
Dienstorder nr. 2005/01  
   
 
19 april  2005  
   
   
 
Collega's,  
   
 
 
1. Het College van Secretarissen-generaal gaf op 16 december 2004  de opdracht aan elke 
secretaris-generaal om maatregelen te nemen op het vlak van :  
   
1.1. Sensibilisering en instruering van het lijnmanagement inzake uitbouw, implementatie en 
optimalisatie van de interne controle;  
1.2  Onderzoek naar het voldoende zijn van het actuele IC-systeem;  
1.3  Wegwerken van gebeurlijke tekortkomingen in het IC-systeem.  
 
2. Zowel tijdens een vergadering van de departementale directieraad AZF als op een 
uitgebreide directieraad werden ter zake afspraken gemaakt.  
Sommigen onder u hadden de mogelijkheid deel te nemen aan een presentatie van een aantal  
cases rond Interne Controle.  
 
3. Specifiek wat de administratie Ambtenarenzaken betreft werden de 3 entiteiten (afdeling 
Statutaire Aangelegenheden, afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen en de Sociale 
Dienst) onder de loep genomen.  
 
4. Dat onderzoek heeft geleid tot volgende instructie die ik vraag, vanaf heden, (verder) 
nauwgezet toe te passen :  
"Alle initiatieven die in het onmiddellijke of op termijn een financiële weerslag hebben,  
moeten mij, via Marie-Paule De Leye, adjunct van de directeur, ter ondertekening worden 
voorgelegd" dit met uitzondering van de initiatieven voor rekening van de vzw. Sociale 
Dienst en de uitgaven voor Sociale Zekerheid en bedrijfsvoorheffing alsook de 
interdepartementale uitgaven.  
 
5. Concreet wens ik de in  bijgaande bijlage reeds geldende afspraken i.v.m. ondermeer 
ziektecontrole, werktijdregeling, aanvragen bureelbenodigdheden, catering en 
communicatiebudget onder de aandacht te brengen. Een aantal van deze afspraken werden 
trouwens opgelegd door de AAD.  
 
                  
 
Roger Van den Troost  
directeur-generaal 



 
BIJLAGE bij  dienstorder 2005/01 van 19 april 2005 
 
 
1.  Ziektemelding en ziektecontrole 
 
Bij dit punt wens ik te benadrukken dat de zieke collega zijn of haar chef persoonlijk of via 
een tussenpersoon dient te verwittigen vóór 10 uur ' morgens.  
Tevens dient een ziekteattest te worden bezorgd aan het medisch controleorgaan op de eerste 
dag van de afwezigheid. De gedetailleerde instructies zijn terug te vinden op  
de website van de AAD 
http://intra.AZF.vlaanderen.be/aadinfo/algemeen/welzijn/ziektemelding_en_controle%20.htm 
 
De ziektecontrole gebeurt op initiatief van het medisch controleorgaan of op aanvraag van een 
gemachtigd ambtenaar. Voor de administratie Ambtenarenzaken zijn dat : 
 

 Roger Van den Troost, directeur-generaal 
 Marie-Paule De Leye, adjunct van de directeur 

 
Sociale Dienst 
 

 Eric Vernaillen, directeur-generaal 
 
afdeling Statutaire Aangelegenheden 
 

 Martine Van Sande, afdelingshoofd 
 Jozef Mannaerts, directeur 

 
afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen 
 

 Luc Segers, adjunct van de directeur 
 Myriam Dierickx, adjunct van de directeur 
 Kato Simons, adjunct van de directeur 
 Tom Geys, deskundige 

 
 
 
2. Werktijdregeling 
 
Hierbij verwijs ik naar omzendbrief PEBE/DVR/2003/6 van 25 april 2003 met betrekking tot 
de standaardwerktijdregling en dienstvrijstellingen in de diensten van de Vlaamse regering 
http://personeel.vlaanderen.be/statuten/omzendbrieven_dienstorders/OMZ_DVR_2003_6.htm 
Wat de collega's van de gedeconcentreerde cel Selor betreft, vestig ik de aandacht op de van 
toepassing zijnde  instructies bij het Selectiebureau van de federale overheid  Selor  
 
 
 
 
 
 

http://intra.azf.vlaanderen.be/aadinfo/algemeen/welzijn/ziektemelding_en_controle%20.htm
http://personeel.vlaanderen.be/statuten/omzendbrieven_dienstorders/OMZ_DVR_2003_6.htm


3. Aanvragen bureelbenodigdheden, 
 
Voor kantoorbenodigdheden, kleine informaticabenodigdheden, meubilair, machines, 
verhuizingen, drukwerken en publicaties kan u terecht bij de logistieke cel van de afdeling 
AAD. 
Alle aanvragen dienen te gebeuren via de logistiek verantwoordelijke van de administratie - 
Marie-Paule De Leye - aan de hand van het gepaste aanvraagformulier.  
Alle aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de site van de AAD 
http://intra.AZF.vlaanderen.be/aadinfo/algemeen/logistiek/aanvragenallerlei.htm 
Speciale aanvragen zoals bijvoorbeeld de aanvraag voor een ergonomische stoel, dienen 
vergezeld te gaan van een attest van de arbeidsgeneesheer. 
 
De AAD zorgt enkel voor de bestelling en de levering van de gevraagde goederen of diensten 
wanneer er voldoende budgettaire ruimte is. 
Het is daarom van belang dat bij de jaarlijkse rondvraag met het oog op de opmaak van de 
begroting (bestaansmiddelen 12.01 en 74.01) voldoende aandacht  wordt besteed  aan de 
logistieke behoeften binnen de verschillende afdelingen en de Sociale Dienst.  
Aankopen zijn pas mogelijk wanneer hiervoor het nodige  budget werd voorzien. 
 
Anderzijds is het voorzien van een budget voor de geplande aankopen niet synomiem met het 
plaatsen van een bestelling. 
Wanneer  een afdeling of dienst vraagt de nodige som te voorzien voor geplande  aankopen 
dient er achteraf  nog steeds een aanvraag  te gebeuren met het oog op de concrete bestelling 
van de goederen door de AAD. 
 
Ik reken op het engagement  van alle medewerkers om alle aanvragen via de door de AAD 
uitgewerkte procedure te laten verlopen en zal ook niet nalaten om bestellingen te schrappen 
waarvoor niet de nodige middelen werden voorzien. 
 
 
 
4. Catering 
 
Bij de reservering van een vergaderzaal kan de aanvrager steeds zijn wensen voor koffie, thee 
water en frisdranken meedelen. 
Uiteraard bezorgt  de dienst Catering de factuur van de geleverde goederen aan de 
administratie. Vandaar dat bij elke  aanvraag steeds duidelijk het correcte facturatieadres 
(administratie en afdeling) dient te worden vermeld. Ik verwijs hier naar de instructies 
meegedeeld via dienstorder nr. 02/07 op 30 juli 2002. 
Meer info 
http://intra.AZF.vlaanderen.be/logmaninfo/Catering/verzorgenVanVergaderingen.htm 
 
Met betrekking tot de kosten  naar aanleiding van de organisatie van wervingsexamens voor 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd duidelijk vermeld in het addendum van 16 
november 2000 aan  het samenwerkingsprotocol van 10 augustus 2000 tussen Selor en het 
MVG dat alle kosten ten laste vallen van Selor.  
Op 2 maart 2001 werd uitdrukkelijk het akkoord gegeven voor het periodiek factureren van de 
betaling van maaltijden van juryleden. Dit is ook het geval voor alle bijkomende 
selectieproeven. 
 

http://intra.azf.vlaanderen.be/aadinfo/algemeen/logistiek/aanvragenallerlei.htm
http://intra.azf.vlaanderen.be/logmaninfo/Catering/verzorgenVanVergaderingen.htm


 
5. Communicatiebudget 
 
Met het oog op betaling van de  facturen voor rekening van het communicatiebudget werd 
reeds verschillende keren op de gangbare procedure gewezen cf. mailbericht van 15 januari 
2004 . De facturen bestemd voor de AAD (cel boekhouding)  dienen mij  na ondertekening 
voor ontvangst en datering door betrokkene, via Marie-Paule De Leye, voor definitieve 
goedkeuring te worden voorgelegd. 
 


