
Dienstorder MVGIAZFIAZ 9811 

Bijlagen : 1 

ministcric van dc Vlaanise Gcmccnschap 
dcparrcmcnr Algcmcnc Zukcn 

ct1 FinanciCtl 
administratie Ambtenarenzaken 

Aan de Algemene Administratieve Diensten 
van de departementen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Betreft: bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 

Deze dienstorder is het resultaat van de besprekingen gevoerd binnen de Perma- 
nente Interdepartementale Werkgroep Personeel en omvat de richtlijnen voor een 
optimaal beheer van het centrale personeelssysteem en vervangt dienstorder 
MVGIAZFIAM 921 1 van 4/61 1 992. 

De bevoegde actoren inzake het beheer van het personeelssysteem zijn de departe- 
mentale personeelsdiensten, de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen en de 
afdeling Informatica en Geïntegreerd Systeem (IGIS). 

Aangezien de departementale personeelsdiensten eigenaar zijn van de personeelsge- 
gevens welke in het systeem zijn opgeslagen mag IGIS nooit, behalve wat de 
bijwerking van de repertoria betreft, gegevens invoeren. Dit houdt in dat het recht- 
zetten van eventuele fouten in het systeem een departementale verantwoordelijkheid 
is. Elk verzoek tot rechtzetting van gegevens dient in principe doorverwezen te 
worden naar de bevoegde AAD of naar de afdeling IGIS die in dit geval de foutmel- 
dingen en de rechtzetting ervan coördineert en opvolgt. 

Opgemerkt moet worden dat niettegenstaande het feit dat bij bepaalde materies de 
eerste inbreng van gegevens door de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen 
gebeurt, het toch de departementale personeelsdienst is die de eindverantwoorde- 
lijkheid draagt. 



De bevoegde actoren verbinden zich ertoe met het oog op het vermijden van gege- 
vensinconsistentie, uiterlijk 5 dagen na ontstaan van de feitelijke toestand de rele- 
vante gegevens in te voeren in het personeelssysteem en niet te wachten tot zij in het 
bezit zijn van een officieel ondertekende (en /of voor eensluidend verklaarde) beslis- 
sing. Het in het bezit zijn van de officiële beslissing zal in het systeem geregistreerd 
worden door het invullen van de datum van de beslissing in het daartoe bestemde 
veld. 

De personeelsleden belast met de invoer in het personeelssysteem worden verzocht 
deze bevoegdheidsverdeling strikt na te leven. 

Tot slot wens ik nogmaals te benadrukken dat een correcte invoer en opvolging 
door de bevoegde actoren primordiaal is voor een relevante rapportering en het in 
het systeem gestelde vertrouwen. 

Roger Van den Troost 
Directeur-generaal 
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Inleiding 
In onderliggend document wordt de bevoegdheidsverdeling inzake het beheer van het 
personeelssysteem thematisch aangeboden. 

De thema's worden ondergebracht in drie grote blokken, met name werving, loopbaan en 
vertrek. 

Per thema worden de procedure, de bevoegde afdelingen en de invoerschermen in het 
personeelssysteem weergegeven. 

De uiteengezette procedure wil enkel in grote lijnen schetsen welke stappen achtereenvolgens 
moeten ondernomen worden naar aanleiding van een specifiek thema inzake 
personeelsbeheer. 

De bevoegde actoren inzake het beheer van het personeelssysteem zijn de departementale 
personeelsdiensten, de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen (WPB) en de afdeling 
Informatica en Geïntegreerd Systeem (IGIS). 
Bij interdepartementale bewegingen van personeelsleden wordt onderscheid gemaakt tussen 
het gevende en het ontvangende departement. 

Aangezien de departementale personeelsdiensten eigenaar zijn van de personeelsgegevens 
welke in het systeem zijn opgeslagen mag IGIS nooit, behalve wat de bijwerking van de 
repertoria betreft, gegevens invoeren. Dit houdt in dat het rechtzetten van eventuele fouten in 
het systeem een departementale verantwoordelijkheid is. Elk verzoek tot rechtzetting van 
gegevens dient in principe doorverwezen te worden naar de bevoegde AAD of naar de 
afdeling IGIS die in dit geval de foutmeldingen en de rechtzetting ervan coördineert en 
opvolgt. 

Opgemerkt moet worden dat niettegenstaande het feit dat bij bepaalde materies de eerste 
inbreng van gegevens door de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen gebeurt, het toch 
de departementale personeelsdienst is die de eindverantwoordelijkheid draagt inzake de 
correctheid van de gegevens. In dit verband dient gesteld te worden dat een correcte invoer 
van de gegevens van primordiaal belang is voor een relevante rapportering en het in het 
systeem gestelde vertrouwen. 

Met het oog op het vermijden van gegevensinconsistentie dienen de gegevens in het 
personeelsysteem ingebracht te worden bij het ontstaan van de feitelijke toestand of 
uiterlijk vijf dagen na het ontstaan ervan. Er dient dus niet gewacht te worden tot men in 
het bezit is van de officieel ondertekende (en lof voor eensluidend verklaarde) beslissing. Het 
in het bezit zijn van de officiële beslissing dient in het personeelssysteem geregistreerd 
worden door het invullen van de datum van de beslissing in het daartoe bestemde veld 
("datum van besluit"). 

Wij wensen er tevens de nadruk op te leggen dat onderhavig document geenszins als een 
handleiding kan beschouwd worden. Daarvoor venvijzen wij naar de nieuwsbrieven die reeds 
door IGIS werden verspreid naar aanleiding van diverse materies inzake het personeelsbeheer 
van het MVG. 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (1 6-4-98) 
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Werving van statutair personeel 

Procedure 

Voorafgaand aan de eigenlijke werving : 

Actoren 

M D  

Meedelen van de departementale wervingsbehoeften aan de afdeling 
WPB 
Ter advies voorleggen van een globaal voorstel van wervingsplan aan 
het CSG 
De minister van Ambtenarenzaken neemt de beslissing 
Daarna wordt het wervingsplan voor advies voorgelegd aan de 
Inspectie van Financiën 

Ook de vervangingen (natuurlijke afvloeiingen) behoeven de machtiging 
van de Inspectie van Financiën. 
Na het advies van de Inspectie van Financiën, worden de 
wervingsbundels van de kandidaten bij het Vast Wervingssecretariaat 
opgevraagd 
De kandidaten worden uitgenodigd met het oog op de toelating tot de 
stage. De datum van indiensttreding wordt afgesproken. 
Indien de kandidaat de aanstelling weigert, wordt zijn dossier 
teruggestuurd naar het VWS. Tegelijkertijd wordt een andere 
kandidaat gevraagd. 

WPB IGIS 
---- 

Scherminvoer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
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Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Werving 

Wewing van statutair personeel 

Werving van statutair personeel 7 

Scherminvoer 

IA IB IC 
FA FB 
PL 

Procedure 

Werving en aanmaak elektronisch personeelsdossier: 

Opmaken van het stagebesluit 
De leidend ambtenaar van de administratie Ambtenarenzaken wijst de 
kandidaat-stagiairs toe aan de departementen en ondertekent het 
stagebesluit 
Door de afdeling 'WPB wordt gecontroleerd of er reeds een 
personeelsdossier bestaat in het systeem (zie opmerking infra). 

Indien dit niet het geval is, vraagt WPB een nieuw stamnummer aan bij 
het CDVU en maakt vervolgens een nieuw dossier aan (enkel een 
aantal noodzakelijke gegevens) 

+ identificatiegegevens 
+ loopbaangegevens 
+ gegevens inzake affectatie (dienstaanwijzing op basis van het 
officiële organogram) tot op departementsniveau (voor de 
provinciale gouvernementen tot op afdelingsniveau) 

e Overmaken van het dossier aan de bevoegde departementale AAD 
e De secretaris-generaal van het departement geeft de stagiair een 

voorlopige dienstaanwijzing 
Opvragen van de dienststaten (eventueel) 
Vaststelling van het salaris 

Actoren 

AAD W P B  

X 

IGIS 

1 x 

X 
X 

X 
X - 

X 

X 



Werving van statutair personeel 

e Door de departementale personeelsdienst wordt het elektronisch 
dossier aangepast enlof verder aangevuld. 

+ identificatiegegevens 
+ gegevens i.v.m. familiale en fiscale toestand 
+ gegevens i.v.m. de kinderbijslag 
+ gegevens inzake diploma's, bekwaamheden en examens 
6 loopbaangegevens: 
- controle op juistheid inbreng WPB 
- inbreng voorgaande diensten (eventueel afwezigheden met 

verlies van anciënniteit, deeltijdse prestaties) 
+ gegevens inzake dienstaanwijzing (affectatie) en effectieve 

plaats van tewerkstelling : 
- indien nieuwe affectatie werd aangemaakt door WPB; 

verdere aanvulling tot op afdelingsniveau (niet voor 
provinciale gouvernementen) 

- indien niet : controle op juistheid van gegevens en indien 
niet meer correct een nieuwe aanmaken 

+ gegevens inzake administratieve anciënniteiten (eventueel) 
+ geldelijke gegevens (eventueel) 
+ inbrengen ziektekapitaal (eventueel) 

e (Eventueel) opmaak besluit weddevaststelling 
e Doorgave van de gegevens aan de CDVU 
e De dienstaanwijzing tijdens de stage kan gewijzigd worden door de 

Procedure 

AAD 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

WPB 

Actoren 

IGIS 

Scherminvoer 

IA IB IC 
FT 
KB BK 
DP EX 

FA FB 
VD (AF) 

PL 

AA 
GG 
zz 

PL 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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I werving van statutair personeel 

l----- Procedure Actoren Scherminvoer 

secretaris-generaal (departementaal) en het college van secretarissen- 
generaal (interdepartementaal) 

Opmerking: 

Personeelsleden kunnen gecontingenteerd verlof nemen om een 
stagelproeftijd door te maken binnen de Vlaamse Gemeenschap 
(proeftijd intern genoemd). 
Deze personeelsleden hebben een tweede dossier in het systeem. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen het personeelslid dat op het ogenblik 
van de statutaire werving reeds een functie uitoefent als: 

1. statutair ambtenaar: 

e aanmaken van een nieuw elektronisch personeelsdossier (kopie van 
het oude dossier): 

e aanpassen identificatiegegevens in het oude dossier: 
6 inbreng van het gekoppeld personeelsnumrner (nummer nieuw 
dossier) 
6 verwijderen van het stamnummer 

inbrengen loopbaangegevens in het nieuwe dossier 
e (eventueel) aanpassen van gegevens inzake affectatie (tot op 

departementsniveau) in het nieuwe dossier 
- - 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Werving 
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Werving van statutair personeel 

Procedure Actoren Scherminvoer 

m inbrengen in het oude dossier van voor de duur van de stage 
ambtshalve gecontingenteerd verlof (gevende AAD) 
controle inbreng van de afwezigheid in de oude functie 
melding van de nieuwe werving aan ontvangende AAD 

I 

2. contractueel personeelslid: 

AAD 

controle en eventueel aanpassen van de inbreng door WPB 
(ontvangende AAD) 
eventueel aanvullen en aanpassen van gegevens inzake plaats van 
tewerkstelling, familiale en fiscale toestand (ontvangende AAD) 

WPB I IGIS 

X 

X 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
Werving 
Werving van statutair personeel 1 0 

dezelfde werkwijze als bij statutaire personeelsleden wordt gevolgd, 
maar daarnaast wordt eveneens het startkapitaal ziekte ingebracht in 
het nieuw dossier door de ontvangende AAD (immers de ziektedagen 
als contractueel komen niet in mindering van de 666 dagen -grens) 

X 



Werving van contractueel personeel 

Procedure Actoren 

I AAD 

Voorafgaand aan de eigenlijke werving: 

Voor de procedure aangaande de werving van contractueel personeel 
verwijzen we naar het stroomdiagram van de "handleiding voor het 
beheer van het contractueel personeel van het ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap". 

Naar inbreng in het personeelssysteem hebben de te volgen 
administratieve procedures geen invloed, aangezien dezelfde werkwijze 
wordt gevolgd als bij statutair personeel. 

Aanmaak van het elektronisch personeelsdossier: 

Zie werving statutair personeel evenwel zonder stagebesluit. 

Opmerking 1 : niet-aaneensluitende functies 

I Het gebeurt vrij frequent dat bij een nieuwe indiensttreding van 

I contractuele personeelsleden, die reeds vroeger bij het MVG 
Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
Werving 
Werving van contractueel personeel 

Scherminvoer I 
WPB I IGIS I 

IGIS (1 6-4-98) 
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Werving van contractueel personeel 

Procedure 

tewerkgesteld waren, de nieuw in te brengen functie niet aansluit bij de 
laatst geldende functie. 

1 In dit geval wordt volgende oplossing voorzien: 
( e  Verwijdering van het vertrek in de oude functie 
e Controle van openstaande afwezigheden of ziektes; 
indien er openstaande afwezigheden of ziektes zijn, wordt contact 

[ opgenomen met AAD om deze af te sluiten 
e Afsluiten van eventuele afwezigheden of ziektes 
e Voor de periode tussen de twee niet-aaneensluitende functies wordt 

I een nieuwe functie gecreëerd (functie: niet in dienst) 
I e Controle van de identificatiegegevens 
e Inbreng nieuwe indiensttreding (zie supra) 

Opmerking 2: gelij klopende loopbaan 

e In het geval dat een personeelslid dat reeds in dienst is van het MVG 
(als statutair), aangeworven wordt in het kader van een specifieke 
opdracht binnen de Vlaamse Gemeenschap (bijvoorbeeld als 
contractueel navorser bij het departement Wetenschap en Innovatie), 
wordt volgende werkwijze gevolgd: 

Actoren 

IGIS 

Scherminvoer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 1618 (1  6-4-98) 
Werving 
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Werving van contractueel personeel 

r--- Procedure 

l .  voorbereiding aanmaken nieuw dossier (gevende AAD en WPB): 

verwijderen stamnummer in het oude dossier 
e verwittigen van gevende en ontvangende AAD omtrent opdracht 

invoeren van verlof voor opdracht binnen Vlaamse Gemeenschap (bij 
het oud dossier) 

e afsluiten openstaande hogere functies (bij het oud dossier) 
e nemen van schermafdrukken (voor periodes die overlappen met of 

beginnen na de begindatum van de opdracht) en overmaken aan 
ontvangende AAD 

2. creatie van een nieuw elektronisch personeelsdossier: 

e invoeren en aanpassen identificatiegegevens; 
+ invoeren van het gekoppeld personeelsnummer 

(personeelsnummer oud dossier) 
+ dep. code moet ingevuld worden met de juiste affectatiecode 

(indien niet, kan dossier niet meer geraadpleegd worden) 
e inbrengen loopbaangegevens 
e inbrengen van gegevens inzake affectatie en fysisch adres (tot op 

departementsniveau) 
e controle van inbreng afwezigheid door oude AAD 
e ontvangende AAD verwittigen van creatie nieuw elektronisch 

Actoren 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS (16-4-98) 
Werving 
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IA 

AF 
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FA FB 
PL 

AF 

AAD 

X 

X 
X 

WPB 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

IGIS 



Wewing van contractueel personeel 

Procedure 

personeelsdossier 

3.  vervolledigen van het nieuw dossier (ontvangende AAD): 

controleren en (eventueel ) aanpassen van inbreng door WPB 
invoer in het nieuwe dossier van in het oude dossier ingebrachte 
overlappende ahezigheden of ahezigheden begonnen na begindatum 
van de opdracht 
inbreng van gegevens omtrent familiale toestand 
invoer geldelij k startkapitaal 
overmaken manueel op te laden ziektegegevens aan IGIS 
opladen ziekte afwezigheden 

Actoren Scherminvoer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem [GIS (1 6-4-98) 
Werving 
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I Eedaflegging 

Procedure 

Organisatie van de eedaflegging (datum wordt in de mate van het 
mogelijke afgestemd op de interdepartementale ontvangstdag 
georganiseerd door APO) 
Registreren van de datum van eedaflegging (na ondertekening van het 
proces-verbaal door de leidend ambtenaar van de administratie 
Ambtenarenzaken en de stagiair) 

AAD 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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Loopbaan 

Dagelijks beheer van het personeel 17 

Opvolging van de stage 18 

Bevordering 24 

Departementale bevordering (tot en met rang B2) 24 
Interdepartementale bevordering na loopbaanexamens (tot en met rang Al) 26 
Interdepartementale bevordering (vanaf rang A2) 31 

Mobiliteit 35 

Interne mobiliteit 359 
Wijziging van dienstaanwijzing en standplaats 38 

Loopbaanincidenten 39 

Afwezigheid door ziekte, zwangerschap en arbeidsongevallen 39 
Andere afwezigheden dan ziekte, zwangerschap en arbeidsongevallen 41 

Functioneringsevaluatie 42 

Functionele loopbaan 45 

Beheer eretekens 47 

Hogere functies 49 

Mandaatfuncties 51 

Opdrachthouders en coördinatoren 51 

Afdelingshoofden 55 

Tuchtregeling/Schorsing in het belang van de dienst 60 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 16 



Dagelijks beheer van het personeel 

Procedure Actoren Scherminvoer 

I AAD 1 WPB I IGIS / 
Bij elke melding van wijzigingen, uitgaande van het personeelslid 
wordt door de bevoegde departementale personeelsdienst het 
elektronische dossier aangepast enlof aangevuld. 

adreswijziging 
wijziging burgerlijke staat, aantal personen ten laste, haard-en 
standplaatstoeiage,. . . 
wijziging betaling wedde (betalingswijze, rekeningnummer) 
wijziging i.v.m. kinderbijslag 
wijziging i.v.m. diploma's en bekwaamheden 
wijziging i.v.m. examens 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
Loopbaan 
Dagelijks beheer van het personeel 17 



Bij het begin van de stage: 

Zie werving statutair personeel 

Opvolging van de stage 

Tijdens de stage : 

Meedelen van de identiteit van de begeleidingsambtenaar aan de 
departementale vormingsverantwoordelijke door de leidend ambtenaar 
van de administratie waar de stagiair geplaatst is 
Meedelen van de titel van het stagerapport aan de 
vormingsverantwoordelijke (enkel voor niveau A) 
Organisatie van de eedaflegging (zie eedaflegging) 
Opmaak van periodieke evaluatieverslagen door de 
begeleidingsambtenaar (voor stagiairs van niveau D en E maandelijks, 
voor stagiairs van niveau A, B en C driemaandelijks). 
Het laatste verslag fungeert tevens als eindverslag 
 oors sturen van de evaluatieverslagen aan de 
vormingsverantwoordelijke, en wat de stagiair van niveau A betreft 
tevens aan APO en aan de benoemende overheid 

Procedure 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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Opvolging van de stage 

Procedure 

Op het einde van de stage : 

Beoordeling van het stagerapport door de begeleidingsambtenaar die 
het via de vormingsverantwoordelijke aan APO bezorgt 
Voeren van een gesprek waarop voor de stagiair van niveaus B tot en 
met E de begeleidingsambtenaar, de leidend ambtenaar en de 
vormingsverantwoordelijke aanwezig zijn. Voor de stagiair van niveau 
A volgt ook de inbreng van de leidend ambtenaar van APO. 
Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt (verslag 
eindestagegesprek) 
Op basis van het verslag eindestagegesprek en het samenvattend 
eindverslag wordt een voorstel tot benoeming geformuleerd. 
Opmaak van het benoemingsbesluit en laten ondertekenen door de 
secretaris-generaal 
Inbreng van een nieuwe functie in het systeem (van stagiair naar vast) 
Inbreng in het systeem in geval van ontslag (in dit geval wordt tevens 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van 3 maand 
aangeboden) 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern 

Actoren Scherminvoer 

Loopbaan 
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Opvolging van de stage 

Procedure Actoren Scherminvoer 

Opmerking l: 

AAD 

Het personeelslid dat, vooraleer aan de stage te beginnen tewerkgesteld 
was als contractueel personeelslid, maakt op het einde van de 
stageperiode een keuze: 

I .  ofwel opteert het personeelslid voor een statutair statuut: 

WPB 

ontvangende AAD verwittigt gevende AAD omtrent deze beslissing 

IGIS 

O te ondernemen stappen door gevende AAD: 
het oude personeelsdossier wordt afgesloten: in het oude 
personeelsdossier wordt het ontslag ingebracht op de datum dat het 
personeelslid vast wordt benoemd 
afsluiten van het loopbaanincident PRI op de juiste datum (in het oude 
dossier) 
verwijderen van het gekoppeld personeelsnurnmer (in het oude 
dossier) 

O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 
in het nieuwe dossier wordt een nieuwe functie gecreëerd (van stagiair 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
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Opvolging van de stage 

naar vast) en (eventueel) een nieuwe plaats van tewerkstelling 
de loopbaan van het personeelslid loopt nu alleen verder bij het nieuwe 
personeelsnummer 

Procedure 

2. ofwel verkiest het personeelslid het contractueel statuut: 

ontvangende AAD verwittigt gevende AAD omtrent deze beslissing 

Actoren 

O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 
afsluiten van het nieuwe dossier 
verwijderen van het gekoppeld personeelsnummer in het nieuwe 
dossier 
verwijderen van het stamnummer in het nieuwe dossier 

Scherminvoer 

O te ondernemen stappen door gevende AAD: 
afsluiten van het loopbaanincident PR1 op de juiste datum (in het oude 
dossier) 
terug inbrengen van het stamnummer in het oude dossier 
de loopbaan van het personeelslid loopt nu alleen verder bij het oude 
personeelsnummer 

AAD 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

WPB IGIS 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem [GIS (1 6-4-98) 
Loopbaan 
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Opvolging van de stage 

Scherminvoer Procedure Actoren 

Opmerking 2: 

Voor het personeelslid dat vooraleer aan de stage te beginnen, 
tewerkgesteld was als statutair personeelslid (in een lager niveau), geldt 
bij de beëindiging van de stageperiode een gelijkaardige opmerking als 
hierboven. 
Ook dit personeelslid kan een keuze maken: 

1. ofwel opteert het personeelslid voor zijn nieuwe functie: 

O te ondernemen stappen door gevende M D :  
e In dit geval wordt het oude personeelsdossier afgesloten: 
in het oude personeelsdossier wordt de beëindiging ingebracht op de 

datum dat het personeelslid vast wordt benoemd 
e afsluiten van het loopbaanincident PIU op de juiste datum (in het oude 

dossier) 
e verwijderen van het gekoppeld personeelsnummer (in het oude 

dossier) 

O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 
e in het nieuwe dossier wordt een nieuwe functie gecreëerd 
e de loopbaan van het personeelslid loopt nu alleen verder bij het nieuwe 

personeelsnummer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
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X 

X 
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Opvolging van de stage 

1 2. ofwel verkiest het personeelslid terug te keren naar zijn oude functie: 

Procedure 

O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 
e afsluiten van het nieuwe dossier 
e verwijderen van het gekoppeld personeelsnummer in het nieuwe 

dossier 
e verwijderen van het stamnummer in het nieuwe dossier 

O te ondernemen stamen door gevende AAD: 

Actoren 

e afsluiten van het loopbaanincident PIU op de juiste datum (in het oude 

Scherminvoer 

dossier) 
e terug inbrengen van het stamnummer in het oude dossier 
e de loopbaan van het personeelslid loopt nu alleen verder bij het oude 

personeelsnummer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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Departementale bevordering (tot en met rang B2) 

Opzoeken van vacatures 
a Advies van de departementale directieraad over de vacantverklaring 
a Vacantverklaring door secretaris-generaal 

Selectie van potentiële kandidaten 
a Kennisgeving d.m.v. brief aan de potentiële kandidaten en een oproep 

in het Belgisch Staatsblad 
a Kandidaatstelling binnen 30 kalenderdagen na publicatie in het 

Belgisch Staatsblad 
a Nagaan van functioneringsevaluatie van de kandidaten 
a Selectie en rangschikking van de kandidaten door departementale 

directieraad O 

a Kennisgeving van de rangschikking aan de kandidaten 
a (Eventueel) indienen van bezwaarschriften door kandidaten 
a Doorsturen van de bezwaarschriften aan de departementale 

directieraad 
a Door de departementale directieraad wordt een gemotiveerd voorstel 

gedaan 
I a Toekenning van de bevordering door de secretaris-generaal 
a Opmaken van het bevorderingsbesluit en laten ondertekenen door de 

secretaris-generaal 
a Inbreng van de bevordering in het systeem 

AAD 

Scherminvoer Procedure 

IGIS 

Actoren 

1 FA FB PL (eventueel) 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem lGlS ( 1  6-4-98) 
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Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Departementale bevordering 

Departementale bevordering (tot en met rang B2) 

Scherminvoer 

GG (eventueel) 

1 

Procedure 

e Inbreng gegevens omtrent geldelijk statuut (leeftijdsgrens, vaste reële 
jaarbasis) 
Publicatie in BS 

Actoren 

AAD 

X 

X 

WPB IGIS 
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Interdepartementale bevordering na loopbaanexamens (tot en met rang Al)  

Scherminvoer Procedure 

Bij bevordering door overgang naar een ander niveau moet het 
personeelslid slagen voor een vergelijkend loopbaanexarnen, waarna 
een stage moet worden doorlopen 

Administratieve procedure: 

Opzoeken van de vacante betrekkingen 
Advies van de departementale directieraad over de bekendmaking van 
de vacante betrekkingen 
Beslissing van het CSG over de wijze van invulling van de vacatures 
Bekendmaking van de vacante betrekkingen en de wijze van invulling 
door de secretaris-generaal 
Meedelen van de vacante betrekkingen aan WPB 
Aanvragen van het akkoord van de minister van Ambtenarenzaken 
omtrent organisatie van loopbaanexamens 

e Selectie van kandidaten die in aanmerking komen voor deelname aan 
examens (o.a. nagaan van de deelnemingsvoorwaarden en 
finctioneringsevaluatie van de kandidaten) 
Kennisgeving van de organisatie van loopbaanexamens aan de 
potentiële kandidaten (brief opgesteld door WPB) 
De leidend ambtenaar van de administratie Ambtenarenzaken vraagt 

Actoren 

AAD 

X 

X 

X 

X 

WPB 

X 

X 

IGIS 
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Interdepartementale bevordering na loopbaanexamens (tot en met rang Al )  

Procedure 

- 

aan de Vast Wervingssecretaris te starten met de organisatie van 
loopbaanexamens voor de graden door hem aangewezen 

e Na ontvangst van het proces-verbaal, opgesteld door het VWS worden 
de geslaagden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de vacante 
betrekkingen; deze oproep verschijnt ook in het BS 
Kandidaatstelling binnen 30 kalenderdagen na publicatie in het 
Belgisch Staatsblad 

e Overmaken van een voorstel tot toewijzing van de kandidaten aan de 
verschillende vacante betrekkingen aan het CSG 

e Het CSG geeft zijn akkoord omtrent de toewijzing 
e De stage wordt toegestaan door de leidend ambtenaar van de 

administratie Ambtenarenzaken 
e Opmaken van het stagebesluit en laten ondertekenen door de leidend 

ambtenaar van de administratie Ambtenarenzaken 
e Registratie in het systeem (zie verder: bij aanvang van de stage) 

e Na het doorlopen van de stage kan het personeelslid bevorderd 
worden: 

e Opmaken van het bevorderingsbesluit 
e Registratie in het systeem (zie verder: bij einde van de stage) 
e Publicatie in het BS (enkel bij niveau A) 

Scherminvoer Actoren 

IGIS AAD 

X 

X 

WPB 

X 

X 

X 



Interdepartementale bevordering na loopbaanexamens (tot en met rang Al)  

Scherminvoer Procedure 

O p m e r k i n g :  

De bekendmaking van de vacante betrekkingen kan ook plaatsgrijpen na 
de datum van het proces-verbaal van het overgangsexamen. 

Registratie i n  h e t  systeem: 

Personeelsleden krijgen van ambtswege verlof in hun oude graad voor de 
duur van hun stage in de nieuwe graad indien ze geslaagd zijn voor een 
examen voor overgang naar een ander niveau. 
Deze personeelsleden krijgen een tweede dossier in het systeem. 

1. bij de aanvang van de stage: 

e aanmaken van een nieuw elektronisch dossier (kopie van het oude 
dossier): 
e aanpassen identificatiegegevens in het oude dossier: 

+ inbreng van het gekoppeld personeelsnummer (nummer nieuw 
dossier) 
+ verwijderen van het stamnummer 

inbrengen loopbaangegevens in het nieuwe dossier 
e (eventueel) aanpassen van gegevens inzake affectatie in het nieuwe 

Actoren 
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Interdepartementale bevordering na loopbaanexamens (tot en met rang Al )  

Procedure 

dossier 
e inbrengen in het oude dossier van voor de duur van de stage 
ambtshalve gecontingenteerd verlof (gevende AAD) 
e controleren van de inbreng van de afwezigheid door de gevende AAD 

melden van de bevordering aan de ontvangende AAD 
e controle en eventueel aanpassen van de inbreng door WPB 
(ontvangende AAD) 

eventueel aanvullen en aanpassen van gegevens inzake plaats van 
1 tewerkstelling, familiale en fiscale toestand (ontvangende AAD) 

2. op het einde van de stage: 

2.1. ofwel opteert het personeelslid voor zijn nieuwe functie: 

O te ondernemen stappen door gevende AAD: 
In dit geval wordt het oude personeelsdossier afgesloten: 
afsluiten van het loopbaanincident PRI op de juiste datum (in het oude 
dossier) 

e verwijderen van het gekoppeld personeelsnummer (in het oude 
dossier) 

O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 
I e in het nieuwe dossier wordt een nieuwe functie gecreëerd 

Actoren scherminvoer 
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Interdepartementale bevordering na loopbaanexamens (tot en met rang Al)  

Procedure 

2. ofwel verkiest het personeelslid terug te keren naar zijn oude functie of 

e de loopbaan van het personeelslid loopt nu alleen verder bij het nieuwe 
personeelsnummer 

wordt het personeelslid ambtshalve teruggezet in zijn oude graad: 

Actoren 

O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 
e afsluiten van het nieuwe dossier 
e verwijderen van het gekoppeld personeelsnummer in het nieuwe 

dossier 
e verwijderen van het stamnummer in het nieuwe dossier 

Scherminvoer 

AAD 

O te ondernemen stappen door gevende AAD: 
e afsluiten van het loopbaanincident PR1 op de juiste datum (in het oude 

dossier) 
e terug inbrengen van het stamnummer in het oude dossier 
e de loopbaan van het personeelslid loopt nu alleen verder bij het oude 

personeelsnummer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
Loopbaan 
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Interdepartementale Bevordering (vanaf rang A2) 

Procedure 

Voor de invulling van de functie als afdelingshoofd (A2A) werd afgestapt 
van de procedure van bevordering. 
Afdelingshoofden worden aangeduid voor de duur van een mandaat. 
Hiervoor verwijzen we naar de procedure voor de aanwijzing van 
afdelingshoofden. 

a Opzoeken van vacatures 
Advies van het College van secretarissen-generaal over de 
vacantverklaring 
Opmaak nota met advies van het CSG aan de Vlaamse regering 

a Vacantverklaring door de Vlaamse regering + vaststelling lijst 
generieke en administratiespecifieke competenties 
Selectie van in aanmerking komende kandidaten 
Kennisgeving aan de in aanmerking komende kandidaten en een 
oproep in het Belgisch Staatsblad 
Kandidaatstelling en indienen nota met beleidsvisie binnen 30 
kalenderdagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
Loopbaan 
Interdepartementale bevordering 3 1 



Interdepartementale Bevordering (vanaf rang A2) 

Scherminvoer i Procedure Actoren 

Opvragen van de functioneringsevaluatie van de kandidaten en 
opvolgen van de organisatie van een (eventuele) gedragsgerichte test 
Bezorgen van de bekomen informatie aangaande de 
potentieelinschatting van de kandidaten aan het CSG 
Beoordeling generieke competenties door het CSG 
Meedelen aan de kandidaten of zij al dan niet over de vereiste 
generieke competenties beschikken 
(Eventueel) indienen van bezwaarschriften door kandidaten 
Doorsturen van de bezwaarschriften naar het CSG 
Eventueel horen door het CSG van de kandidaten die een 
bezwaarschrift hebben ingediend 
Beoordeling door het CSG van de administratiespecifieke 
competenties op basis van de verdediging van de beleidsvisie 
Het CSG doet gemotiveerd voorstel van de rangschikking van de 
kandidaten op basis van generieke en administratiespecifieke 
competenties 
Meedelen aan de kandidaten die hun beleidsvisie hebben voorgebracht 
van het voorstel van rangschikking van het CSG 
(Eventueel) indienen van bezwaarschriften door kandidaten 
Doorsturen van de bezwaarschriften naar het CSG 
Beraadslaging over en voordracht van in aanmerking komende 
kandidaten aan de Vlaamse regering door CSG 

AAD 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
Loopbaan 
Interdepartementale bevordering 3 2 

WPB IGIS 



Interdepartementale Bevordering (vanaf rang A2) 

e Opmaak van het bevorderingsbesluit en laten ondertekenen door 
benoemende overheid 

e Inbreng bevordering in het systeem 
e Publicatie in BS 
e Inbreng wijziging affectatie in het systeem door gevende AAD (tot op 

departementsniveau) 
e Gevende AAD maakt volledig personeelsdossier over aan ontvangende 

AAD 
e Inbreng in het systeem van de rest van de affectatie door de 

ontvangende AAD 

Procedure 

e Opzoeken van de vacante betrekkingen 
e Advies van het College van secretarissen-generaal over de 

bekendmaking van de vacante betrekkingen 
e Opmaak nota met advies van het CSG aan de Vlaamse regering 
e Vacantverklaring door Vlaamse regering 
e Selectie van in aanmerking komende kandidaten 
e Kennisgeving aan de in aanmerking komende kandidaten en een 

oproep in het Belgisch Staatsblad 
e Kandidaatstelling binnen 30 kalenderdagen na publicatie in het 

Actoren 

l 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
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Loopbaan 
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Interdepartementale Bevordering (vanaf rang A2) 

Procedure 

Belgisch Staatsblad 
Voordracht van in aanmerking komende kandidaten aan de Vlaamse 
regering 
Mondelinge verdediging beleidsvisie voor Vlaamse regering 
Opmaak van het bevorderingsbesluit en laten ondertekenen door 
benoemende overheid 
Inbreng bevordering in het systeem 
Publicatie in BS 
Inbreng wijziging affectatie in het systeem door gevende AAD (tot op 
departementsniveau) 
Gevende AAD maakt volledig personeelsdossier over aan ontvangende 
AAD 
Inbreng in het systeem van de rest van de affectatie door de 
ontvangende AAD 

Scherminvoer 

FA FB 

PL 

PL 

Actoren 

AAD 

X 

X 

WPB 

X 

X 

X 
X 

IGIS 



Interne mobiliteit (intra-en interdepartementaal) 

Procedure 

Vrijwillige mobiliteit 

AAD 

De beslissing om een vacature via interne mobiliteit op te vullen wordt 
genomen door het College van secretarissen-generaal voor een 
vacature in de begingraad van elk niveau en door de benoemende 
overheid voor een vacature in een hiërarchisch hogere graad dan de 
begingraad van elk niveau (d.i. de secretaris-generaal voor de graden 
van de niveaus B,C en D en de Vlaamse regering voor de graden van 
rang A2 en hoger) 
Selectie van potentiële kandidaten 

e Bekendmaking van de vacature aan de potentiële kandidaten en een 
oproep in het Belgisch Staatsblad 
Vrijwillige kandidaatstelling (binnen 30 kalenderdagen) 

e Selectie en ingeval een vacante betrekking in een hiërarchisch hogere 
graad dan de begingraad van het niveau bij wijze van mutatie en 
terzelfdertijd bij wijze van bevordering wordt begeven, rangschikking 
van de kandidaten door de ontvangende leidinggevende, de afdeling 
WPB en het departementaal lid van de mobiliteitscel 
Opmaak van het besluit met vaststelling van de nieuwe 
dienstaanwijzing door de gevende AAD 

e Ondertekening van het besluit door de gevende en ontvangende 

Actoren 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem (GIS (16-4-98) 
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Interne mobiliteit (intra-en interdepartementaal) 

Procedure 

secretaris-generaal (voor ambtenaren van niveau A2 is dit de Vlaamse 
regering) 
Doorsturen van een afschrift van het ondertekende besluit door het 
ontvangende departement naar de afdeling WPB 
Inbreng in het systeem door gevende AAD (wijziging affectatie tot op 
departementsniveau) 
Overmaken volledig personeelsdossier aan ontvangende AAD 
Inbreng in het systeem van de rest van de affectatie door de 
ontvangende AAD (administratie, afdeling, standplaats) 

Ambtshalve mobiliteit 

Indien op vrijwillige basis geen geschikte kandidaten worden 
gevonden, dan kan de bevoegde overheid beslissen om over te gaan tot 
ambtshalve mobiliteit 
De aanduiding van de personeelsleden gebeurt in dit geval door het 
C.S .G. (ingeval van interdepartementale mobiliteit) en door de 
directieraden van de departementen (ingeval van intradepartementale 
mobiliteit) 
Personeelsleden die om medische of functionele redenen dienen 
herplaatst te worden, krijgen voorrang bij ambtshalve mobiliteit 

Scherminvoer 

PL 

PL 

Actoren 

IGIS AAD 

X 

X 

X 
X 

WPB 



Interne mobiliteit (intra-en interdepartementaal) 

Procedure 

Deze personeelsleden worden volgens dezelfde procedure gescreend 
als bij vrijwillige mobiliteit 
Opmaak van het besluit met vaststelling van de nieuwe 
dienstaanwijzing door de gevende AAD 
Ondertekening van het besluit door de gevende en ontvangende 
secretaris-generaal (voor ambtenaren van rang A2 is dit de Vlaamse 
regering) 
Doorsturen van een afschrift van het ondertekende besluit door het 
ontvangende departement naar de afdeling WPB 
Inbreng in het systeem door gevende AAD (wijziging affectatie tot op 
departementsniveau) 
Overmaken volledig personeelsdossier aan ontvangende AAD 
Inbreng in het systeem van de rest van de affectatie door de 
ontvangende AAD (administratie, afdeling, standplaats) 

AAD 
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Wijziging van dienstaanwijzing en standplaats 

Elke secretaris-generaal kan na advies van de departementale 
directieraad en mits motivering de dienstaanwijzing en 
standplaatsbepaling wijzigen van personeelsleden van niveau B, C, D 
en E en van rang A l .  

, Inbreng in het systeem 

Scherminvoer Procedure 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
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Afwezigheid door ziekte, zwangerschap en arbeidsongevallen l 

1. Melding van de afwezigheid door het personeelslid 

Procedure 

De melding van de afwezigheid verloopt via twee lijnen : 
de melding aan het medisch controleorganisme, waarvan de gegevens 
gebruikt worden voor invoer in het systeem via datatransmissie; 

a de administratieve melding via hiërarchische weg, waarvan de 
gegevens als controle op de invoer worden gebruikt. 

2. Registratie 

Gegevensoverdracht van het medisch controleorganisme: 
(automatische invoer in het systeem) 

Scherminvoer Actoren 

Aangezien een ziek personeelslid steeds verplicht is, zelfs indien er 
geen arts wordt geraadpleegd, dit via het geijkte formulier te melden 
aan het controleorganisme, vervangt het automatisch opladen van de 
bij het controleorganisme geregistreerde meldingen in principe de 
manuele invoer. Er mag verondersteld worden dat in normale 
omstandigheden een ziektemelding steeds binnen de vier werkdagen 
in het personeelssysteem zal zijn opgenomen. 

AAD 
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Afwezigheid door ziekte, zwangerschap en arbeidsongevallen 

Procedure 

+ Kwaliteitscontrole op datatransmissie (overdracht gegevens 
Securex naar PG): 

+ Administratieve controleprocedure: 

De administratieve meldingsformulieren dienen enkel als controle. 
Bij deze controle kunnen er een aantal anomalieën optreden. In dit 
geval dienen bij de AAD de nodige acties te worden ondernomen om 
tot een juiste invoer in het systeem te komen. 
Bij iedere ziektemelding wordt aan het meldend personeelslid een 
nieuw blanco-attest opgestuurd. 

i 

Scherminvoer 

Z1 MC MO 

Actoren 

AAD 

X 

X 

WPB IGIS 

X 
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Loopbaanincidenten (afwezigheden andere dan ziekte, zwangerschap, arbeidsongeval of 
vakantie) 

Procedure 

e Indienen van de aanvraag door het personeelslid langs hiërarchische 
weg (de termijnen voor indienen van de aanvraag variëren naargelang 
het soort loopbaanincident) 

e Verlenen van advies door de hiërarchische meerdere 
e Beslissing door de bevoegde overheid (de beslissingsbevoegdheid 

hangt eveneens af van het soort loopbaanincident) 
e Opmaak van het besluit (brief of addendum voor contractuelen) 
e Ondertekening door de bevoegde overheid 

Registratie in het systeem 

Opmerking: 

e Tegen een beslissing van de bevoegde overheid kan beroep 
aangetekend worden bij de Raad van Beroep die zijn advies uitbrengt 

e Afhankelijk van het soort loopbaanincident, wordt de definitieve 
beslissing door de secretaris-generaal of het college van secretarissen- 
generaal genomen 

Scherminvoer 

AF 

Actoren 

IGIS AAD 

X 

X 

WPB 



I Functioneringsevaluatie 

Procedure Actoren Scherminvoer 

De functioneringsevaluatie kadert in het globaal PLOEG-concept. 
De opvolging van de gegevens in het kader van de PLOEG-cyclus 
gebeurt momenteel binnen het Opvolgingssysteem PLOEG. 
Daarnaast wordt in het personeelssysteem het resultaat van de 
functioneringsevaluatie geregistreerd (vertraging, onvoldoende) 

I Evaluatie 

s AAD 

e Voeren van het evaluatiegesprek op initiatief van de eerste evaluator 
e Opmaak van de evaluatie door de eerste evaluator 
e Ondertekening van de evaluatie door de eerste en tweede evaluator 
e Doorsturen van de evaluatie naar de geëvalueerde (binnen de 15 

kalenderdagen na evaluatiegesprek, en uiterlijk op 15 maart) 
e (Eventueel) indienen van opmerkingen door de geëvalueerde (binnen 

15 kalenderdagen) 
e Doorsturen door eerste evaluator van ondertekende evaluatie naar 

AAD 
e Nazicht van evaluatie en opbergen in klassement 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
Loopbaan 
Functioneringsevaluatie 42 

WPB IGIS 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
Loop baan 
Functioneringsevaluatie 

Functioneringsevaluatie 

IGIS (16-4-98) 

43 

Procedure 

Gewaardeerd worden 

Er zijn vier mogelijkheden : toekenning van een toelage, normale 
snelheid, vertraging of onvoldoende. 

+ Toekenning van een toelagelvertraging 

Bespreking en advies door COVA 
De ambtenaar kan vragen om te worden gehoord op basis van de 
evaluatie 
Bespreking op de departementale directieraad van het advies van de 
COVA en formuleren van beslissing voor 1 juli 
Inbreng in systeem omtrent beslissing toekenning van een toelage 
/vertragen 
Meedelen van de beslissing aan de geëvalueerde 

+ Onvoldoende (voor rang A2 en lager) 

Voorstel tot onvoldoende door eerste en tweede evaluator 
De betrokkene kan beroep aantekenen tegen een onvoldoende binnen 
15 kalenderdagen na ontvangst van het evaluatieverslag 
Geven van gemotiveerd advies door de raad van beroep binnen 30 

Scherminvoer 

BE 

Actoren 

AAD 

X 

X 

WPB IGIS 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS (1  6-4-98) 
Loopbaan 
Functioneringsevaluatie 44 

Functioneringsevaluatie 

Procedure 

kalenderdagen na ontvangst van beroep (geen advies betekent gunstig) 
Beslissing door het CSG binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van 
het advies van de raad van beroep (geen beslissing betekent gunstig) 
Registratie in het systeem van onvoldoende 
Meedelen van de beslissing aan de geëvalueerde 

Scherminvoer 

BE 

Actoren 

AAD 

X 
X 

WPB IGIS 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Functionele loopbaan 

Functionele loopbaan 

Procedure 

De functionele loopbaan bestaat in de opeenvolgende toekenning aan 
een ambtenaar van een steeds hogere salarisschaal binnen een zelfde 
rang op basis van schaalanciënniteit en zonder wijziging van 
graadbenaming. 
De schaalanciënniteit wordt opgebouwd op basis van de 
functioneringsevaluatie: 
1 O hetzij met normale snelheid, waarbij de in aanmerking komende 
diensten gelijk zijn aan de werkelijke diensten; 
2" hetzij vertraagd, waarbij de in aanmerking komende diensten 
a) gelij k zijn aan de helft van de werkelijke diensten; 
b) vervallen indien de functioneringsevaluatie met "onvoldoende" 
besloten wordt. 
Daarnaast wordt de schaalanciënniteit eveneens beïnvloed door de 
loopbaanincidenten die het personeelslid heeft genomen 

e De gegevens m.b.t. loopbaanincidenten en functioneringsevaluatie 
worden automatisch verwerkt in de administratieve cyclus die o.a. de 
schaalanciënniteit berekent 

e De departementale personeelsdiensten zijn verantwoordelijk voor het 
opzoeken van personeelsleden die voor overgang naar een volgende 
trap in de functionele loopbaan in aanmerking komen. Daartoe wordt 
een door IGIS ontwikkelde Access-procedure ter beschikking gesteld. 

Scherminvoer Actoren 

AAD 

X 

WPB IGIS 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (1  6-4-98) 
Loopbaan 
Functionele loopbaan 46 

Functionele loopbaan 

Procedure 

Registratie van een nieuwe salarisschaal in het systeem 
Opmaken van het besluit voor toekenning van een nieuwe salarisschaal 
Opsturen van een uittreksel van het besluit en een kopie van de nieuwe 
salarisfiche naar het personeelslid 

Opmerking: 

Bij een onvoldoende wordt het 'genot' van de eerstvolgende 
salarisverhoging met 6 maand uitgesteld (de administratieve 
anciënniteit blijft evenwel behouden) 
De manuele opvolging van dit uitstel behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de departementale personeelsdiensten 

Scherminvoer 

FA FB 

Actoren 

IGIS AAD 

X 
X 
X 

X 

WPB 



Nationale orden 

Beheer van eretekens 

e Aanmaken lijsten van ambtenaren die in aanmerking komen voor een 
nationaal ereteker, 
Aanvraag bijkomende inlichtingen bij Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 
Opmaak van voordrachtstaten per functioneel bevoegde minister (na 
eerst het voorstel te hebben bezorgd) 
De functioneel bevoegde minister ondertekent de voordrachtstaten ter 
bekrachtiging 

e De voordrachten worden vervolgens opgestuurd naar de Minister- 
president die ze viseert en doorstuurt naar de diensten van de Eerste 
minister 

e De diensten van de Eerste Minister controleren het dossier en laten het 
viseren door het Staatshoofd 

e Opmaak van de ontwerpen van K.B. 
e De ontwerpen van K.B. worden via de Minister-president doorgestuurd 

naar de Eerste minister, die de K.B.'s laat ondertekenen door het 
Staatshoofd 

e Registratie in het systeem (na ondertekening besluit) 
e Verspreiding van de nodige afschriften (naar betrokkene, dienst van de 

Procedure 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Beheer eretekens 47 

Scherminvoer Actoren 

IGIS AAD WPB 



Beheer van eretekens 

betrokkene, naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, functioneel 
bevoegde minister, kanselarij) 

e Opmaak oorkonde door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Bezorgen oorkonde aan personeelslid 

Procedure 

Burgerlijke eretekens 

e Aanmaken lijsten van ambtenaren die in aanmerking komen voor een 
burgerlijk ereteken 
Opmaak van voordrachtstaten per functioneel bevoegde minister 

e De functioneel bevoegde minister ondertekent de voorstellen ter 
bekrachtiging 

e Opmaak van de ontwerpen van K.B. 
e De ontwerpen van K.B. worden via de Minister-president doorgestuurd 

naar de Eerste minister, die de K.B.'s laat ondertekenen door het 
Staatshoofd 

e Registratie in het systeem (na ondertekening besluit) 
e Verspreiding van de nodige afschriften (naar betrokkene, dienst van de 

betrokkene en functioneel bevoegde minister) 
e Opmaken oorkonde en laten ondertekenen door Eerste Minister 
e Bezorgen ondertekende oorkonde aan personeelslid 

Actoren 

AAD 

Scherminvoer 

WPB 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Beheer eretekens 4 8 



- 1 Hogere functies 1 

Procedure 

Het voorstel om een hoger ambt toe te kennen gaat uit van: 
- de leidend ambtenaar of het afdelingshoofd, indien het gaat over een 
hoger ambt in een betrekking van rang Al  en van niveau B, C en D ; 
- de leidend ambtenaar als het een hoger ambt in een betrekking van 
rang A2 betreft ; 
- de secretaris-generaal als het een hoger ambt in een betrekking van 
rang A3 betreft ; 
- de minister-president van de Vlaamse regering, indien het gaat over 
een hoger ambt in een betrekking van rang A4. 
Dit voorstel bestaat uit een gemotiveerde nota en de toestand 
personeelsformatie-personeelssterkte. 
Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan : 
- het college van afdelingshoofden, indien het gaat over een hoger ambt 
in een betrekking van rang Al en van niveau B, C en D ; 
- de departementale directieraad, als het een hoger ambt in een 
betrekking van rang A2 en A3 betreft. 

e De voorstellen waarover een gunstig advies werd uitgebracht, worden l samen met het advies van het college van afdelingshoofden of de 
departementale directieraad toegezonden aan de Algemene 
Administratieve Diensten. 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Opvolging van de geldelijke loopbaan 49 

AAD 

Actoren Scherminvoer 

WPB IGIS 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
Loopbaan 
Opvolging van de geldelijke loopbaan 

Hogere functies 

Procedure 

Vervolgens vragen de departementale personeelsdiensten, via de 
secretaris-generaal, het advies van de Inspectie van Financiën. 

Voor de eerste aanstelling is het advies van de Inspectie van financiën 
vereist, bij ongunstig advies is de Vlaamse minister bevoegd voor 
Ambtenarenzaken de beroepsinstantie. 

e Als er gunstig advies is uitgebracht, maken de Algemene 
Administratieve Diensten van het betrokken departement het besluit 
op waarbij het hoger ambt wordt toegekend. 

e De beslissing tot toekenning van een hoger ambt wordt genomen : 
- door de Vlaamse regering voor een hoger ambt in een betrekking van 
rang A4 ; 
- door de functioneel bevoegde Vlaamse minister voor een hoger ambt 
in een betrekking van rang A2 en A3 ; 
- door de secretaris-generaal van het betrokken departement voor een 
hoger ambt in een betrekking van rang Al  en van niveau B, C en D. 
Registratie in het systeem door gevende AAD 
Opvolging van de functie door gevende AAD 

Scherminvoer 

HF 

Actoren 

AAD 

X 

X 

X 
X 

WPB IGIS 



Opdrachthouders en projectleiders 

Procedure 

1 Administratieve procedure 

AAD 

Het ontwerp van statuutswijziging inzake de aanduiding van 
opdrachthouders en projectleiders ligt momenteel voor advies bij de Raad 
van State. 

Actoren 

1 Aanmaak nieuw elektronisch ~ersoneelsdossier 

Scherminvoer . 

WPB 

ontvangende AAD verwittigt gevende AAD aangaande nieuwe 
aanstelling 

IGIS 

1. voorbereiding aanmaken nieuw dossier (gevende AAD): 

I nemen van schermafdrukken (voor schermen FT, AF, HF, Z1 voor 
periodes die overlappen met of beginnen na de begindatum van de 
mandaatfùnctie) en overmaken aan ontvangende AAD; deze dienen 

1 ontvangende AAD in staat te stellen een correct nieuw dossier aan te 
maken 
verwijderen stamnummer in het oude dossier 

1 invoeren van een afwezigheid 
Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Opdrachthouders en projectleiders 

I I A F  
IGIS (16-4-98) 



I Opdrachthouders en projectleiders 

l I AAD / WPB I IGIS 

i 

2. creatie van een nieuw elektronisch personeelsdossier (ontvangende 
AAD): 

Procedure 

(indien niet, kan dossier niet meer geraadpleegd worden) 
invoeren gegevens omtrent diploma en examens 

Actoren 

invoeren en aanpassen identificatiegegevens; 
+ invoeren van het stamnummer en het gekoppeld 

personeelsnummer (personeelsnummer oud dossier) 
+ dep. code moet ingevuld worden met de juiste affectatiecode 

inbrengen functiegegevens 
e inbrengen van gegevens inzake affectatie en fysisch adres 

Scherminvoer 

X 

controleren of er in het oude dossier een afwezigheid werd ingebracht 
invoer in het nieuwe dossier van in het oude dossier ingebrachte 1 / 
overlappende afwezigheden of afwezigheden begonnen na begindatum 
van de mandaatfunctie 1 1 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (1 6-4-98) 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Opdrachthouders en projectleiders 5 2 

invoer in het nieuwe dossier van in het oude dossier ingebrachte 
overlappende hogere functies of hogere functies begonnen na 
begindatum van de mandaatfunctie 
inbreng van gegevens omtrent familiale toestand 

e invoer geldelijk startkapitaal 

X 

X 
X 



Opdrachthouders en projectleiders 

Procedure 
I I I AAD I WPB I IGIS 1 

Actoren Scherminvoer 

Afsluiten dossier bij beëindiging opdracht of mandaat 

invoer administratief startkapitaal 
invoer ziekte startkapitaal 
overmaken manueel op te laden ziektegegevens aan IGIS 
opladen ziekte afwezigheden 

Bij het beëindigen van de opdracht/ het mandaat moet het nieuwe 
dossier afgesloten worden door de ontvangende AAD 

X 
X 
X 

/ Daartoe wordt volgende werkwijze gevolgd: l 
O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 

ontvangende AAD verwittigt gevende AAD aangaande beëindiging 
opdracht/mandaat 
invoeren einde mandaat in nieuwe dossier 
verwijderen gekoppeld personeelsnummer in nieuwe dossier 
verwijderen van het stamnummer in het nieuwe dossier 

O te ondernemen stappen door gevende AAD: 
afsluiten loopbaanincident op de juiste datum in oude dossier 

I terug inbrengen van het stamnummer in het oude dossier 
Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 

l 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Opdrachthouders en projectleiders 

I 

IGIS (16-4-98) 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Opdrachthouders en projectleiders 5 4 

Opdrachthouders en projectleiders 

Procedure 

vanaf nu loopt de loopbaan van het personeelslid alleen verder bij het 
oude dossier 

l 

Scherminvoer Actoren 

AAD WPB IGIS 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Afdelingshoofd 5 5 

Afdelingshoofden (en afdelingshoofden ad interim) 

Procedure 

Administratieve procedure 

e vaststelling van de opengestelde betrekkingen door de Vlaamse 
regering 

e vaststelling van de generieke competenties door het CSG 
e vaststelling van de afdelingsspecifieke competenties door de leidend 

ambtenaar in overleg met de secretaris-generaal 
e meedelen van de opengestelde betrekkingen aan alle in aanmerking 

komende ambtenaren 
e aanmelding voor één of meerdere betrekkingen (met beleidsvisie) 
e opvolging van de voorbereiding van de preselectie (gedragsgerichte 

test, interne potentieelinschatting, evaluatiedossier, ...) 
e preselectie door de ICLA op basis van alle beschikbare informatie 

m.b.t. de generieke competenties 
e doorsturen van het dossier van de gunstig gerangschikten naar het 

secretariaat van de secretaris-generaal van het ontvangende 
departement 

e meedelen van de beslissing van de ICLA aan de kandidaten 
e selectie door de departementale directieraad van het ontvangende 

departement op basis van afdelingsspecifieke competenties en 
mondelinge verdediging van de beleidsvisie 

e meedelen door het secretariaat van de secretaris-generaal van de 

Scherminvoer Actoren 

AAD WPB 

X 

X 

x 

X 

IGIS 



Afdelingshoofden (en afdelingshoofden ad interim) 

beslissing van departementale directieraad aan de kandidaten 
e aanwijzing van het afdelingshoofd door de leidend ambtenaar in 

overleg met de secretaris-generaal of het CSG (bij interdepartementale 
aanwij zing) 

e opmaak van het besluit van aanwijzing door ontvangende AAD 
e voorlegging van het besluit aan de functioneel bevoegde minister 

bekrachtiging en doorsturen van ondertekend besluit van aanwijzing 
via het secretariaat van de SG aan de ontvangende AAD (door de 
functioneel bevoegde minister) 
bij niet-bekrachtiging, verzoek tot nieuwe aanwijzing aan leidend 
ambtenaar via secretariaat SG (door de functioneel bevoegde minister) 
registratie in het systeem door ontvangende AAD (zie aanmaak nieuw 
elektronisch dossier) 
doorsturen door de ontvangende AAD van het departementaal dossier 
naar WPB 

Procedure 

I Aanmaak nieuw elektronisch personeelsdossier 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Afdelingshoofd 

Actoren Scherminvoer 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGiS ( 1  6-4-98) 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Afdelingshoofd 5 7 

Afdelingshoofden (en afdelingshoofden ad interim) 

Procedure 

1.  voorbereiding aanmaken nieuw dossier (gevende AAD): 

nemen van schermafdrukken (voor de schermen FT,AFy HF en Z1 
voor periodes die overlappen met of beginnen na de begindatum van 
de mandaatfunctie) en overmaken aan ontvangende AAD ; deze dienen 
ontvangende AAD in staat te stellen een correct nieuw dossier aan te 
maken 
verwijderen stamnummer in het oude dossier 
invoeren van afwezigheid 

e vernietigen waarde "afdelingshoofd" ingevuld in het veld 
functieomschrijving op laatst geldende scherm FA 

2. creatie van een nieuw elektronisch personeelsdossier (ontvangende 
AAD): 

invoeren en aanpassen identificatiegegevens; 
+ invoeren van het stamnummer en het gekoppeld 

personeelsnummer (personeelsnummer oud dossier) 
+ dep. code moet ingevuld worden met de juiste affectatiecode 

(indien niet, kan dossier niet meer geraadpleegd worden) 
invoeren gegevens omtrent diploma 

Scherminvoer 

IA IB IC DP FT AF HF FA JB AN 
ZK Z1 

IA 
AF 
FA 

IA IB IC 

DP 

Actoren 

AAD 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

WPB IGIS 



Afdelingshoofden (en afdelingshoofden ad interim) 

1 1 AAD I 

Procedure 

inbrengen functiegegevens (functie als afdelingshoofd) 
inbrengen van gegevens inzake affectatie en fysisch adres 

Actoren 

controleren of er in het oude dossier een afwezigheid werd ingebracht 
invoer in het nieuwe dossier van in het oude dossier ingebrachte 
overlappende afwezigheden of afwezigheden begonnen na begindatum 
van de mandaatfunctie 
invoer in het nieuwe dossier van in het oude dossier ingebrachte 
overlappende hogere functies of hogere functies begonnen na 
begindatum van de mandaatfunctie 
inbreng van gegevens omtrent familiale toestand 
invoer gegevens geldelij k statuut 
invoer administratief startkapitaal 
invoer ziekte startkapitaal 
overmaken manueel op te laden ziektegegevens aan IGIS 
opladen ziekte afwezigheden 

Afsluiten dossier bij beëindiging opdracht of mandaat 

e Bij het beëindigen van de opdracht1 het mandaat moet het nieuwe 
dossier afgesloten worden door de ontvangende AAD 

WPB IGIS 

X 

Scherminvoer s 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Afdelingshoofd 5 8 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS (1 6-4-98) 
Loopbaan 
Mandaatfuncties - Afdelingshoofd 5 9 

Afdelingshoofden (en afdelingshoofden ad interim) 

Procedure 

m Daartoe wordt volgende werkwijze gevolgd: 

O te ondernemen stappen door ontvangende AAD: 
m ontvangende AAD verwittigt gevende AAD aangaande beëindiging 

opdrachtlmandaat 
m invoeren einde mandaat in nieuwe dossier 
m verwijderen gekoppeld personeelsnummer in nieuwe dossier 
m verwijderen van het stamnummer in het nieuwe dossier 

O te ondernemen stappen door gevende AAD: 
m afsluiten loopbaanincident op de juiste datum in oude dossier 
m terug inbrengen van het stamnummer in het oude dossier 
m vanaf nu loopt de loopbaan van het personeelslid alleen verder bij het 

oude dossier 

Scherminvoer 

VE 
IA 
IA 

AF 
IA 

Actoren 

AAD 

x 

X 
X 
X 

X 
X 

WPB IGIS 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS ( 1  6-4-98) 
Loopbaan 
Tuchtregeling 60 

Procedure Actoren Scherminvoer 

AAD WPB IGIS 

Voorstel tuchtstraf/schorsing door een hiërarchische meerdere van 
niveau A. 

Voor de ambtenaar van niveau A4 wordt de tuchtstraf voorgesteld door 
een functioneel of inhoudelijk bevoegde Vlaamse minister 
Uitspraak tuchtstraf/schorsing: 

- door de secretaris-generaal voor ambtenaar tot en met rang A2 
- door het college van secretarissen-generaal voor ambtenaar van rang A3 

en voor ambtenaar voor wie de secretaris-generaal de eerste 
hiërarchische meerdere is en voor wie hij zelf het voorstel heeft gedaan 
- door de Vlaamse regering voor de ambtenaar van rang A4. 

De overheid die de schorsing/tuchtstraf uitspreekt, mag niet dezelfde zijn 
als die welke haar voorstelt 
Opmaak van het besluit (voor ambtenaren t.e.m. rang A2) 

Voor ambtenaren van rang A3 wordt het besluit opgemaakt door het 
secretariaat van het CSG; 

Voor ambtenaren van rang A4 wordt het besluit opgemaakt door het 
secretariaat van de Vlaamse regering 
Inbreng in systeem na ondertekening door bevoegde overheid 

X 

X AF 



Tuchtregeling /schorsing in het belang van de dienst 1 

1 Procedure Actoren Scherminvoer 1 

Opmerking 1: 

/ Opmerking 2: 

e Het personeelslid kan gemotiveerd beroep instellen tegen de 
tuchtstraf/schorsing bij de raad van beroep 

m M.b.t. de procedure zijn er een aantal aanpassingen aan het VPS in 
voorbereiding (meer in het bijzonder inzake de bevoegdheidsverdeling 
voor de uitspraak vóór en na beroep van tuchtstraffen en schorsing in 
het belang van de dienst). 

e Inbreng in het systeem na ondertekening door de bevoegde overheid 

AAD 

X 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Loopbaan 
Tuchtregeling 6 1 

m Elke tuchtstraf behalve afzetting wordt in het persoonlijk dossier van 
de ambtenaar doorgehaald onder bepaalde voorwaarden (zie statuut art. 
IX 28 $2) en uit het personeelsdossier verwijderd 
Verwijderen van AF-schermen 

WPB 

X 

IGIS 



Vertrek 

Pensionering 63 

Definitieve ongeschiktheid bij ziekte en ambtshalve pensionering 65 

Het ontslag van ambtswege 68 

Ontslag op eigen verzoek 70 

Einde contract bij contractuelen 72 

Afsluiten elektronisch dossier bij overlijden 73 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (1 6-4-98) 
Vertrek 
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Pensionering 

1 Statutairen: 

Het personeelslid doet pensioenaanvraag 
Het afdelingshoofd viseert de pensioenaanvraag en speelt deze door 
naar de departementale personeelsdienst 

Scherminvoer Procedure 

Opmaak van het pensioendossier 
- officiële akten 
- gegevens uit het persoonlijk dossier 

Actoren 

- eventuele attesten 
Opmaak officiële pensioenaanvraag met loopbaan-en salarisgegevens 
Personeelslid ontvangt pensioenaanvraag in tweevoud en stuurt 
ondertekend terug 

e Opstellen van pensioneringsbesluit en laten ondertekenen door 
secretaris-generaal; voor de ambtenaar van rang A4 gebeurt dit door de 
benoemende overheid: verdelen van de afschriften van het besluit 
Registratie in systeem 
Personeelslid ontvangt afschrift besluit 
Klasseren van het origineel edof  afschrift in dossier 
Opstellen mededeling voor publicatie in B.S. (enkel voor niveau A) 
Tijdig doorsturen pensioendossier naar administratie der Pensioenen 
voor verdere afhandeling en uitbetaling 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Vertrek 
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Pensionering 

Contractuelen: 

Procedure 

Indienen van het ontslag door het personeelslid 
Kennisname van het ontslag en aanvaarden van de modaliteiten 

, Registratie in systeem 

AAD 

Actoren 

WPB 

Scherminvoer 

IGIS 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS (16-4-98) 
Vertrek 
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Definitieve ongeschiktheid bij ziekte en ambtshalve pensionering 

Procedure 

e Overleg tussen het medisch controleorgaan, de arbeidsgeneesheer en 
de AAD bij het overschrijden van de uiterste termijn van afwezigheid 
wegens ziekte (666 werkdagen ziekteverlof; de ambtenaar boven 60 
jaar wordt ambtshalve gepensioneerd wanneer hij 365 kalenderdagen 
afwezigheid wegens ziekte kent, te rekenen vanaf zijn 60 jaar) 

e De personeelsdienst brengt de Administratieve Gezondheidsdienst 
(A.G.D.) op de hoogte 

De personeelsdienst vraagt een onderzoek door de pensioencommissie 
e De A.G.D. roept het personeelslid op voor de pensioencommissie 

e Beslissing pensioencommissie : 

I l .  Definitieve ongeschiktheidsverklaring : 

A.G.D. neemt beslissing inzake definitief vervroegd pensioen en 
brengt personeelslid en departementale personeelsdienst op de hoogte 

e Opening pensioendossier en opstellen besluit ambtshalve pensionering 
Ondertekening door SG (voor de ambtenaar van rang A4 gebeurt dit 
door de Vlaamse regering) 
Inbreng in systeem 

Actoren Scherminvoer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS (1 6-4-98) 
Vertrek 
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Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( l  6-4-98) 
Vertrek 
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. 

Definitieve ongeschiktheid bij ziekte en ambtshalve pensionering 

Procedure 

2. Tijdelijke ongeschiktheidsverklaring (maximum 18 maanden): 

A.G.D. neemt beslissing inzake tijdelijk pensioen en brengt 
personeelslid en departementale personeelsdienst op de hoogte 
Opening pensioendossier en opstellen besluit ambtshalve pensionering 
Ondertekening door SG (voor de ambtenaar van rang A4 gebeurt dit 
door de Vlaamse regering) 
Inbreng in systeem 

Opmerking : 

Indien na het verstrijken van de periode(s) van tijdelijke 
ongeschiktheidsverklaring: 

1. het personeelslid door de pensioencommissie definitief ongeschikt 
wordt bevonden: 

A.G.D. brengt personeelslid en departementale AAD op de hoogte 
Opmaak besluit ambtshalve pensionering 

Scherminvoer 

VE 

Actoren 

IGIS AAD 

X 

X 

X 

WPB 



Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
Vertrek 

Definitieve ongeschiktheid bij ziekte en ambtshalve pensionering 

Definitieve ongeschiktheid bij ziekte en ambtshalve pensionering 

Procedure 

Ondertekening door SG (voor de ambtenaar van rang A4 gebeurt dit 
door de Vlaamse regering) 
Overschrijven van de vertrekcode (van tijdelijk naar definitief) 

1. het personeelslid door de pensioencommissie niet meer tijdelijk 
ongeschikt wordt bevonden: 

A.G.D. brengt personeelslid en departementale AAD op de hoogte 
Opmaak besluit einde tijdelijk vervroegd pensioen en opnieuw 
indiensttreding 
Ondertekening door SG (voor de ambtenaar van rang A4 gebeurt dit 
door de Vlaamse regering) 
Verwijderen vertrekcode tijdelijke ongeschiktheid uit het systeem 
Registreren in het systeem van een afwezigheid voor de periode van 
tijdelijke ongeschiktheidsverklaring 

IGIS ( 1  6-4-98) 

67 

Scherminvoer 

VE 

VE 
AF 

J 

Actoren 

AAD 

X 

X 

X 
X 

WPB IGIS 



Het ontslag van ambtswege 

Procedure 

Overeenkomstig de bepalingen van art. XII 2. $1 1°, 2O, 4O 
en 5O van het VPS 

Opstellen van het ontslag van ambtswege 
Ondertekening van het ontslag door de secretaris-generaal (of door de 
benoemende overheid voor ambtenaar van rang A4) 
Inbreng in het systeem 

Na een ongewettigde afwezigheid van meer dan 10 dagen 
(art. X11 2. 91,3O) 

Sturen van een aangetekend schrijven naar personeelslid dat meer dan 
10 dagen ongeoorloofd afwezig blijf? met de vraag om de afwezigheid 
te verantwoorden 
Opstellen van het ontslag van ambtswege (indien motivering niet 
afdoende wordt bevonden) 
Ondertekening van het ontslag door de benoemende overheid 
Inbreng in het systeem 

Actoren Scherminvoer 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem )CIS ( 1  6-4-98) 
Vertrek 
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VE 

VE 

AAD 

X 

X 

X 

X 

X 

WPB IGIS 



Het ontslag van ambtswege 

Na twee keer onvoldoende 

Scherminvoer Procedure 

De ambtenaar wordt definitief ongeschikt verklaard wegens 
beroepsredenen indien hij gedurende twee opeenvolgende jaren de 
evaluatie "onvoldoende" gekregen heeft. 
Het voorstel "onvoldoende" dat de tweede opeenvolgende maal 
geformuleerd wordt, wordt gelijkgesteld met een voorstel tot 
afdanking wegens beroepsongeschiktheid 
Opmaak van het besluit (voor ambtenaren t.e.m. rang A2) 
Ondertekening van het ontslag door de benoemende overheid 

1 Inbreng in het systeem 

Actoren 

IGIS AAD 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Vertrek 
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Ontslag op eigen verzoek 

Statutairen: 

Indienen van het ontslag door personeelslid 
Toestemming door bevoegde overheid 
Opstellen van het besluit 
Ondertekening door secretaris-generaal; voor de ambtenaar van rang 
A4 gebeurt dit door de benoemende overheid 
Inbreng in het systeem 

Opmerking: 

Een benoeming bij een andere overheid die definitief is geworden, 
wordt gelijkgesteld met vrijwillig ontslag 

Contractuelen: 

Indienen van het ontslag door personeelslid 
Toestemming door bevoegde overheid 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
vertrek 
Ontslag op eigen verzoek 
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Ontslag op eigen verzoek 

Scherminvoer 

VE 

Procedure 

e Opstellen van het document tot aanvaarding ontslag enlof C4 
e Ondertekening door bevoegde overheid 
e Inbreng in het systeem 

Actoren 

AAD 

X 

X 

WPB IGIS 



Einde contract bij contractuelen (door werkgever) 

Procedure 
I 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem [GIS ( 1  6-4-98) 
Vertrek 
Einde contract bij contractuelen 72 

AAD 

Meedelen van het ontslag aan het personeelslid d.m.v. een brief enlof 
formulier C4 
Registratie in het systeem 

Actoren Scherminvoer 

WPB 

X 

X 

IGIS 

VE 



Afsluiten elektronisch dossier bij overlijden 

Procedure 

Bij het overlijden van het personeelslid wordt het elektronisch dossier 
afgesloten. 
Twee mogelijkheden dienen zich aan: 

l .  ofwel is het personeelslid op het moment van overlijden nog in dienst: 

I Melding van het overlijden aan de departementale personeelsdienst 
Registratie in het systeem aan de hand van de overlijdensakte 
Zorgen voor uitbetaling begrafeniskosten 
Verwittigen Sociale Dienst van overlijden 
~ a m e n s t d e n  van het pensioendossier (aanvraag overlevingspensioen, 
formulier verklaring "militaire diensten" aan Centrale Dienst van het 

1 Stamboek, officiële akten, gegevens uit het personeeisdossier en 

( eventuele andere attesten en verklaringen) 
Overmaken bundel aan administratie der Pensioenen voor verdere 
afhandeling 
Opmerking: Voor contractuelen geldt dezelfde werkwijze als 
hierboven, met uitzondering van het samenstellen van het 
pensioendossier en het overmaken van dit dossier aan de administratie 
der Pensioenen 

Actoren Scherminvoer 

~ ~ 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS (16-4-98) 
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Beheer van de repertoria 

j 
. l  
I ; 

l l 

' l  , 
,l 

I,! 
8 l 

I '  
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Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
Beheer van de parametertabellen 76 

Beheer van de repertoria 

Eindverantwoordelijkheid wat betreft fysische invoer 
Eindverantwoordelij k wat betreft inhoudelijke input 

Actoren 

AAD WPB 

X 

IGIS 

X 



Overzicht van de invoerschermen 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 

Overzicht van de invoerschermen 77 

Menu 

ME Menu van de transacties 

Globale opvragingen 

ON 
OS 

Op naam 
Via stamnummer 

Identificatiegegevens 

IA 

IB 

IC 

DP 
EX 

FT 

Identificatie A (naam, domicilieadres, 
stamnummer, ...) 
Identificatie B (geneeskundig nummer, 
andersvaliditeit, dienstplicht, ...) 
Identificatie C (correspondentieadres, 
betalingsgegevens salaris) 
Diploma's en bekwaamheden 
Resultaten van deelnamen aan examens 
georganiseerd door het VWS 
Wijzigingen in familiale en fiscale toestand 
(burgerlijke staat, personen ten laste, 
haard-en standplaatstoelage, ...) 

Kinderbijslag 

KB 

BK 

Gegevens noodzakelijk voor berekening 
van de kinderbijslag 
Betalingsadressen kinderbijslag 

i 



Functies 

Functiegegevens (graad, statuut, 
salarisschaal, ...) 
Bijkomende functiegegevens 
(personeelscategorie, bijzonder statuut, 
wijze graadverwerving, ...) 
Hogere functies 
Voorgaande diensten 

Functioneringsevaluatie 

BE 

Plaats van tewerkstelling 

Gegevens omtrent functioneringsevaluatie 
(versnellen, vertragen, onvoldoende) 

Eretekens 

Overzicht plaats van tewerkstelling 
Plaats van tewerkstelling (affectatie, 
feitelijke affectatie, Qsisch adres, 
standplaats) 

ER 

Loopbaanincidenten - afwezigheden 

Gegevens omtrent eretekens 

Afwezigheden andere dan ziekte, 
zwangerschap, arbeidsongevallen 
Individueel afwezigheidsrooster 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
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I Loopbaanincidenten - ziektes 

Gegevens omtrent ziekte, zwangerschap, 
arbeidsongeval, beroepsziekte 
Ovenicht van records doorgestuurd door 
M C 0  die niet in ziekteverloven opgeladen 
kunnen worden 
Detailscherm van records die niet 
recbtstreeks kunnen verwerkt worden 

Loopbaanincidenten - vertrek 

Gegevens omtrent vertrek 

Ziekteregeling 
I 

Gegevens ziekteanciënniteit 
Ziekteregeling contractueel personeel 

Geldelijke loopbaan C- 
Gegevens geldelijk statuut 
Aanvraag beperkte geldelijke cyclus 

1 Administratieve loopbaan 

Gegevens administratief statuut 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteern IGIS (16-4-98) 
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Kopiëren dossier 

CD Kopiëren dossier 



Overzicht van de repertoria 

Aangaande identificatiegegevens 

Aangaande functies 

Repertorium bekwaamheden 
Repertorium diploma's 
Repertorium relatie NIS-code - postcode 
Repertorium landcode 
Repertorium examens 

Repertorium graden 
Historiek salarisschalen per graad 
Repertorium salarisschalen 
Historiek verhogingen salarisschalen 
Repertorium statuten 
Repertorium bijzondere statuten 

Aangaande plaats van tewerkstelling 

Aangaande eretekens 

Repertorium organogram 
Ovenicht organogram 
Omschrijving organogram 
Ovenicht lager niveau 
Gebouwencode 

RE 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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I Aangaande looobaanincidenten - afwezigheden 

Repertorium loopbaanincidenten 
(afwezigheden, ziekte, vertrek) 
Repertorium werkrooster 
Repertorium continurooster 
Repertorium fouten M C 0  
Repertorium kalender (betaalde 
feestdagen, bijkomende verlofdagen, ...) 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( l  6-4-98) 
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Afdrukken van de schermen 

GEGEVENS ADMINISTRATIEF STATUUT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O P T I E  SCHERM 6AA SLEUTEL 
BERICHT 

I NM : TEST VN : TEST NR : 4 2 0 5 3 2 4 1 8  

STARTKAPITAAL A.A.  OP : 0 1 / 0 6 / 9 4  
DIENST ANC 0 1 / 1 0 / 7 2  
NIVEAU ANC 0 1 / 0 1 / 8 9  

C . O . I .  
# # # # # # #  

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS (16-4-98) 
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B I J K O M E N D E  S L E U T E L  S E L E K T I E  

VFGìAG OP TRANSAKTIE : AFWEZIGHEDEN 
O P T I E  : F TRX: 6 A F  SLT:  
SELEKTIE : DRUK ENTER VOOR HET TONEN VAN BIJKOMENDE SELEKTIES 

OMSCHRIJVING AFW VANAF TOT DUUR PRO RATA TYPE 

1 VERLOF VERM. PREST. (-5 J) VPR 01091997 31121997 00 00 00 080/100 2 
2 VERLOF VERM. PREST. (-5 J )  VPR 01061997 31081997 00 00 00 050/100 2 
3 VERLOF VERM. PREST. ( - 5  J) VPR 01011997 31051997 00 00 00 080/100 2 
4 GECONT. VERLOF 20 DAGEN GVD 15071996 16081996 00 00 08 000 000 2 
5 VERLOF VERM. P R E S T . ( - 5  J) VPR 01041996 31121996 00 00 00 080/100 2 
6 VERLOF VERM. P R E S T . ( - 5  J )  VPR 01011996 31031996 00 00 00 050/100 2 
7 VERLOF VERM. PREST. (-5 J) VPR 01011995 31121995 00 00 00 050/100 2 
8 VERLOF VERM. P R E S T . ( - 5  J) VPR 20071994 31121994 00 00 00 050/100 2 
9 GECONT. VERLOF 20 DAGEN GVD 18071994 19071994 00 00 02 000 000 2 
10 VERLOF VERM. PREST. (-5 J )  VPR 13071994 17071994 00 00 00 050/100 2 
11 GECONT. VERLOF 20 DAGEN GVD 12071994 12071994 00 00 01 000 000 2 
12 VERLOF VERM. P R E S T . ( - 5  J )  VPR 01011994 11071994 00 00 00 050/100 2 
13 W P  PERSOONLIJKE REDENEN APA 01071993 31121993 00 00 00 050/100 2 
14 W P  PERSOONLIJKE REDENEN APA 01091992 30061993 00 00 00 075/100 2 
15 VZW DW. REDENEN GEFRAC. V22 01071992 28081992 00 00 10 000/000 2 
16 VVP PERSOONLIJKE REDENEN APA 01091991 30061992 00 00 00 075/100 2 
17 VVP PERSOONLIJKE REDENEN APA 01011990 31081991 00 00 00 050/100 2 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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B I J K O M E N D E  S L E U T E L  S E L E K T I E  

VRAAG OP TRANSAKTIE : IND. AFWEZIGHEIDSROOSTERS 
O P T I E  : TRX: 6AR SLT:  
SELEKTIE : * * *  TYP EEN SELEKTIE NUMMER VAN D I T  SCHERM * * *  

AFWEZIGHEID DATUM VANAF VOLGNR. TYPE KODE 
----------- ----d------ ------- ---- ---- 

1 2 15071996 O 2 GVD 
2 2 18071994 O 2 GVD 
3 2 12071994 O 2 GVD 
4 2 01071992 O 2 VZ2 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeeIssysteem 
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VL. ADM. EVALUATIE C.O.I. 
#+l##### # # # # # # # # # # #  # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 6BE SLEUTEL 
BERICHT 

NM : MANNAERTS VN : JOZEF LIEVEN ELISABE NR : 123456789 
EVALUATIE PERIODE: 01/07/1997 --- > 30/06/1998 
EVALUATIE CODE : S VERSNELD 

PF3:OVERZICHT EVALUATIES PF4:ADMINISTRATIEVE ANCIENNITEITEN 
PF6:OVERZICHT FUNCTIES 

Bevoegdhejdsverdeling beheer personeelssysteem 1G1S (16-4-98) 
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VL. ADM. BETALING KINDERBIJSLAG C.O.I. 
t + # # # # # #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  # # # # # #  
OPTIE SCHERM 6BK SLEUTEL 
BERICHT 
NM : TEST VN : TEST NR : 420712804 
NAAM : TEST 

BETALINGSADRES KB AAN TEST VANAF 01/07/82 
STR, NR KARELMEERS 7 BREUK 3 / 3  
POSTNR 8790 GEM WAREGEM 
REKNR POSTNR 0000 
AAN VANAF 00/00/00 
STR, NR BREUK 
POSTNR 0000 GEM 
REKNR POSTNR 0000 DERDE ADRES N 

PF6:KINDERBIJSLAG 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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VL. ADM. COPIEREN VAN EEN VOLLEDIG DOSSIER C.O.I. 
# # # # # # #  ................................... #l###### 

OPTIE SCHERM 5CD SLEUTEL 08656 
BERICHT * * *  GEGEVENS MOGEN GEWIJZIGD WORDEN * * *  

I DOSSIERNUMMER 
------------- 
02222 SWINNEN 

NIEUW DOSSIERNUMMER 

24885  

DRUK ENTER OM TE CONFIRMEREN PF3 OM TE CANCELLEN 

Bevoegdheidsverdeling beheer personeelssysteem 
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VL. ADM. DIPLOMAS EN BEKWAAMHEDEN C.O. I. 
# # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  # # # ' k # # #  

OPTIE SCHERM 6DP SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 420782828 

DIPLOMAS : 
KODE OMSCHRIJVING INSTELLING DATUM 
N2AA050 WETENSCHAPPELIJKE B OO/OO/OO 
N2EG020 GEGR. INDUSTRIELE SCHEIKUNDE OO/OO/OO 

oo/oo/oo 
oo/oo/oo 
oo/oo/oo 

BEKWAAMHEDEN : 
KODE OMSCHRIJVING DATUM EXAMENNR DEEL 

oo/oo/oo 
oo/oo/oo 
oo/oo/oo 
oo/oo/oo 
oo/oo/oo 
oo/oo/oo 
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VL. ADM. ERETEKENS C.O.I. 
# # # # # # #  ###+l##### # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 6ER SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 351132778 
HUIDIGE GRAAD : CODE A26W0061 WETENSCHAPP. DIRECTEUR 

NATIONALE ERETEKENS 
K ERETEKEN LT GRAAD VG GRAADOMSCHRIJVING DATUM KB DATUM BS DATU M RI DR 
J R.L. 42 12090000 WERKLEIDER 25/06/82 31/03/83 15/11/76 MON 
I O.L.11 53 12090000 WERKLEIDER 08/08/88 18/12/90 15/11/87 MVL 
F C.L.11 00 15090300 HFD.V.E.DEPARTEMENT (I 08/04/93 00/00/00 15/11/92 

o o oo/oo/oo 00/00/00 00/00/00 
O0 oo/oo/oo oo/oo/oo oo/oo/oo 

BURGERLIJKE ERETEKENS 
B.E./25J DA VERKREGEN OP : 21/01/87 K 3 B.M. 1STE KL. 
B.E./35J DA VERKREGEN OP : 00/00/00 K 
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VL. ADM. EXAMENS EN STAGES C.O.I. 
# # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # # # #  i k # # # # # #  
OPTIE SCHERM 6EX SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 450128901 

S EXAMENNR. EXAMENOMSCHRIJVING GELD.TOT RANGSCH 
. AN91170A KLERK-FINANCIEBEAMBTE-ADJ. CORR. DER VORSING 08/07/1996 1235 
. AN91170C KLERK-FINANCIEBEAMBTE-ADJ. CORR. DER VORSING 08/07/1996 0214 

oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo 0000 
oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo 0000 
oo/oo/oooo O000 
oo/oo/oooo 0000 
oo/oo/oooo 0000 

S OR PF2:REP.EX. D:DEL.EX. PF11:DEL.ALLES PF04:CANCEL PF07:BEGIN PF08:VOLGENDE 
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B I J K O M E N D E  S L E U T E L  S E L E K T I E  

VRAAG OP TRANSAKTIE : FUNKTIE - A - 
OPTIE : TRX: 6FA SLT: 
SELEKTIE : * * *  TYP EEN SELEKTIE NUMMER VAN DIT SCHERM * * *  

STAT GRAADOMSCHR GRAADK VANAF TOT 

1 VAS OPSTELLER 20000000 01/07/82 30/11/82 
2 VAS ONDERBUREAUCHEF 22000000 01/12/82 27/02/85 
3 VAS BESTUURSCHEF 24000000 28/02/85 31/12/88 
4 VAS BESTUURSSECRETARIS 10000000 01/01/89 31/10/93 
5 VAS ADJ.-ADVISEUR 11000000 01/11/93 31/05/94 
6 VAS ADJ. V/D DIRECTEUR AllA0020 01/06/94 00/00/00 
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VL. ADM. FUNKTIE -B- C.O.I. 
# # # # # # #  # # # # # # # # # # #  # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 6FB SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST 

GRAADVERWERVING DOOR : B BEVORDERING 

OF-GRAAD IN KADER : N 

PERSONEELSCATEGORIE : A ADMINISTRATIEF PERSONEEL 

WERK. PERSONEELSCAT : A ADMINISTRATIEF PERSONEEL 

BIJZONDER STATUUT 

TRAP/RANG (WET. PERS. ) : 
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VL. ADM. FAMILIALE TOESTAND USER L. W. : PG0009 C. O. I. 
# # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # # # # #  DATE L.W.: 19960222 # # # # # # #  
OPTIE SCHERM 6FT SLEUTEL 
BERICHT 
NAAM: TEST VN: TEST NR: 420832108 

BURGERLIJKE STAAT: 2 GEHUWD VANAF: 01/09/1972 
NAAM ECHT.: TEST GEHANDICAPT: N 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: 11/12/1950 WAREGEM 
NATIONALITEIT ECHT.: 150 BELGIE 
AANTAL KINDEREN TEN LASTE : 01 AANTAL GEHANDICAPT : 00 
AANTAL ANDERE PERSONEN TEN LASTE: 00 AANTAL GEHANDICAPT : O0 
ALLEENSTAANDE : N ONGEHUWDE VADER/MOEDER: N 

HAARD/S?'ANDPLAATS : (H/S) 
CODE CDVU : 4C12 
FISCAAL VOLONTARIAAT: 0000000 INDEX: J 
REKENPLICHTIGE (blanco\L\G) 
BEROEPSINKOMEN ECHT.: MBH INKOMEN > MINIMUM 2 
PENSIOEN STELSEL: 
BRUTO JAARSALARIS ECHT. (zonder H/S) : 0000000 (enkel echt .in openbare dienst) 
WERKGEVER: 

PF7:VORIGE PF8:VOLGENDE PF5:IDENTIFICATIE-IA PF6:KINDERBIJSLAG KB 
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VL.  ADM. AANVRAAG GELDELIJKE CYCLUS C.O.  I .  
# # # # # # #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  # # # # # # #  
O P T I E  SCHERM 6GC SLEUTEL 
BERICHT 
PERSNR NAAM BER. DTE GEVR. DTE AFDRUK 

P F 3  : REFRESH 
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VL.ADM. OPDRACHT JAARBASIS - SALARISFICHE C.O. I .  
# # # # # # #  GEGEVENS GELDELIJK STATUUT # # # # # # #  

.................................. 
O P T I E  SCHERM 6GG SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 4 5 0 7 2 2 8 0 1  

GA OP 0 0 / 0 0 / 0 0  GROEP A 0 0  J 0 0  M 
GROEP B 0 0  J 0 0  M 

LEEFT1 JDSGRTNS : N 
PREMIE 

VASTE REELE SALARISSCHAAL 
VASTE REELE JAARBAS I S : O 0 0 0 0 0 0  
REELE TOESTAND VANAF : OO/OO/OO 
VOORRANG REELE TOESTAND OP BEREKENDE : N 
DOORGEVEN CDVU : J 
REKENING HOUDEN VORIGE SALARISSCHAAL : J 
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VL. ADM. HOGERE FUNKTIES C . O . I .  
# # # # # # #  #############+l# # # # # # # #  
O P T I E  SCHERM 6HF SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST 
HUIDIGE GRAAD : CODE A 1 1 A 0 0 2 0  ADJ.  V/D DIRECTEUR 

HOGERE FUNKTIE : CODE 2 4 1 0 0 7 0 0  E . A .  ADJ.-INSPECTEUR 
RANG 2 4  
VANAF 0 1 / 1 0 / 8 3  TOT 2 7 / 0 2 / 8 5  

DEPARTEMENT : OD OUD DEPARTEMENT 
ADMINISTRATIE 
BESTUUR 
DIENST 

PLAATSV. TOEL : 0 0 0 0 0 0 0  
WAARN. TOEL : O 0 0 0 0 0 0  

DEF. VAK. J/N : VAN 0 0 / 0 0 / 0 0  TOT 0 0 / 0 0 / 0 0  
T I J D .  VAK. J / N  : VAN 0 0 / 0 0 / 0 0  TOT 0 0 / 0 0 / 0 0  
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VL. ADM. I D E N T I F I C A T I E  -A- USER L.W. :  P G 0 0 0 9  C . O . I .  
# # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # # # # #  DATE L.W. :  9 6 1 1 3 0  # # # # # # #  
O P T I E  SCHERM 61A SLEUTEL 
BERICHT 

NAAM : TEST STAMNUMMER : 3 8 0 0 3 2 8  - 0 1  
VOORNAMEN : TEST VERH. STAMN: - 
GEBOORTEPLAATS : KORTRIJK PENSIOENNR : / 
GEBOORTEDATUM : 0 5 / 0 7 / 4 8  CODE GESLACHT : M DAT EEDAFL : 3 0 / 0 1 / 7 3  
CODE NATIONAL B BELGISCHE GENEESK NR : 9 9  / 0 0 5 8 0 3 6 7  
ECHTGENO ( O )  T ( E )  : DE CONINCK VERA RIJKSREGNR : 4 6 4 5 8 5 3 0 7 1 8  
BURG. STAAT : 2 GEHUWD VANAF : 0 1 / 0 9 / 1 9 7 2  
SAMENWONEND : J PARTNER : N 
GEKOPPELD PERSNR: 0 0 0 0 0  DEP. CODE : 1 2 2 1 
CODE INDIENST : A AMBTSHALVE (FASE 1) 0 1 / 0 7 / 8 2  
HUIDIGE WOONPL : STR KARELMEERS NR 7 BUS 

POSTCODE 8 7 9 0  POST-GEM WAREGEM 
NISCODE 3 4 0 4 0  NIS-GEM WAREGEM 
LAND 1 5 0  
TEL 0 5 6  / 6 0 3 6 7 5  VANAF 1 4 / 0 1 / 8 6  CODE N/W W 

VORIGE WOONPL : STR ZULTSEWEG NR 1 6 3  BUS 
POSTNR 8 7 9 0  GEM WAREGEM 
LAND VANAF 0 0 / 0 0 / 0 0  

PF5:FAMILIALE TOESTAND 
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VL. ADM. IDENTIFICATIE -B- C.O.I. 
# # # # # # #  ##############+l## # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 61B SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 347982008 

GENEESK NR : 99 / 00580367 CODE T TOEGELATEN 
DATUM BESLISSING 00/00/00 
GEN CENTRUM K KORTRIJK 
GEBOUWENCODE 1031003001 

ANDERSVALIDE : Oa 000 VASTGESTELD DR NUMMER 
VAN 00/00/00 TOT 00/00/00 

OORLOGSINVALIDE ( J/N ) 
DEFINITIEF ONGESCHIKT (J/N) 
DIENSTPLICHT : TOESTAND 

VAN OO/OO/Oo TOT 00/00/00 
GRAAD 
STAMNR 
EENHEID 
STELSEL RES-OFF 
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VL.ADM. IDENTIFICATIE -C- USER L.W.: PG0009 C.O.I. 
# # # # # # #  ###i+############# DATE L.W.: 961130 # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 61C SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 547500008 
CORRESPONDENTIEADRES ADRES NOODGEVALLEN 

TEL : / 
NAAM 
VOORNAAM : 
S T RAAT 
NUMMER : 
POSTNR : 
GEMEENTE : 
LAND NISCODE: 
DIENSTCODE: 
BETALINGSWIJZE : 4 POSTOVERSCHRIJVING 
OVERSCHRIJVING : REKENINGNR 000 - 1252815 - 60 POSTNR 

TITULARIS KEIRSBULCK JOHN 
MANDATARIS 
OVERDRACHT EN BESLAG : NAAM 

REF. NR 
REKENINGNR - - POSTNR 

Bevoegdheidsverdelie beheer personeelssysteem IGIS ( 1  6-4-98) 
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VL. ADM. KINDERBIJSLAG C.O.I. 
# # # # # # #  K # # # # # # # # # # # #  # # # # # # #  
OPTIE SCHERM 6KB SLEUTEL 
BERICHT 
NM : TEST VN : TEST NR : 458722201 

NAAM : TEST VOORNAMEN : TEST 
GEBOORTEDATUM : 04/08/75 GEBOORTEPLAATS : KORTRIJK 
GESLACHT : V 
DATUM OVERL : OO/OO/OO 
VERWANTSCHAP : K1 
OMSCHRIJVING : WETT. OF NAT. KIND 
TOELICHTING 

FISK TEN LASTE : N VANAF 00/00/00 BETALING : V VOORAF 
SCHOOLATTEST : 00 
ATTEST RVA VANAF 00/00/00 TOT 00/00/00 
LEEROVEREENKOMST : VANAF 00/00/00 TOT 00/00/00 
ANDERSVALIDE : -00 VANAF 00/00/00 TOT 00/00/00 
KB RECHTGEVEND : J VANAF 01/07/82 TOT 00/00/00 

RANG : 01 VANAF 01/07/82 
STELSEL KG VANAF 01/07/82 

PF05:FAMILIALE TOESTAND PGO6:BETALING KINDERBIJSLAG 
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VL. ADM. OVERZICHT CONTROLE MC0 C.O.I. 
##+l#### .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ######+l 

OPTIE SCHERM 6MC SLEUTEL 
BERICHT 

PERS.NR BEGINDATUM CODE FOUT OMSCHRIJVING AFFECT. 
. 23211 14/07/1997 VZG UMO UREN EN MINUTEN ZIJN INGEVULD IN Z1 1 6 E M 
. 04958 06/11/1996 VZG OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 1 4 D A 
. 04432 01/07/1997 VZG OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 1 7 A O 
. 06265 04/07/1997 VZG OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 1 4 A B 
. 16263 25/08/1997 A01 ONG OVERLAPPING MET EEN ARBEIDSONGEVAL 1 6 D E 
. 22541 03/02/1997 VBG BDT BEVALLINGSVERLOF VUL (VERM.) BEVALL 1 5 C F 
- 06428 04/06/1997 VZD OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 1 2 3 O 
. 19561 05/08/1997 VZG OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 1 1 3 O 
. 06103 01/07/1997 VZG ADG AANTAL DAGEN CONTROLE GROTER DAN AA 1 4 A D 
. 05167 21/08/1997 VZG OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 1 6 C K 
. 13311 18/11/1995 A02 ONG OVERLAPPING MET EEN ARBEIDSONGEVAL 1 5 C E 

13219 09/04/1996 VZG LEI OVERLAPPING MET EEN LOOPBAANINCIDEN 1 5 C F 
. 20920 05/04/1997 VZG OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 2 4 A 1 
. 13048 02/06/1997 VZG OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPE 1 4 A E 
. 20122 17/02/1997 VBG BDT BEVALLINGSVERLOF VUL (VERM. ) BEVALL 1 5 C D 

PF7:BEGIN PF8:VOLGENDE PF9:TRX Z1 NA SELECTIE 
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VL. ADM. MENU TRANSAKTIES C.O.I. 
# # # # # # #  ##########+i##### # # # # # # #  
OPTIE SCHERM 6ME SLEUTEL 
BERICHT 
SCHERM : __ 
NM : TEST VN : TEST NR : 

IDENTIFICATIEGEGEVENS LH : LOOPBAANHISTORIEK 
IA : IDENTIFICATIE - A - NA : NUTTIGE ANCIENNITEITEN 
IB : IDENTIFICATIE - B - AT : TOEKOMSTIGE ANCIENNITEITEN 
IC : IDENTIFICATIE - C - 
GS : GELDELIJK STATUUT AFWE Z IGHEDEN 
DP : DIPLOMAS EN BEKWAAMHEDEN AF : ANDERE DAN ZIEKTE EN VAKANTIE 
EX : EXAMENS EN STAGES VE : VERTREK 
KB : KINDERBIJSLAG 
BK : BETALING KINDERBIJSLAG GELDELIJK STATUUT 

FUNKTIEGEGEVENS GL : GELDELIJKE LOOPBAAN 
FA : FUNKTIE - A - GG : GEGEVENS GELDELIJKE ANC 
FB : FUUKTIE - B - JB : JAARBASIS - SALARISVERHOGING 
VD : V03RGAANDE DIENSTEN 
HF : HOGERE FUNKTIES ADMINISTRATIEF STATUUT 
PL : AFFEKTATIE - FEITELIJKE PLAATS AL : ADMINISTRATIEVE LOOPBAAN 
BE : BEOORDELING AA : GEGEVENS ADMINISTRATIEVE ANC 
ER : ERETEKENS AN : ADMINISTRATIEVE ANCIENNITEIT 
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VL. ADM. CONTROLE MC0 USER L.W.: PGMCUO1 C.O.I. 
# # # # # # #  ########l#### DATE L.W.: 19970716 # # # # # # #  

CREATIE: C 
OPTIE SCHERM 6M0 SLEUTEL CONTROLE AAD: N 
BERICHT 

PERSNR: 04432 VAN: 01/07/1997 TOT: 01/07/1997 VOLGNR: O TYPE: 3 
NM : TEST VN : TEST NR : 124538900 
GENEESK NR : 4512500304 
CODE : VZG VERLOF ZIEKTE 
AANTAL DAGEN : 001 
TE HERVATTEN : 02/07/1997 REGISTRATIE MC0 : 15/07/1997 

SLEUTELNR. MC0 : 123440012 
VERLENGING : J 
HERVALLING : N DATUM CONTROLE MC0 : 00/00/0000 
OPNAME ZIEKENHUIS : N CONTROLE AANGEVRAAGD DOOR : 
VERMOED.BEVALLINGSDATUM : 00 00 0000 RESULTAAT V/D CONTROLE : 
BEVALLINGSDATUM : O0 O0 O000 NIET GOEDGEKEURDE DAGEN : 000 
OMGEZETTE ZIEKTEPERIODES : 000 

FOUTCODE: OVL OVERLAPPING MET EEN ANDERE ZIEKTEPERIODE 

PF02: Z1 PF03 :MO (OVERZICHT) 
PF09:MC(CONTROLES) PF10:VERNIETIGEN ZONDER BIJWERKEN Z1 
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B A S I S  S L E U T E L  S E L E K T I E  S C H E R M  
VRAAG OP TRANSAKTIE : OPVRAGING VIA NAAM 
OPTIE : TRX: 60N SLT: O O 

* *  GEEF VOLGENDE SLEUTEL-INFORMATIE OP * *  
NAAM------ 
VOORN----- 
GESL------ 
GEBOORTEJ- 00 
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B A S I S  S L E U T E L  S E L E K T I E  S C H E R M  
VRAAG OP TRANSAKTIE : OPVRAGING V I A  STAMNUMMER 
O P T I E  : TRX: 6 0 s  SLT:  O O 

* *  GEEF VOLGENDE SLEUTEL-INFORMATIE OP * *  
STAMNUMMER- 
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r 
VL. ADM. PLAATS VAN TEWERKSTELLING USER L.W.: PGOA03 C.O.I. 
# # # # # # #  ----------------------U-- ......................... DATE L.W.: 19970218 # # # # # #  
OPTIE SCHERM 6PL SLEUTEL 
BERICHT 
NM : TEST VN : TEST NR : 487555221 

VAN: 08/12/1994 TOT: 00/00/0000 

AFFECTATIE 1 2 2 1  
FEIT. AFFECTATIE 
FYSISCH ADRES 1 2 2 1  

CODE CDVU : 
GEBOUWENCODE: 1501000002 BOUDEWIJNGEBOUW 

BOUDEWIJNLAAN NR: 30 BUS : 
1000 BRUSSEL STAD 
150 BELGIE 

TELEFOON : 02/5075146 BINNENPOST : 
TELEFAX LOKAAL : 

STANDPLAATS H/B: H BRUSSEL 
POSTCODE : 1000 POST-GEM: BRUSSEL STAD 
NISCODE : 21004 NIS-GEM : BRUSSEL 
LANDCODE : 150 LAND : BELGIE 

PF1:OMSCHR. AFFECT. PF2:OMSCHR. FEITELIJKE AFFECT. PF3:OMSCHR.FYSISCH ADRES 
PF5:OVERZICHT PF6:GEBOUWENCODE PF7/8: VORIGE/VOLGENDE 
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VL. ADM. OVERZICHT PLAATS VAN TEWERKSTELLING C.O.I. 
# # # # # # #  .................................... # # # # # # 
OPTIE SCHERM 6PW SLEUTEL 
BERICHT 
NM : TEST VN : TEST NR : 457822218 
S VAN AFFECT. FEITEL. FYSISCH ADR. GEBOUW STANDPLAATS 

. 08/12/1994 1 2 2 1 1 2 2 1  1501000002 H BRUSSEL 

. 06/02/1991 AZAMPEZO AZAMPE20 1501000002 H BRUSSEL 

. 01/01/1989 ODAAPS35 ODAAPS35 ONBEKEND 

. 01/02/1987 ODAAOAOO ODAAOAOO ONBEKEND H 

. 28/02/1985 ODAAOA ODAAOA ONBEKEND 

. 01/07/1982 ODRL , ODRL ONBEKEND H 

S:DETAIL D:DELETE T:TOEVOEGEN S+PFl:OMSCHRIJVING AFFECTATIE 
S+PF2:OMSCHRIJVING FEITELIJKE AFFECTATIE S+PF3:OMSCHRIJVING FYSISCH ADRES 
PF07 :BEGIN PF08 : VOLGENDE 
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VL.ADM VOORGAAN.DE DIENSTEN USER L. W. : C . O . I .  
####+l## .................... DATE L.W.: # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 6VD SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 485047898 
GENEESK NR : 9900580367 
INSTELLING BENAMING LANG : MIN.BINNENLANDSE ZAKEN 
INSTELLING BENAMING KORT : MBIZ 
INSTELLING AARD : S 
STATUUT : TIJ 
CODE GRAAD : 20000000 
OMSCHR GRAAD : OPSTELLER 
HOGERE FUNKTIE : N 
RANG : 20 
VANAF : 01/10/72 
TOT : 31/08/74 
AANTAL DAGEN : 0000 
CODE INVLOED ANCIENNITEIT : GAS 
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VL. ADM. VERTREK USER L.W.:  PGOW12 C.O.I. 
# # # # # # #  # # # # # # #  DATE L.W. : 19970430 # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 6VE SLEUTEL 
BERICHT 

NM : VN: NR : 357850457 
STATUUT : VAS VASTBENOEMD 

REDEN VERTREK : OPP OPPENSIOENSTELLING 
DATUM BESLISSING : 28 04 1 9 9 7  
OPZEGTERMIJN : VAN 00 00 0000 TOT 00 00 0000 VERGOEDING 
DATUM VERTREK : O 1  0 8  1 9 9 7  
VOLGENDE WERKGEVER : 

OPMERKING 
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VL. ADM. ZIEKTEREGELING CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN C . O . I .  
# # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # H # # # # # # # # #  ######+l 

O P T I E  SCHERM 6ZC SLEUTEL 
BERICHT EERSTE EN ENIGE BLADZIJDE 

TOESTAND OP : 17 / 07 / 97 ZIEKTEREGELING: 02 

GEGEVENS LAATSTE PERIODE VAN : 24 / 06  / 1997 TOT: 24 / 06 / 1997 DAGEN: 001 
001 030 24 / 06 / 1997 (1) 
031  335 O0 / O0 / O000 ( 2 )  
366 999 O0 / O0 / O000 ( 3 )  
O00 O00 O0 / O0 / O000 ( 4 )  
O00 O00 O0 / O0 / O000 ( 5 )  
O00 O00 O0 / O0 / O000 ( 6 )  

VORIGE I N  REKENING TE BRENGEN ZIEKTEPERIODES 
VAN TOT AANTAL DAGEN (1) ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  
O0 / 00 / O000 O0 / O0 / O000 O00 O00 O00 O00 O00 O00 O00 
o0 / o0 / 0000 00 / O0 / 0000 O00 O00 O00 O00 O00 O00 O00 
O0 / O0 / 0000 o0 / O0 / O000 O00 O00 O00 O00 O00 O00 O00 
O0 / O0 / O000 O0 / O0 / O000 O00 O00 O00 O00 000 O00 O00 
O0 / O0 / 0000 O0 / O0 / O000 O00 O00 O00 O00 O00 O00 O00 
O0 / O0 / O000 O0 / O0 / O000 O00 O00 O00 O00 O00 O00 O00 
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- 
V1 .ADM. ZIEKTEVERLOVEN USER L.W.: PG0009 C.O.I. 
# # # # # # #  #############+l DATE,L.W.: 19960513 # # # # # # #  

CREATIE: A 
OPTIE SCHERM 621 SLEUTEL CONTROLE AAD: N 
BERICHT 

PERSNR: VAN: 23 03 1995 TOT: 07 04 1995 VOLGNR: O TYPE: 3 
NM : TEST VN : TEST NR : 480732808 
GENEESK NR : 9900580367 DATUM ARBEIDSONGEVAL : 00 00 0000 
CODE : VZG VERLOF ZIEKTE CONSOLIDATIEDATUM : 00 00 0000 
AANTAL DAGEN : 016 

> 60 J : O00 
TE HERVATTEN : 08 04 1995 REGISTRATIE MC0 : O0 O0 O000 
HERVAT SLEUTELNR. MC0 : 000000000 
VERLENGING : N 
HERVALLING : N DATUM CONTROLE MC0 : 00 00 0000 
OPNAME ZIEKENHUIS : N CONTROLE AANGEVRAAGD DOOR : 
PERCENTAGE INVALIDITEIT : % 
VERMOED.BEVALLINGSDATUM : 00 00 0000 RESULTAAT V/D CONTROLE : 
BEVALLINGSDATUM : 00 00 0000 NIET GOEDGEKEURDE DAGEN : 000 
OMGEZETTE ZIEKTEPERIODES : 000 
OPGENOMEN DAGEN : 12.00 OPGENOMEN/TE VERWERKEN UREN,MIN : 0000 U 00 MIN 
BEREKENDE DAGEN : 12.00 
PF02:MO(CONTROLE MCO) PF03:OVERZICHT Z1 PFO9:MC(OVERZICHT CONTROLE) 
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VL.ADM. GEGEVENS ZIEKTEANCIENNITEIT C.O.I. 
# # # # # # #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  # # # # # # #  

OPTIE SCHERM 6ZZ SLEUTEL 
BERICHT 

NM : TEST VN : TEST NR : 480732808 
GENEESK NR : 9900580367 

STARTKAPITAAL Z.A. OP : 01 01 94 

ZIEKTEKAPITAAL : 666 
REEDS OPGENOMEN : 000 

KAPITAAL BOVEN 60J : 365 
REEDS OPGENOMEN : 000 
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