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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, 
voorzitter; 

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

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

4. de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

enerziids, 

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 Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een éénparia akkoord afqesloten over biiqaand ontwerpbesluit 
van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 4 -01- 2008 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

Minister-president van de Vlaamse Regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

/'. 
i 

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

n Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Steven anackere 
Vlaa$inister van Welzijn, 
Vol gezondheid en Gezin 



Vlaamse Regering 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling 
van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 
5; 

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van een Intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid "Kind en Gezin", gewijzigd bij het decreet van 
22 december 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2004 houdende 
organisatie van Kind en Gezin en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende 
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse 
overheid, inzonderheid op artikel I 7bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 6 maart 2007; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid 
inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 10 augustus 2007; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op 23 november 2007; 

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

Gelet op advies ... .van de Raad van State, gegeven op ... .., met toepassing van 
artikel 84, 51, eerste lid, 1 O, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

Na beraadslaging, 



BESLUIT: 

TITEL I. - Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied 

Artikel 1. Onverminderd de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel 
van de diensten van de Vlaamse overheid, is dit besluit van toepassing op het 
personeel van Kind en Gezin. 
Dit besluit doet geen afbreuk aan de wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen, die op specifieke categorieën van het personeel van Kind en Gezin van 
toepassing zijn. 

HOOFDSTUK ll. - Algemene bepalingen 

Art. 2. In aanvulling op artikel 1 2 van het VPS, wordt voor de toepassing van dit 
besluit verstaan onder: 
1 O VPS: het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende 

vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid; 

2" de entiteit: Kind en Gezin; 

TITEL ll. - Overgangsbepalingen inzake administratieve loopbaan 

Art. 3. De ambtenaar met de vroegere graad van inspecteur-generaal, behoudt zijn 
titel van inspecteur-generaal. 

Art. 4. De ambtenaar die vóór 1 juni 1995 titularis was van de begingraad (rang 10) 
in de vlakke loopbaan van informaticus heeft in afwijking van artikel VI 109, $1, 1 O 

van het VPS, een functionele loopbaan in de graad van informaticus, bestaande uit 
de salarisschalen A1 31, A1 25, A1 26 en A1 27. De tweede, derde en vierde 
salarisschaal wordt bereikt na respectievelijk 6 jaar, 12 jaar en 4 jaar 
schaalanciënniteit. 

TITEL III. - Verloning 

HOOFDSTUK I. - Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk 

Art. 5. De lijst van activiteiten die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk worden 
beschouwd, wordt als bijlage I bij dit besluit gevoegd. 

HOOFDSTUK ll. - Verhoogde rente in geval van arbeidsongeval en ongeval op de 
weg naar en van het werk 

Art. 6. Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt de rente in geval 
van blijvende invaliditeit en in geval van overlijden, toegekend ingevolge een 
arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, berekend op basis 



van de jaarlijkse bezoldiging van het personeelslid, beperkt tot 123.946,76 euro per 
jaar en per persoon. 

HOOFDSTUK I I I. - Overgangsbepalingen 

Art. 7. De ambtenaar van rang A l  of A2 die in december 1994 het 
salariscomplement genoot bedoeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse 
Executieve van 14 oktober 1992 tot vaststelling van de weddeschalen van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangt een toelage van 20 % van het 
geïndexeerd salaris voor zover hij de taken van informaticus daadwerkelijk en 
uitsluitend in een informaticadienst blijft uitoefenen. 
Het recht op deze toelage vervalt zo de ambtenaar bevordert in rang of in 
salarisschaal. Desgevallend wordt voor de toepassing van artikel VII 3, 9 1 VPS dit 
salariscomplement samen met het salaris in de berekening opgenomen. 
De toelage wordt maandelijks en na verlopen termijn betaald; eventueel wordt zij 
verminderd overeenkomstig de bepalingen van artikel VII 6, 91 VPS. 

Art. 8. De jaarlijkse bezoldiging, vermeld in artikel 6 van dit besluit bedraagt 5 000 
000 bef voor de periode van 1 oktober 2000 tot 31 december 2001. 

Art. 9. De salarisschalen A221 P, A1 21 P, A1 22P, B21 1 K en B21 2K zijn opgenomen 
in bijlage II bij dit besluit. 

TITEL IV.- Algemene slotbepalingen 

Art. 10. Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2004 houdende de 
organisatie van Kind en Gezin en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel wordt opgeheven. 

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op ... .met uitzondering van artikel 9 dat 
uitwerking heeft met ingang van 1 december 2004 en ophoudt uitwerking te hebben 
op datum van inwerkingtreding van het ministerieel besluit van de Vlaamse minister 
van Bestuurszaken houdende vaststelling van de bijzondere of specifieke opdrachten 
bij de diensten van de Vlaamse Overheid. 



Bijlage I - Gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk 

Liist van activiteiten die als aevaarliik, on~ezond of hinderlk worden beschouwd: 

1. drukkerij- of fotolaboratoriumactiviteiten 

2. werk met oliën, vetten, bijtende, giftige, radioactieve of schadelijke stoffen, zuren of gassen 

3. werk met sproeistoffen 

4. het herstellen of reinigen van aalputten, afvoerleidingen van W.c.'s of waterplaatsen 

5. werk met caporal of carbolineum 

6. werk op ladders, masten of stellingen of met de heflift vanaf twee meter hoogte 

7. werk in bomen vanaf twee meter hoogte 

8. werk met motorzeis, met de handslijp- of snijmachine of een ander sneldraaiende machine 

9. werk aan in dienst zijnde verwarmings- of stookinstallaties 

10. werk met de stoomreiniger 

11. het lassen en branden van metalen stukken 

12. werk met betonbreekhamer, de steenboor, de betonboorhamer, de explosiehamer of de 
mechanische stamper 

13. werk op platformen zonder leuningen (Kraainem) 

14. maaiwerk bij temperaturen van minstens 30" 

15. isolatiewerk met los glaswol 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van houdendede 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Steven VANACKERE 



De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

Steven VANACKERE 



V L A A M S E  R E G E R I N G  

Vergadering van vrijdag 23 november 2007 

Betreft : Kind en Gezin 

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agent- 

schapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en 

Gezin 

Principiële goedkeuring m.h.0. op onderhandelingen en adviesaanvraag aan 

de Raad van State 

(VW2007/23.11/DOC.I 251 ) 

Beslissing : De Vlaamse Regering beslist: 

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp 

van besluit en aan de bijbehorende bijlagen I en II; 

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, te gelasten: 

2. l. de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voornoemd 

voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een vergadering 

van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, 

2.2.over voornoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de 

Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn 

van dertig dagen, zoals bepaald in artikel 84, § l ,  eerste lid, l " ,  van de ge- 

coördineerde wetten op de Raad van State, op voorwaarde dat de in punt 

2.1. vermelde onderhandelingen geen aanleiding geven tot wijziging van 

de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst, 



2.3. met het oog op de volgende beraadslaging over het besluit, het dossier 

aan te vullen met een volledige uiteenzetting over de budgettaire weerslag 

van deze aangelegenheid (zie voorwaarde, geformuleerd in het akkoord 

van 23 november 2007 van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begro- 

ting - VW2007/23.11/DOC.1251/1). 

Eric STROOBANTS, 

secretaris. 



Vlaamse Regering 

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

NOTA AAN HET SECTORCOMITÉ XVIII 

Betreft: ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin 

SITUERING 

1. Opzet van het ontwerp 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 (VPS DVO) regelt de rechtspositie van 
het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid waaronder Kind en Gezin. 

Omdat het VPS DVO enkel de bepalingen omvat die gemeenschappelijk zijn voor de diensten van 
de Vlaamse overheid waarop het van toepassing is, dient elke entiteit een besluit op te stellen met de 
bepalingen die specifiek zijn voor die entiteit. 

Het voorliggende ontwerp concretiseert deze doelstelling voor wat het intern verzelfstandigd agent- 
schap Kind en Gezin betreft. 

Artikel 3. Titel van inspecteur-generaal 
De ambtenaar met de vroegere graad van inspecteur-generaal behoudt zijn titel van inspecteur- 
generaal. Deze bepaling is een bestaande bepaling van het instellingsspecifiek besluit van Kind en 
Gezin van 26 november 2004. 

Artikel 4. Functionele loopbaan van informaticus 
De ambtenaar die vóór 1 juni 1995 titularis was van de begingraad (rang 10) in de vlakke loopbaan 
van informaticus heeft in afwijking van artikel V111 80 5 1,1° van het stambesluit VOI, een 
functionele loopbaan in de graad van informaticus, bestaande uit de salarisschalen A131, A125, 
A126 en A127. De tweede, derde en vierde salarisschaal wordt bereikt na respectievelijk 6 jaar, 12 
jaar en 4 jaar schaalanciënniteit. 



Deze bepaling is een bestaande overgangsbepaling van het instellingsspecifiek besluit van Kind en 
Gezin van 26 november 2004. 

Artikel 5. Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk 

De lijst van activiteiten die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk worden beschouwd, wordt als bij- 
lage I bij dit besluit gevoegd. 

Artikel 6. Verhoogde rente in geval van arbeidsongeval en ongeval op de weg naar en van het werk. 
De instelling sloot een verzekering arbeidsongevallen af waarbij het volledig salaris verzekerd is. 
Indien een arbeidsongeval of een ongeval op weg van of naar het werk aanleiding geeft tot het uitke- 

P ren van een rente (bij blijvende invaliditeit) wordt de rente door de bevoegde instelling berekend en 
uitbetaald op basis van het volledig salaris en is ze dus niet beperkt tot het wettelijk plafond 
(23.501,54 euro of 849.050 F of geïndexeerd 25.656,78 of 1.034.992 F). 
De bepaling van dit artikel legt de vereiste rechtsgrond voor dit artikel. 

Deze bepaling is een bestaande bepaling van het instellingsspecifiek besluit van Kind en Gezin van 
26 november 2004. 

Artikel 7. Salariscomplement informaticus 
De Vlaamse regering besliste op 14 oktober 1992 om aan de ambtenaren die niet de graad van in- 
formaticus bekleden maar die wel de taken van informaticus daadwerkelijk in een informaticadienst 
uitoefenen, een weddencomplement van 20% toe te kennen. Dit complement wordt in de vorm van 
een toelage verder toegekend aan de ambtenaren die het complement genoten en aan de voorwaar- 
den blijven voldoen. 

Deze bepaling is een bestaande bepaling van het instellingsspecifiek besluit van Kind en Gezin van 
26 november 2004. 

Artikel 8. Deze bepaling is een bestaande bepaling van het instellingsspecifiek besluit van Kind en 
Gezin van 26 november 2004. 

Verhoogde rente in geval van arbeidsongeval en ongeval op de weg naar en van het werk 
Ingevoegd op vraag van de toenmalige Administratie Ambtenarenzaken om de periode tussen de 
ingangsdatum van het instellingsspecifiek besluit en de euro te overbruggen. 

Artikel 9. In de bijlage worden de specifieke salarisschalen met ingang van 1 december 2004 ver- 
hoogd met 1% in uitvoering van het intersectoraal akkoord 2001-2002. 



Vlaamse Regering 
Kabinet van de Vlaamse minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Koolstraat 35,1000 BRUSSEL 
Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 

E-mail: kabinet.vanackere@vlaanderen.be 
E-mail: persdienst.vanackere@vlaanderen.be 

Aan de heer Kris Peeters 
minister-president van de Vlaamse 
Regering 
Martelaarsplein 19 
1000 Brussel 

Uw kenmerk ons kenmerk 
IND 15960/Ks 

vragen naar I e-mail Telefoomummer 
Marc Kerkhofs 02/552.64.21 
marc.kerkhofs@vlaanderen.be 

bijlagen 

datum 
27 november 2007 

Betreft : agendering Sectorcomité XVIII 

ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de agentschapsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin 

Mijnheer de minister-president, 
Waarde collega, 

Ik verzoek u bijgaande nota m.b.t. de bovenvermelde aangelegenheid te 
willen inschrijven op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het 
Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest. 

De Vlaamse Regering keurde dit ontwerpbesluit principieel goed op 23 
november 2007. 

Bijkomende informatie kan worden bekomen bij mijn bevoegde 
kabinetsmedewerker, de heer Marc Kerkhofs. 

Met collegiale groeten, 

Steven Vanackere 
Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 


