahim. 

In het licht van de continuïteit van de dienstverlening van de dienst 'Betalingen en Inningen' 
wordt een uitstapdatum overeenstemmend met het bereiken door betrokkene van de leeftijd 
van 58 jaar wel haalbaar. Dit betekent voor mevrouw De Roos een uitstapdatum van 1 juni 
2004. Tegen deze datum zou de overdracht van know-how aan de nieuwe medewerkers 
kunnen worden afgerond. 

Voor de regeling inzake vervanging zie verder onder "Francine Geens". 



Michel Prové 1 
Betrokkene is werkzaam in de Buitendienst Oost-Vlaanderen van ALP in een in hoofdzaak 1 
controlerende functie (controles steunregelingen akkerbouw en dierlijke sector bij 
landbouwers). Hij vraagt de uitstapregeling aan met ingang van 01/06/2004. 

Voorgesteld wordt om deze aanvraag op de gewenste uitstapdatum in te willigen, enerzijds 
omdat deze persoon op dat ogenblik reeds ruimschoots de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt, 
anderzijds omdat het aantal controles in de steunregelingen 'dierlijke sector' zijn verminderd 
(10% naar 5%) door de verregaande automatisering van systeemcontroles. Bovendien is de 
tussenperiode voldoende lang zodat kan gezorgd worden voor een herverdeling van de taken 
en de vorming en begeleiding van een vervanger. 

Om budgettaire redenen kan niet in vervanging worden voorzien. 

Freddy Geerts 

Betrokkene is de enige statutaire medewerker van de dienst identificatie. Zijn enige collega 
binnen de dienst, mevrouw Vera Steppe, is immers contractueel en voert bovendien 
eveneens taken uit voor de Directie-generaal. 

Betrokkene vraagt de uitstapregeling aan met ingang van 01/08/2003. Omwille van de 
continuïteitsredenen kan deze aanvraag niet worden aanvaardop de gewenste uitstapdatum. 

Een uitstap op 1 oktober 2004, bij het bereiken door betrokkene van de leeftijd van 58 jaar, 
is wel haalbaar omdat tegen dan een interne herstructurering binnen de 
procesondersteunende diensten met overdracht van de know-how aan een andere 
medewerker kan georganiseerd worden. 

Vervanging is nodig door 1 deskundige (algemene kwalificatie). De omzetting van een 
betrekking van hoofdassistent naar deskundige wordt dan ook gevraagd. 

Francine Geens 

Betrokkene is thans werkzaam op de dienst Betalingen en Inningen van ALP en vraagt de 
uitstapregeling aan met ingang van 0 1 /l 212003. 
Gezien de huidige onderbezetting van deze dienst ( pensionering Rosa De Ville, afwezigheid 
Lode Cnuts en wervingsprocedure van 2 deskundigen nog maar net gestart ) is een uitstap 
op de gewenste uitstapdatum niet aanvaardbaar. 

In het licht van de continuïteit van de dienstverlening van de dienst Betalingen en Inningen 
wordt een uitstapdaturn overeenstemmend met het bereiken door betrokkenen van de leeftijd 
van 58 jaar wel haalbaar. Dit betekent voor betrokkene concreet de uitstapdatum van 1 
oktober 2004. Tegen deze datum zou de overdracht van know-how aan de andere 
medewerkers kunnen worden afgerond. 

In vervanging van betrokkene en van Godelieve De Roos en na interne reorganisatie in de 
procesondersteunende diensten wordt een vervanging voorzien door een adjunct van de 
directeur (algemene kwalificatie) in de dienst 'Betalingen en Inningen' . 
De omzetting van een betrekking van hoofdmedewerker en van hoofdassistent naar een 
betrekking van adjunct van de directeur (algemene kwalificatie) wordt dan ook gevraagd. 
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I Regeling voor vervanging I 

Welke functies worden vervangen en op welke wijze (graad, aantal, 
termijnvoorwaarden.. .) 

A. Hoofdbestuur ALP 

Uitstappers hoofdbestuur ALP: 

uitstapper dienst identificatie (hoofdassistent): vervanging door 1 deskundige 
(algemene kwalificatie) 

2 uitstappers dienst betalingen & inningen (hoofdassistent + hoofdmedewerker): 
vervanging door 1 adjunct van de directeur (algemene kwalificatie) 

uitstapper dienst akkerbouw (ingenieur): vervanging door 1 deskundige 
(graduaat landbouw) 

B. Buitendiensten ALP : Te vervangen indien er budgettaire ruimte is. 

2 uitstappers Oost-Vlaanderen (2 deskundigen); 

I uitstapper Limburg (1 ingenieur); I 
uitstapper West-Vlaanderen (1 deskundige). 



Bevestiging financiële haalbaarheid 
Zie onderstaande tabel. 

Vewaneing door 1 adiunct van directeur en 2 deskundipen 

P aam uitstapper Dienst Datum 
Uitstap 

Victor De Vil 
("1 
Albert Coppejans 
t*) 
Firmin Lippens 

Pieter Vandenberghe 

Godelieve De Roos 

i. OTAAL BUDGETLAST 

Michel ProvC 

Freddy Geerts 

Francine Geens 

OTAAL BESCHIKBAAR F EDDENKREDIET (30%) 

Akkerbouw 
Hoofdbestuur 

Buitendienst 
Limburg 

Buitendienst 
Oost-Vlaanderen 

Buitendienst 
West-Vlaanderen 

Betalingen en inningen 
Hoofdbestuur 

LOONKOST 
ERVANGERS 

1 /O 112004 

1/03/2004 

1/08/2004 

1/08/2005 

1/06/2004 

Buitendienst 
Oost-Vlaanderen 

Identificatie 
Hoofdbestuur 

Betalingen en inningen 
Hoofdbestuur 

I I I 

(*) 50% van wedde 

1/06/2004 

111 012004 

111 012004 

Budgetlast 

9.640,60 deskundige 28.908,8~ 

I I 

14.126,81 1 Adjunct 138.712,2: 


