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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  

DIRECTIECOMITÉ OP 19 FEBRUARI 2019 
 

1 Goedkeuring verslag van 22 januari 2019 
 

Er is een erratum onder punt 2 : Er was ook een stakingsaanzegging van het ACV openbare 
diensten. 
 
Het Directiecomité heeft verder geen opmerkingen op dit verslag en keurt het bijgevolg goed. 

 
2 Personeel – vraag tot verlenging van deeltijdse prestaties ingevolge 

ziekte - toestemming 
 

Het Directiecomité geeft toestemming aan de betrokkene om de dienst in halvedagprestaties uit 
te oefenen tijdens de periode vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2019 in het kader van artikel II 
24§3 van het geldelijk statuut. 
 

 
3 Personeel – functioneringstoelage 2018 – vaststellen appreciatiefactor – 

volgende Raad van Bestuur 
 

Het Directiecomité besluit aan de Raad van Bestuur voor te stellen om de appreciatiefactoren 
voor 2018 vast te stellen zoals in het voorliggend functioneringsverslag. 

 
 

4 Uitkoppeling warmtenet – stand van zaken 
 
Het Directiecomité is akkoord met de verlenging van de uitvoeringstermijn tot 1 maart 2019. 

 
 

6 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 
verwijlinteresten 2de semester 2018 

 
Het Directiecomité besluit de volgende debetnota’s op te maken: 

 aan de stad Oostende voor de verwijlinteresten m.b.t. het 2de semester van 2018 t.b.v. 
810,94 EUR; 

 Aan de gemeenten Middelkerke voor de verwijlinteresten m.b.t. het 2de semester van 
2018 t.b.v. 176,49 EUR. 

 

 
7 Personeel – arbeidsreglement – aanpassing art. 21 aan de 

reglementering van het Vlaams zorgkrediet – volgende Raad van Bestuur 
 
Het Directiecomité besluit aan de Raad van Bestuur voor te stellen om artikel 21 a van het geldelijk 
statuut te vervangen door onderstaande tekst: 
a Vlaams zorgkrediet 
 
Elk personeelslid heeft recht op het volledig of gedeeltelijk onderbreken van zijn arbeidsprestaties in 
het kader van het Vlaams zorgkrediet conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 
en zijn latere wijzigingen. 
 



 
8 Personeel – vraag tot het nemen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

in het kader van het Vlaams zorgkrediet – goedkeuring 
 

Het Directiecomité geeft toestemming aan betrokkene om loopbaanvermindering met 1/5de te 
nemen vanaf 1 januari 2019 tot zijn pensionering conform het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 26 juli 2016 en zijn latere wijzigingen in het kader van het Vlaams zorgkrediet. 
 
 

 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie      

 


