
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 222.712 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 25 JULI 
2005 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende orga- 
nisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de re- 
geling van de rechtspositie van het personeel 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

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

4. de heer Kris Peeters, Vlaamse minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- 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 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Wordt een éénparig akkoord afgesloten over het bijgaand ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel. Bijgaand document maakt integraal 
deel uit van dit protocol. 

Evenwel wensen de afvaardigingen van de ACOD en het VSOA nog vol- 
gende opmerkingen te maken. 

1. Volgens de afvaardiging van het ACOD bestaat er onduidelijkheid 
over het begrip "herplaatsing". Het gaat in dit geval om interne 
mobiliteit en niet om de herplaatsing zoals dit in het Raamsta- 
tuut / VPS gedefinieerd wordt. Ook het begrip langdurige afwe- 
zigheid moet in de toelichting omschreven worden. 

2. De afvaardiging van het VSOA vraagt dat: 

- Artikel 3 aangepast wordt in de zin dat de herplaatsing 
enkel kan gebeuren op verzoek van het betreffende perso- 
neelslid; 

- Het begrip "langdurige afwezigheid" duidelijk gedefinieerd 
wordt, eventueel via een verduidelijking in de toelichting 
(geldt dit ook voor ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval, 
detachering, afbakening, etc ... ) ; 

Bovendien gaat het VSOA niet akkoord met het feit dat de "her- 
plaatsing" voorrang heeft op bevorderingen (artikel 2). 

Brussel, 

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

e Vlaamse regering 
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Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

Financiën en 
i j ke Ordening 

Openbare 
fmilieu en Na 
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Vlaamse Regering 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 
houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel. 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van 
de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, 
inzonderheid op artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 7 
juli 1998; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 
2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering 
van 19 september 2003 en 14 mei 2004; 

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur gegeven op 28 
januari 2005; 

Gelet op het protocol nr................ van het Sectorcomité 
XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest van . . . . . . . . . . . . . ;  

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor 
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, 
gegeven op 28 juni 2005; 

. . . . . . . . . . . .  Gelet op het advies nr. van de Raad van State, 
gegeven op . . . . . . . . .  . ,  met toepassing van artikel 84, §l, 
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 



Artikel 1. - In artikel IV 4 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van 
de rechtspositie van het personeel, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

l0 In S 1 worden de woorden 'de raad van bestuur" vervangen 
door de woorden 'de directieraad"; 

2O in § 1 worden de woorden 'de directieraad" vervangen door 
de woorden "het afdelingshoofd"; 

3O in § 1 wordt de zinsnede 'bij aangetekende brief met 
ontvangstbewi j s via het afdelingshoofd aan de leidend 
ambtenaar" vervangen door de z insnede "aan het 
afdelingshoofd."; 

4 O  § 3 wordt vervangen door wat volgt : 
,, § 3. Onder diensturen wordt verstaan : de uren waarop het 
statutaire personeelslid krachtens de werktijdregeling die op 
hem van toepassing is, prestaties moet verrichten." 

Art. Z. In artzXel V 3 van beqefde besl.& worden de volgende wzpgingen 
aangebracht : 

1 bet eerste lid wordt vervangen door wat gokt : " Vacante betrekkngen worden bQ 
voon-ang ingevuld door bephatsing '> 

2 O  er wordt een nieuw tweede lid togevoegd dat lztidt als volgt : -Ah ergeengescbikte 
kandidaten voor bephatsing @n en ergeen bepaling is die uoorschnj? boe in een 

vacante betrekking moet worden vooqen, kest  de r a d  van bestztztr op gemotìueerd 
voorstel van de Dimheraad of de betrekking moet worden ingemld : 

I O bij wjxe van : 
a) mzttatie) 
b) bevoriring door ovepng naar een ander niveazl, 
c) aanwerving 

voor een vacante betrekking ìn d e g m d  van de laagste rang van elk: niveau, 
Zo b4 Me van : 

u) mzttatie 
b) bevordering door verbogìng in gmad 



c) in het niveau K, indien de keuze voor a) o f  b) geengeschikte kandidaten opleven; 
aanwerving 

voor een vacante betrekking in de hiërarchisch hogeregraad dan de begingraad van 
elk niveau. '> 

3' de bestaande tekst van het tweede, derde en viede lid vomen reqectieveyk het 
derde, vierde en vijfde lid. 

Art. 3. A & X e l  V 17 van hetzeIfde beshit wordt vervangen door wat volgt : 
(Xrt. V 17. Onder herplaatsing wordt verstaan de overphatsing naar een vacante 

betrekking van depeyde graad van een statutairpersoneehlid van rang K 2  en hger van 
wie de functie vacant werd verkhard tijdens @n langdulz;ge ahe~gheid. 

Onder herplaatsing wordt tevens verstaan de overplaatsing naar een g m d  van @n m g  
o f  van een lagere mng van het statutairepersoneehlid van mng K2 en hger dat vanwege 

medische redenen @n huidige functie niet meer kan +g zlitot@nen 
./. 

Een statutairpersoneelslid van rang K2 en hger kan op eigeia veqoek heqlaatst 
worden in een betrekking van eengraad van een @re rang wanneer hg om 

persoon4ke redenen @n huidee fundik niet meer kan o f  mag uìtoefnen. Hij dient 
hiertoe een schnje.&ke aanvraag tot mjwii'lzge heplaatsing in bij de leidend ambtenaar. 

Bij herplaatsing in een graad van een lagere m g  in toepassing van het tweede en het 
derde lid van dit a&Xel, wordt het statutairepersoneehlid ingeschaald in de nieuwe 

saIan'sschaal overeenkomstzg artzXel XIII 19, J 2, behalve ah het statutaire 
personeehlid het slachtofer is van een arbeialrongeval o f  een beroepseekte. '! 

Art. 4. A r h X e l  V 18 van heke&de besluit wordt vemngen door wat volgt : 
"Art. V 18. De beslissing tot herplaatsing wordtgenomen door de b a d  van 

Bestuur. 

De herplaatsing naar een andere graad heej de benoeming in de nieuwe g m d  tot 
gevolg. '! 

Art. 5. In deel I/, titel III van he~eyde besluit wordt een a&XeI V 19 toegevoegd dat 
luidt ah volgt : 



'fArt. V 19. De btpakngen van dexe titel zgn niet van totpdssing qb de stdgedoende 
statutaire personeebleden. ': 

Art. 6 In a&;C:el V7 3, j' l van betzeyde besluit wordt bet derde hd vewangen door 
wat volgt: 

" De voorwaarde dat men geen hoger d$hma ofgetu&schmJ" m g  beetten? geldt niet 
voor 3 

- de deelname aan een examen dat toegang geeft tot bet niveazi dat net hger hgt 
dan bet niveau dat overeenstemt met bet behaalde dqloma; 

- de d@lom's die behaald werden na de inschrijving voor bet weruingsexamen; 
- de toegang tot de niveaus U en W waamoor btpaalde dz~lomals ofgetu&scbm$?en 

wel in aanmerhng worden genomen indien dit wordt vereist in de 
functiebeschrijving of bet examenregbment. " 

Art. Z In artikel I/I J 1 van bef2eyde besluit wordt betpunt 1 O vewangen door 
wat voolgt : " I  O een minimumbefijdgrens;'! 

Art. 8. In artikel V11 13 van hetzelfde besluit wordt het 
tweede lid vervangen door wat volgt: 
"Met ingang van de eerste werkdag die volgt op de beslissing 
tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid, wordt met het 
stagedoend statutair personeelslid een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde duur van drie maanden afgesloten. Wanneer 
de werknemers- en werkgeversbijdragen met betrekking tot de 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van drie maanden 
niet volstaan, stort de Maatschappij bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid de nog ontbrekende werknemers- en 
werkgeversbijdragen voor de opname van het stagedoend 
statutair personeelslid in het stelsel van de werkloosheid, de 
ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de 
moederschapsverzekering. De duur van de periode gedekt door 
deze storting mag de duur niet overschrijden van de statutaire 
tewerkstelling van het ontslagen statutair personeelslid." 

/. 
Art. 9. Artikel V11 14 van hetzelfde besluit worden vervangen 
door wat volgt : 

"Art. V11 14. § 1. Het stagedoende statutaire personeelslid 
dat tijdens de stage een zware fout begaat, kan worden 
ontslagen zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. 



§ 2. Het ontslag wegens een zware fout zonder 
opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding wordt door de raad 
van bestuur gegeven binnen de 3 werkdagen na kennisname door 
de onmiddellijke en hiërarchische meerdere van niveau K van 
het feit dat als zware fout zou kunnen worden beschouwd. 

Voorafgaand aan de ontslagbeslissing hoort de voorzitter van 
de directieraad of zijn vervanger, samen met de in het 
voorgaande lid bedoelde hiërarchische meerdere van niveau K, 
het stagedoende statutaire personeelslid. Deze kan zich laten 
bijstaan door een raadgever. 

S 3. In het geval van ontslag van het stagedoende statutaire 
personeelslid voor een zware fout, betaalt de Maatschappij aan 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de werkgevers- en 
werknemersbijdragen nodig voor de opname van het stagedoende 
statutaire personeelslid in het stelsel van de werkloosheid, 
de ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de 
moederschapcverzekering. De duur van de periode gedekt door 
deze betaling mag de duur niet overschrijden van de statutaire 
tewerkstelling van het ontslagen stagedoende statutaire 
pers~neelslid.~ 

Art. ZO. In &&el W I I  26, J 2 van he~eIfde beshit worden de woorden "38 u rper  
week" vetvangen door de woorden "37 tlzlrper week. 

Art. 12. In a&&el W I I  28 van he~eIfde beslgit worden in depzmten 1 en 2' de 
woorden "van 1976 tlzlr " veivdngen door de woorde n "vdn 1924 ~zlr': 

Art. 12. In artikel V111 30 § 1 van hetzelfde besluit worden 
na de woorden "voor een onderzoek naar de beroepsgeschiktheid" 
de woorden "of voor het slagen in een opleidingstraject." 
toegevoegd. 

Art. 13. In artikel V111 31 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
l0 in § 1 wordt het tweede lid opgeheven; 

2O S 3 wordt vervangen door wat volgt : ''S 3. De nadere 
regelen inzake de wijze van bekendmaking van de vacatures en 
de kandidaatstelling worden vastgesteld door de raad van 
bestuur."; 

3' § 4 wordt opgeheven. 

Art. 14. In artikel V111 32, § 1 van hetzelfde besluit worden 
na de woorden "onderzoek naar de beroepsgeschiktheid", de 
woorden \'of aan een opleidingstra jectff ingevoegd. 

5 



/. 
Art. 15. In aaikel liiri.  33 van hetxe-de besluit wordt aan de bestaande tekst die 

I ?UZ pomen, een J 2 toegevoegd die Zaidt a h  voolgt : 
" S  2 .  Indien een statutair personeelslid wenst af te zien van 
een bevordering, dient dit schriftelijk meegedeeld te worden." 

Art. 16. In deel VIII, titel IV van hetzelfde besluit wordt 
het opschrift van hoofdstuk I1 vervangen door wat volgt : 
"Hoofdstuk 11. De vergeli j kende examens voor overgang naar een 
ander niveau, de onderzoeken naar de beroepsgeschiktheid en de 
opleidingstrajecten."; 

Art. 17. In artikel V111 34 van hetzelfde besluit worden na 
de woorden "...  de onderzoeken naar de beroepsgeschiktheidtr, 
de woorden "en de opleidingstrajecten" toegevoegd. 

Art. 18. Artikel V111 35 van hetzelfde besluit wordt 
vervangen door wat volgt : 
"Art. V111 35. § 1. De raad van bestuur stelt de nadere 
bepalingen vast van de overgangsexamens en van de onderzoeken 
naar de beroepsgeschiktheid en de opleidingstrajecten. Dit 
houdt onder meer in : de samenstelling van de examencommissies 
en van de commissies die belast zijn met het afnemen van de 
proeven, de inhoud van de examens en van de onderzoeken naar 
de beroepsgeschiktheid en de opleidingstrajecten, de eventuele 
vrijstellingen, de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden 
moet worden voldaan, de voorwaarden om te slagen en de 
geldigheidsduur. 

5 2. In afwijking van de bepaling in 5 1 inzake de 
geldigheidsduur, behoudt de geslaagde voor een vergelijkend 
overgangsexamen naar het andere niveau onbeperkt het voordeel 
van zijn uitslag. ". 
Art. 19. Artikel V111 36 tot en met V111 39 van hetzelfde 
besluit worden opgeheven. 

Art. 20 . Artikel V111 41 tot en met V111 44 van hetzelfde 
besluit worden opgeheven. 

Art. 21. Artikel V111 45 van hetzelfde besluit wordt 
vervangen door wat volgt : 

"Art. V111 45. De geslaagden voor een vergelijkend 
overgangsexamen worden gerangschikt volgens de behaalde 
cijfers. Als het examen is opgesplitst, worden zij 
gerangschikt volgens de cijfers behaald in het laatste 
gedeelte." 



Art. 22. In deel VIII, titel IV, hoofdstuk I1 van hetzelfde 
besluit wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen door wat 
volgt "Afdeling 3. De onderzoeken naar de 
beroepsgeschiktheid en de opleidingstrajecten." 

Art. 23. Artikel VIII 46 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. V111 46. Aan een onderzoek naar de beroepsgeschiktheid 
of een opleidingstraject mag het statutaire personeelslid 
deelnemen van de onmiddellijk lagere rang met ten minste vier 
jaar niveauanciënniteit." 

Art. 24 In arfikel KlII  63 van hetxefde besluit wordt het eerste lid vemiangen door 
wat uo&k 

" In de Maaschqbpg wordt een administratiefjaarboek uan hetpersoneel b4gehouden 
en ter inxage gesteM dat de uolgende gegevens omvat : 

1 naam en stamnummer van elkpersoneehlid; 
Zo de heftzjd; 

3 O de sahm'sschaak 
4 de dienst, niveau-, g m d -  en scbaalun~ënniteit. " 

Art. 25. In artikel IX 2 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1" punt 5" wordt vervangen door wat volgt : "5"  lagere 
inschaling;". 

2" punt 6" wordt vervangen door wat volgt : "6" terugzetting 
in graad; Ir. 

3" een punt 7"  en 8" worden toegevoegd die luiden als volgt : 
"7" ontslag van ambtswege; 
8" afzetting." 

Art. 26. In artikel IX 3 van hetzelfde besluit worden de 
woorden "zoals bepaald in artikel 23, tweede lid van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemersrr geschrapt. 



Art. 27. Artikel IX 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. IX 5. De tuchtschorsing wordt uitgesproken voor ten 
hoogste drie maanden en kan aanleiding geven tot een inhouding 
van salaris die niet hoger mag liggen dan één vijfde van de 
nettobezoldiging. 

Tijdens de tuchtschorsing bevindt het statutaire personeelslid 
zich in de administratieve stand non-activiteit met behoud van 
salaris, onverminderd het eerste lid van dit artikel. Het 
statutaire personeelslid heeft geen recht op bevordering in 
graad en op verhoging in salaris en salari~schaal.~~ 

Art. 28. Artikel IX 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. IX 6. De lagere inschaling bestaat in de toekenning van 
een lagere salarisschaal binnen dezelfde graad. 

Het statutaire personeelslid neemt in de nieuwe salarisschaal 
rang in op de datum waarop de lagere salarisschaal uitwerking 
heeft. 

De lagere inschaling mag er in geen geval toe leiden dat het 
betrokken statutaire personeelslid een lager salaris geniet 
dan indien hij werd teruggezet in graad." 

Art. 29. Artikel IX 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. IX 7. De terugzetting in graad bestaat in de toekenning 
van een graad van een lagere rang die binnen hetzelfde niveau 
of binnen een lager niveau is ingedeeld. 

De beslissing tot terugzetting in graad bepaalt eveneens welke 
salarisschaal wordt toegekend verbonden aan de graad waarin 
het statutaire personeelslid wordt teruggezet. 

Het statutaire personeelslid neemt in de nieuwe graad rang in 
op de datum waarop de lagere graad uitwerking heeft." 

Art. 30. In deel IX, titel 11, hoofdstuk I van hetzelfde 
besluit wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen door wat 
volgt : ' Afdeling 1. Bepalingen met betrekking tot de blaam, 
de inhouding van salaris, de overplaatsing bij tuchtmaatregel, 
de tuchtschorsing, de lagere inschaling en de terugzetting in 
graad. " 



Art. 31. In deel IX, titel 11, hoofdstuk I van hetzelfde 
besluit wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat 
volgt : "Afdeling 2. Bepalingen met betrekking tot het ontslag 
van ambtswege en de afzetting". 

Art. 32. In artikel IX 11 van hetzelfde besluit worden de 
woorden "de af zetting" telkens vervangen door de woorden "het 
ontslag van ambtswege en de afzetting"; 

Art. 33. In artikel IX 12 van hetzelfde besluit worden het 
eerste en het tweede lid vervangen door wat volgt : 
"Het ontslag van ambtswege en de afzetting worden, in 
voorkomend geval na het advies van de raad van beroep, 
uitgesproken door de raad van bestuur. 

In afwijking van het eerste lid worden het ontslag van 
ambtswege en de afzetting tegen de leidend ambtenaar en de 
adjunct-leidend ambtenaar uitgesproken door de Vlaamse 
regering." 

Art. 34. In deel IX, titel 11, Hoofdstuk I1 van hetzelfde 
besluit wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen door wat 
volgt : "Afdeling 1. Bepalingen met betrekking tot de blaam, 
de inhouding van salaris, de overplaatsing bij tuchtmaatregel, 
de tuchtschorsing, de lagere inschaling en de terugzetting in 
graad. " . 

Art. 35. Artikel IX 16 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art.  36. In deel IX, titel 11, Hoofdstuk I1 van hetzelfde 
besluit wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat 
volgt : "Afdeling 2. Bepalingen met betrekking tot het ontslag 
van ambtswege en de afzetting.". 

Art. 37. De hierna vermelde artikelen van hetzelfde besluit 
worden vernummerd tot de ernaast vermelde artikelen : 
1" artikel IX 17 wordt artikel IX 16; 

2" artikel IX 18 wordt artikel IX 17; 

3' artikel IX 19 wordt artikel IX 18; 

4" artikel IX 20 wordt artikel IX 19. 



Art. 38. In artikel IX 19 van hetzelfde besluit wordt het 
derde lid opgeheven. 

Art. 39. In deel IX, titel 11, hoofdstuk 11, afdeling 3 van 
hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel IX 20 toegevoegd dat 
luidt als volgt : 
"Art. IX 20. Een uitgesproken tuchtstraf gaat in op de derde 
werkdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven." 

Art. 40. In artikel IX 21 van hetzelfde besluit wordt een 
tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : \\Het voorstel 
vermeldt uitärukkelijk welke tuchtstraf wordt voorgesteld." 

Art. 41. In artikel IX 22, S 1 van hetzelfde besluit wordt het 
punt 2" vervangen door wat volgt : "2' de tuchtstraf die wordt 
voorgesteld; Ir 

Art. 42. In artikel IX 25 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1' het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : \\ Enkel 
ingeval van afzetting en ontslag van ambtswege is het hoger 
beroep opschortend."; 

2' in het derde lid worden de woorden "Ingeval van hoger 
beroep tegen de tuchtstraf afzetting1, vervangen door de 
woorden \\ Ingeval van hoger beroep tegen de tuchtstraf ontslag 
van ambtswege of afzetting1' ; 

3" in het derde lid worden de woorden "conform artikel IX 20, 
4" lid" vervangen door de woorden ""conform artikel IX 20f1. 

Art. 43. In artikel IX 32 van hetzelfde besluit wordt een 
vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "Een tuchtstraf 
is definitief de dag na het verstrijken van de termijn voor 
instelling van hoger beroep of nadat de bevoegde overheid na 
advies van de raad van beroep haar beslissing heeft 
medegedeeld via een aangetekende brief.". 

Art. 44. In artikel IX 36 van hetzelfde besluit worden na de 
woorden "in de maand augustus" de woorden \\en tussen Kerstmis 
en Nieuw j aarr1 toegevoegd. 

Art. 45. In artikel IX 37, § 2 van hetzelfde besluit wordt het 
punt 5" vervangen door wat volgt : \\5" acht jaar voor de 
lagere inschaling of de terugzetting in graad;". 

/ .  



A r t .  4 6 .  In artikel X 2, S 1 van hetzelfde besluit wordt het 
derde lid vervangen door wat volgt : " De overheid die een 
schorsing in het belang van de dienst uitspreekt, mag niet 
dezelfde zijn als deze die haar voorstelt.". 

A r t .  4 7 .  In artikel X 3 van hetzelfde besluit worden in het 
tweede lid de woorden '\zoals bepaald in artikel 23, tweede lid 
van de Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers" geschrapt. 

A r t .  4 8 .  In artikel X 4 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1" het derde lid wordt vervangen door wat volgt : "Het 
statutaire personeelslid wordt verzocht de voorstellen en 
beslissingen tot schorsing in het belang van de dienst te 
viseren. Indien het statutaire personeelslid weigert of in de 
onmogelijkheid verkeert om te viseren, worden ze hem 
medegedeeld via een aangetekende brief.',; 

2" het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : "De 
schorsing in het belang van de dienst gaat in de dag nadat het 
statutaire personeelslid de beslissing tot schorsing in het 
belang van de dienst heeft geviseerd ofwel de dag na het 
aanbieden bij de post van de aangetekende brief waarmee de 
beslissing aan het statutaire personeelslid wordt 
medegedeeld.". 

A r t .  4 9 .  Artikel X 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X 6. Het statutaire personeelslid kan na vijftien 
kalenderdagen sedert de dag dat de schorsing in het belang van 
de dienst uitwerking gekregen heeft, beroep instellen bij de 
raad van beroep. 

Indien de raad van beroep ongunstig advies uitbrengt over de 
opheffing van de schorsing, wordt de schorsing in het belang 
van de dienst gehandhaafd. 

Indien de raad van beroep gunstig advies uitbrengt over de 
opheffing van de schorsing, beslist de raad van bestuur of, 
voor de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar, de 
minister. I r .  

Art. 50. Artikel X 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X 7. Het statutaire personeelslid kan, op voorwaarde 
dat hij nieuwe feiten inroept, een nieuw beroep instellen van 
zodra minstens drie maanden verstreken zijn sedert het vorige 
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ongunstige advies van de raad van beroep of de vorige 
beslissing tot handhaving van zijn schorsing." 

Art. 51. In artikel X 10 van hetzelfde besluit worden de 
woorden 'behalve in geval van afzettingrr vervangen door de 
woorden "behalve ingeval van ontslag van ambtswege of 
af zetting. . 

Art. 52. In artikel X1 10 van hetzelfde besluit wordt het 
tweede lid vervangen door wat volgt : 
'Wanneer een statutair personeelslid in de loop van het jaar 
in dienst treedt, zijn functie definitief neerlegt of in 
dienst is genomen om onvolledige prestaties te verrichten, 
worden zijn vakantiedagen in evenredige mate verminderd. Het 
aantal vakantiedagen wordt tevens in evenredige mate 
verminderd met het aantal onbezoldigde verlofdagen en het 
aantal dagen disponibiliteit wegens ziekte tijdens het lopende 
j aar en, indien niet meer mogelijk, ti j dens het daaropvolgende 
jaar." 

Art. 53. In artikel X1 14 5 1 van hetzelfde besluit wordt het 
punt 1' vervangen door wat volgt: 
"l0 huwelijk van het statutaire personeelslid of afleggen van 
een verklaring van wettelijke samenwoning door het statutaire 
personeelslid : 4 werkdagen;" 

Art. 54. In artikel X1 16 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
l0 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "Het in het 
eerste lid bedoelde bevallingsverlof wordt gelijkgesteld met 
een periode van dienstactiviteit." 

2O het derde lid wordt vervangen door wat volgt : "De periode 
dat bevallingsverlof bezoldigd wordt, mag niet meer dan 
vijftien weken bedragen bij één kind, en niet meer dan 
negentien weken bij een meerling, tenzij de bevalling 
plaatsvindt na de vermoedelijke bevallingsdatum." 

3O het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : "De 
periodes van afwezigheid wegens ziekte die te wijten zijn aan 
de zwangerschap gedurende de periode van 6 weken die vallen 
voor de zevende dag die de werkelijke bevallingsdatum 
voorafgaat, worden omgezet in bevallingsverlof. Ingeval van 
geboorte van een meerling, wordt deze periode verlengd tot 8 
weken. " 



Art. 55. Artikel X1 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X1 17. § 1. In geval van overlijden van de moeder, heeft 
de vader van het kind recht op vaderschapsverlof, waarvan de 
duur het deel van he t beval l ingsverlof dat nog niet opgenomen 
werd door de moeder bij haar overlijden, niet mag 
overschrijden. 

§ 2. Bij opname van de moeder in een ziekenhuis, heeft de 
vader van het kind recht op vaderschapsverlof, dat ten 
vroegste een aanvang neemt vanaf de achtste dag te rekenen 
vanaf de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de opname 
van de moeder in het ziekenhuis meer dan zeven dagen bedraagt 
en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft. 

Het vaderschapsverlof verstrijkt op het moment dat de opname 
van de moeder in het ziekenhuis een einde neemt en uiterlijk 
bij het verstrijken van de periode die overeenstemt met het 
deel van het bevallingsverlof dat door de moeder op het 
ogenblik van haar opname in het ziekenhuis nog niet was 
opgenomen. 

1. 
S 3. Het vaderschapsverlof bedoeld in § 1 en § 2 wordt 
gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.". 

Art. 56. In deel XI, titel X11 van hetzelfde besluit wordt in 
het opschrift van hoofdstuk I het woord "ministerieel" 
geschrapt. 

Art. 57. In artikel X1 47 van hetzelfde besluit wordt het 
eerste lid vervangen door wat volgt : 
"Het statutaire personeelslid krijgt verlof wanneer hij door 
één van de volgende instanties wordt aangewezen om een functie 
uit te oefenen op hun kabinet, secretariaat, cel Algemene 
~eleidscoördinatie of cel Algemeen Beleid : 
* een minister, 
* een staatssecretaris, 
* een regeringscommissaris, 
* een lid van de regering van een gemeenschap of gewest, 
* een gouverneur van een Vlaamse provincie 
* de gouverneur of vice-gouverneur van het administratief 

arrondissement Brussel-hoofdstad, 
* een bestendig afgevaardigde, 
* een burgemeester, 
* een schepen, 
* een OCMW-voorzitter 
* een voorzitter van een districtsraad, 
* een Europees commissaris.". 



Art .  58. In deel XI, titel XII, hoofdstuk I van hetzelfde 
besluit wordt een artikel X1 47 bis ingevoegd dat luidt als 
volgt : 

"Art. X1 47bis. § 1. Aan het stagedoende statutaire 
personeelslid kan bij wijze van uitzondering en om functionele 
redenen een verlof voor opdracht worden toegekend om een 
functie uit te oefenen bij een ministerieel kabinet. 

In afwijking van artikel X1 47 krijgt het stagedoende 
statutaire personeelslid het verlof enkel wanneer hij door een 
Vlaams minister en na akkoord van de minister-president van de 
Vlaamse regering, van de Vlaamse minister bevoegd voor het 
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling en 
van de minister, aangewezen wordt om een functie uit te 
oefenen op zijn kabinet. 

§ 2. Tijdens het verlof wordt de stage niet geschorst. Het 
stagedoende statutaire personeelslid blijft onderworpen aan de 
verplichtingen die in verband met de stage worden opgelegd in 
deel V11 van dit besluit. 

In afwijking van artikel V11 9 wordt het stagedoende 
statutaire personeelslid dat verlof heeft gekregen om een 
functie uit te oefenen op een ministerieel kabinet, begeleid 
door een kabinetslid aangewezen door de minister bij wie het 
stagedoende statutaire personeelslid de functie uitoefent. 

./. 
Het samenvattend eindverslag voor het stagedoende statutaire 
personeelslid dat de stage op een kabinet heeft volbracht, 
wordt opgemaakt door de begeleidingsambtenaar en de leidend 
ambtenaar." 

Art .  59. In artikel X1 49 van hetzelfde besluit, waarvan de 
bestaande tekst 5 1 zal vormen, wordt een 5 2 toegevoegd, die 
luidt als volgt : 
5 2. Deze bepaling geldt tevens voor het stagedoende 
statutaire personeelslid.". 

A r t .  60. In artikel X1 51 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
l0 in S 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : - 
\\ Het verlof wordt evenwel bezoldigd wanneer het statutaire 
personeelslid wordt aangewezen krachtens het besluit van de 
Europese Commissie van 30 april 2002 "Rules applicable to 
National Experts on Secondment to the Commission.". 

2 O  in § 1 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : 
\\ Het verlof wordt eveneens bezoldigd wanneer het statutaire 
personeelslid opdrachten uitvoert bij de Internationale 
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Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Organisatie voor 
Onderwijs en Opvoeding, wetenschap, Cultuur en Communicatie 
van de Verenigde Naties (UNESCO) ." 

Art. 61 . In artikel X1 53 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
l0 § 1 wordt vervangen door wat volgt : 

'S 1. Het karakter van algemeen belang wordt van rechtswege 
erkend voor : 

m de opdrachten in een ontwikkelingsland; 
• de opdrachten die het als nationale deskundige 

aangewezen statutaire personeelslid uitvoert ingevolge 
het voormelde besluit van 30 april 2002; 

m de opdrachten bij de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IA01 i 
m de opdrachten bij de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); 
m de opdrachten bij de Organisatie voor Onderwijs en 

Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie van de 
Verenigde Naties (UNESCO) . " ; 

2O in § 2 wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt 
: 'De toestemming voor de opdracht wordt gegeven indien de 
opdracht geacht wordt van overwegend belang te zijn voor het 
land, de Vlaamse regering, de Vlaamse administratie of de 
Vlaamse openbare instellingen.". 

Art. 62. In artikel X1 54 van hetzelfde besluit wordt een 
derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "In beide gevallen 
wordt het advies ingewonnen van de leidend ambtenaar.". 

Art. 63. In artikel X1 55, 5 1 van hetzelfde besluit worden 
in het eerste lid de woorden "bevoegd voor ambtenarenzaken" 
vervangen door de woorden "bevoegd voor het algemeen beleid 
inzake personeel en organisatieontwikkeling.". 

./. 
Art. 64 In deel23, titel231 van hetxefde besluit wordt bet Opschrzj van hoofdstuk 
III vemngen hor  wat volgt : 'Hoofdstuk III. Verlof wegens terbeschikkngstelling van 

de konin8 een koningin, een prins of een prinses van Be@'! 

Art. 65. Artikel X1 58 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 

"Art. X1 58. § 1. Het statutaire personeelslid wordt door de 
raad van bestuur ter beschikking van de koning, een koningin, 
een prins of een prinses van België gesteld, op hun verzoek. 



§ 2. Voor de tijd dat het statutaire personeelslid ter 
beschikking van de koning, een koningin, een prins of een 
prinses van België wordt gesteld, krijgt hij verlof. Dit 
verlof wordt gelijkgesteld met een periode van 
dienstactiviteit.". 

Art. 66. Artikel X1 59 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X1 59. Onder "erkende politieke groepn wordt verstaan de 
politieke groep die erkend is overeenkomstig het reglement van 
elke wetgevende vergadering van de federale overheid, van de 
gemeenschappen en de gewesten of van het Europees Parlement." 

Art. 67. In artikel X1 60, § 1 wordt het eerste lid vervangen 
door wat volgt : 
"Op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep 
krijgt het statutaire personeelslid in een rang K2 en lager 
met zijn instemming en voorzover het belang van de dienst niet 
in het gedrang komt, verlof om een functie uit te oefenen bij 
een erkende politieke groep in de wetgevende vergaderingen van 
de federale overheid, van de gemeenschappen en de gewesten of 
van de Europese Unie of bij de voorzitter van één van die 
groepen. " . 

Art. 68. In Deel X1 van hetzelfde besluit wordt in het 
opschrift van Titel X111 het woord "nationale" vervangen door 
het woord "federale". 

Art. 69. Artikel X1 66 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X1 66. Het statutaire personeelslid heeft recht op 
verlof voor het verrichten in vredestijd van militaire 
prestaties overeenkomstig de federale bepalingen terzake. 

De leidend ambtenaar neemt de beslissing houdende ambtshalve 
verlof en vaststelling van de administratieve toestand." 

Art. 70 . Artikel X1 67 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X1 67. Het statutaire personeelslid heeft recht op 
verlof voor het verrichten in vredestijd van prestaties als 
vrijwilliger bij het korps voor burgerlijke veiligheid. 

De leidend ambtenaar staat het verlof toe." 

Art. 71 . Artikel X1 69 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X1 69. § 1. Het statutaire personeelslid heeft recht op 
vakbondsverlof overeenkomstig de federale bepalingen terzake. 



9 2. De raad van bestuur erkent een statutair personeelslid 
als vast afgevaardigde op aanvraag van een verantwoordelijke 
leider van zijn vakorganisatie. 

De raad van bestuur beslist volgens de behoeften van de dienst 
of de betrekking waarvan de betrokkene titularis is, als 
vacant moet worden beschouwd. Hij kan deze beslissing nemen 
zodra het statutaire personeelslid vier jaar afwezig is. Aan 
deze beslissing van de raad van bestuur moet het advies van de 
directieraad voorafgaan.". 

Art. 72 . Artikel X1 70 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. X1 70. Het statutaire personeelslid heeft recht op 
ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsongeval, een 
ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte 
overeenkomstig de federale bepalingen terzake." 

A r t .  7 3 .  In artikel X1 71, § 1 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
l0 In het eerste lid worden tussen de woorden "of de Vlaamse 
regering uitoef enen, " en "verlof krijgt" , de woorden "volti j ds 
politiek" ingevoegd; 

2O In het tweede lid worden tussen de woorden "bedoelde 
verlof" en "betreft", de woorden 'en het politiek mandaat, 
genoemd in artikel 7, eerste lid, 4O tot en met 10° van het 
decreet van 30 november 1988" ingevoegd. 

A r t .  7 4 .  In artikel X1 76, eerste lid van hetzelfde besluit 
wordt een punt 5" toegevoegd dat luidt als volgt : 
"5O een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld 

van een derde. " 

A r t .  7 5 .  In deel XI, Titel XVIII van hetzelfde besluit wordt 
een artikel X1 97 toegevoegd dat luidt als volgt : 
"Art. X1 97. In afwijking van artikel X1 16, derde lid, wordt 
bij geboorte op of na 1 juli 2004, de doorbetaling van de 
bezoldiging gegarandeerd tot maximaal zestien weken bij de 
geboorte van één kind, en tot maximaal twintig weken bij de 
geboorte van een meerling, als het personeelslid zeven 
respectievelijk negen weken prenataal verlof heeft genomen op 
basis van de reglementaire bepalingen die bij het begin van 
het prenataal verlof golden." 

Art. 76. Artikel X11 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt: 



"Art. X11 2. S 1. Ambtshalve en zonder opzegging wordt een 
einde gesteld aan de hoedanigheid van statutair personeelslid 
voor : 
l0 het statutaire personeelslid van wie de benoeming 
onregelmatig bevonden wordt binnen de termijn voor beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State of, als een zodanig 
beroep is ingesteld, tijdens de procedure; die termijn geldt 
niet ingeval van arglist of bedrog van het statutaire 
personeelslid; 

/. 
2' het statutaire personeelslid dat niet langer zijn 
burgerlijke en politieke rechten geniet, dat zich in een geval 
bevindt waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en van 
de strafwetten de ambtsneerlegging ten gevolge heeft, dat niet 
meer voldoet aan de dienstplichtwetten, of wiens lichamelijke 
ongeschiktheid werd vastgesteld of dat niet meer voldoet aan 
de nationaliteitsvereiste, gesteld voor de functies bedoeld in 
artikel V1 1, S 2 ;  
3' onverminderd de toepassing van een tuchtprocedure en de 
deelname aan een georganiseerde werkonderbreking, het 
statutaire personeelslid dat zonder geldige reden zijn post 
verlaat en meer dan tien dagen afwezig blijft; 
4 '  het statutaire personeelslid dat wordt ontslagen van 
ambtswege of dat wordt afgezet. 

S 2. Het statutaire personeelslid wiens onregelmatige 
benoeming in het in 5 1, 1' bedoelde geval niet te wijten is 
aan arglist of bedrog in zijn hoofde, krijgt een 
verbrekingsvergoeding, die overeenstemt met 3 maanden loon 
voor elke volledige of ingegane schijf van 5 jaar 
tewerkstelling als statutair personeelslid bij de 
Maatschappi j . 

S 3. In de andere in 1 vermelde gevallen vindt het ontslag 
plaats zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. De 
Maatschappij betaalt evenwel de werkgevers- en 
werknemersbijdragen nodig voor opname van het betrokken 
statutaire personeelslid in de werkloosheidsverzekering, de 
ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de 
moederschapverzekering. 

5 4. Bij betaling van de verbrekingsvergoeding vermeld in S 2 
worden op deze verbrekingsvergoeding de werknemersbijdragen 
ingehouden voor de werkloosheidsverzekering, de 
ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de 



moederschapverzekering en samen met de werkgeversbijdragen 
ges tort. 

Indien deze bijdragebetaling niet volstaat, betaalt de 
Maatschappij de nog benodigde werkgevers- en 
werknemersbijdragen . 

De duur van de periode gedekt door inhouding of betaling van 
werkgevers- en werknemersbijdragen voor de 
werkloosheidsverzekering, de ziekteverzekering (sector 
uitkeringen) en de moederschapverzekering mag de duur niet 
overschrijden van de statutaire tewerkstelling van het 
ontslagen statutaire personeelslid, eventueel vermeerderd met 
de duur gedekt door de verbrekingsvergoeding. 

5 5. Het ontslag van het statutaire personeelslid wordt in de 
gevallen die opgesomd zijn als reden in 5 1, ondertekend door 
de leidend ambtenaar namens de raad van bestuur. 

Het ontslag van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend 
ambtenaar wordt ondertekend door de minister namens de Vlaamse 
regering.". 

Art. 77. In artikel X11 3 van hetzelfde besluit worden in het 
eerste lid de volgende wijzigingen aangebracht : 

1" het punt 2" wordt vervangen door wat volgt: "2" de 
pensionering ingevolge leeftijd of lichamelijke 
ongeschiktheid ; Ir 

2" het punt 3" wordt vervangen door wat volgt: "3" de 
definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid zoals bepaald in 
artikel X11 7, 5 1. Ir 

Art.78. In artikel X11 5 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1" In het eerste lid worden de woorden "Voor het berekenen van 
deze 365 kalenderdagen komen de afwezigheden te wijten aan een 
arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of 
een beroepsziekte, niet in aanmerking" geschrapt; 

2" Er wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : 
"Voor het berekenen van deze 365 kalenderdagen komen de 
afwezigheden vermeld in artikel X1 76 niet in aanmerking en 
worden de afwezigheden ingevolge verlof voor verminderde 



prestaties wegens ziekte vermeld in Deel XI, Titel XVI, pro 
rata meegeteld. 

Art. 79. In artikel X11 7 van hetzelfde besluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1" § 3 wordt vervangen door wat volgt: 
" S  3. Het ontslag treedt in werking na het verstrijken van een 
opzeggingstermijn. 

Deze opzeggingstermijn bedraagt drie maanden voor de 
statutaire personeelsleden die minder dan vijf jaar in dienst 
zijn als statutair personeelslid bij de Maatschappij. Deze 
termijn wordt vermeerderd met drie maanden bij de aanvang van 
elke nieuwe periode van vijf jaar dienst als statutair 
personeelslid bij de Maatschappij. 

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand 
volgend op de betekening van het ontslag. De betekening 
gebeurt via aangetekend schrijven en heeft uitwerking de derde 
dag na de verzending. 

In afwijking van het tweede lid kan in onderling akkoord 
tussen de raad van bestuur en het statutaire personeelslid een 
langere opzeggingstermijn worden overeengekomen of kan de 
opzeggingstermijn worden ingekort. 

De raad van bestuur kan evenwel beslissen dat het ontslag 
wegens beroepsongeschiktheid onmiddellijk ingaat, mits 
uitbetaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan 
het salaris dat overeenstemt met de duur van een normale 
opzeggingstermijn . Ir 

2"  een § 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : 
" S  4. Met het oog op de onderbrenging van het statutaire 
personeelslid onder de werkloosheidsverzekering, de 
ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de 
moederschapverzekering, worden tijdens de opzeggingstermijn of 
OP de verbrekingcvergoeding de desbetreffende 
werknemersbijdragen ingehouden en samen me t de 
werkgeversbijdragen gestort. 

Indien deze bijdragebetaling niet volstaat, betaalt de 
Maatschappij de nog benodigde werkgevers- en 
werknemersbijdragen. 

De duur van de periode gedekt door inhouding of betaling van 
werkgevers- en werknemersbijdragen voor de 
werkloosheidsverzekering, de ziekteverzekering (sector 



uitkeringen) en de moederschapverzekering mag de duur niet 
overschrijden van de statutaire tewerkstelling van het 
ontslagen statutaire personeelslid, eventueel vermeerderd met 
de duur gedekt door de verbrekingsvergoeding.". 

Art. 80. In an'ìAel XTII 19 van he~eyde beshit wordt J3 vemngen door wat volgt : 
"J 3. Ah het statutairepersoneehkd dat werd heqlaatst in een betrekkitzg van de~eyde 
mng, in v n  neezlwegmad een lager salam's xou ontvangen dan het salam's dat het op het 
moment van de herplaatsing in #n vorige graad, genoot, dan behondt het dat salam's tot 

het in #n nieuwe salam'sschaal een salans kqgt  dat ten minste daaraan geyk ui " 

Art. 81. In artiAelXIII 26 van hetxeyde beshit, gemjvgd bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van I7 september 2003, worden de woorden 'Y70 e m "  en '650 

e m "  vervangen door re.pectieveljk de woorden "08 euro" en "80 egm'! 

h. 82 In artzAelXIII 32, J 1, tweede lid van he~efde beslui4 gewj~gd bij het 
bed& van de Vlaamse Regerirag van 14 mei 2004, worden de woorden "l 75 E UR" 

vervangen door de woorden "125 E UR". 

Art. 83. In artikel X111 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd 
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2003, 
worden de woorden "12800 euro" vervangen door de woorden 
"14000 euro". 

Art. 84. In artikel X111 57 van hetzelfde besluit worden de 
woorden "1/1976" vervangen door de woorden "1/1924". 

Art. 85. In artikel X111 91, § 2 van hetzelfde besluit, 
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 
september 2003, worden de woorden "1624 9 euro" en "18579 eurot1 
vervangen door respectieveli j k de woorden "16995 euro" en 
'19432 euro". 

Art. 86. In artikel X111 100, tweede lid van hetzelfde 
besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 
14 mei 2004, worden de woorden "K2 en K3" vervangen door de 
woorden "K2, K2A en K3" . 

Art. 87. In artikel X111 100 bis, § 2 van hetzelfde besluit, 
ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 
2004, worden in de tabel de woorden "K3-K2" vervangen door de 
woorden "K3 - K2A- K2 " . 

Art. 88. In artikel XIV 13, eerste lid van hetzelfde besluit, 
worden na de woorden ""door zijn hiërarchische meerderen 



beoordeeld" de woorden "volgens dezelfde regeling als deze 
welke geldt voor de functioneringsevaluatie van de statutaire 
personeelsleden" toegevoegd. 

A r t .  89.  Artikel XIV 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. XIV 21. Het contractuele personeelslid heeft enkel een 
functionele bevoegdheid. 

In afwijking van het vorige lid hebben de volgende 
contractuele personeelsleden hiërarchische bevoegdheid : 
l0 het contractuele personeelslid met een graad die behoort 
tot het niveau K of Ma en dat leiding geeft over andere 
personeelsleden; 
2O het contractuele personeelslid met een salarisschaal van 
rang K2 of hoger. " 

A r t .  90. Artikel XIV 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen 
door wat volgt : 
"Art. XIV 28. Het contractuele personeelslid heeft recht op 
hetzelfde aantal jaarlijkse vakantiedagen als het statutaire 
personeelslid. 

Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen onder dezelfde 
voorwaarden als die welke gelden voor de statutaire 
personeelsleden. 

In afwijking van artikel X1 10, tweede lid wordt het aantal 
vakantiedagen van het contractuele personeelslid niet in 
evenredige mate verminderd in geval van : 
l0 afwezigheid wegens ziekte of ongeval; 
2O bevallingsverlof; 
3O afwezigheid wegens militiare dienst die geen volle 
kalendermaanden beslaat; 
4 O  vaderschapsverlof." 

A r t .  91. In Deel XIV, Titel 111, Hoofdstuk I1 van hetzelfde 
besluit wordt na afdeling 2, een afdeling 2bis toegevoegd, 
bestaande uit artikel XIV 31 bis die luidt als volgt : 
"Afdeling 2bis. Vaderschapsverlof. 

Art. XIV 3lbis. Het mannelijke contractuele personeelslid 
heeft voor een kind dat van hem afstamt, recht op 10 dagen 
vaderschapsverlof, te nemen binnen de 30 kalenderdagen vanaf 
de dag van de bevalling en met behoud van salaris gedurende de 
eerste 3 dagen. 



Het omstandigheidsverlof bij de geboorte van een kind en het 
vaderschapsverlof kunnen niet worden gecumuleerd." 

A r t .  92. In Deel XIV, Titel 111, Hoofdstuk I1 van hetzelfde 
besluit wordt het opschrift van afdeling 5 vervangen door wat 
volgt : "Afdeling 5. Studieverlof.". 

A r t .  93. In artikel XIV 34 van hetzelfde besluit wordt het 
woord "vormingcverlof" vervangen door het woord 
"studieverlof". 

Art .  94 . Artikel XIV 35 van hetzelfde besluit wordt 
vervangen door wat volgt : 
'Art. XIV 35. Het contractuele personeelslid kan de 
beroepsloopbaan onderbreken overeenkomstig de 
arbeidsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de 
Maatschappi j . " 

/. 
Art .  95. Artikel XIV 36 van hetzelfde besluit wordt 
vervangen door wat volgt : 
"Art. XIV 36. Het contractuele personeelslid heeft recht op 
ouderschapsverlof onder de vorm van loopbaanonderbreking en op 
verlof voor loopbaanonderbreking om bi j stand of verzorging te 
verstrekken aan een zwaar ziek gezins- of familielid volgens 
de regeling die geldt voor het statutaire personeelslid. 

Om het in het eerste lid bedoelde recht onder de vorm van 
halftijdse loopbaanonderbreking te kunnen uitoefenen, moet het 
contractuele personeelslid evenwel minstens met drievierden 
prestaties zijn tewerkgesteld." 

Art. 96. In artikel XIV 38 van hezelfde besluit wordt het 
woord "preventief" vervangen door het woord 
"voorbehoedsverlof" . 
A r t .  97. In artikel XIV 41 van hetzelfde besluit wordt een 
tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : "Inzake politiek 
verlof wordt het deeltijdse contractuele personeelslid 
gelijkgesteld met een statutair personeelslid met verlof voor 
verminderde prestaties.". 

Art. 98. In artikel XIV 49 van hetzelfde besluit worden de 
woorden "13042 euro" vervangen door de woorden "14265 euro". 

Art. 99. Bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door 
de bijlage gevoegd bij dit besluit. 

Art .  100 .  Bijlage 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door 
de bijlage gevoegd bij dit besluit. 

2 3 



Art. 101. Dit besluit treedt in werking op de dag van 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met 

uitzondering van : 

- de artikelen 10 en 11 die uitwerking hebben met ingang 

van 1 juli 1999; 

- de artikelen 86 en 87 die uitwerking hebben met ingang 

van 1 januari 2003; 

- het artikel 91 dat uitwerking heeft met ingang van 1 

december 2003 ; 

- de artikelen 54, 55 en 75 die uitwerking hebben met 

ingang van 1 juli 2004; 

- het artikel 6 dat uitwerking heeft met ingang van 1 

januari 2005; 

- de artikelen 81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,98 en 100 die uitwerking 

hebben met ingang van 1 januari 2006. 

Art. 102. De Vlaamse minister, bevoegd voor openbare werken, 
energie, leefmilieu en natuur is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Brussel, . . . . . . . . . . . . . ,  

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu 
en Natuur, 

Kris PEETERS 


