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Datum : 17 november 1993 Departement Algeniene Zaken en Financiën 
Adminizcratic Ambfenamzakm 

Bestuur wenlenteringen en Toczicht 

Omzendbrief OAIMIN 931 i o  

Aan de personeelsdiensten en 
personeelsleden van het minis- 
terie van de Vlaamse gemeenschap 

Betreft : Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling 
en de waarneming van een hoger ambt. 

1. Probleemstelling 

Zoals u weet, treedt de nieuwe regeling van de rechtspositie 
van de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap, het nieuwe ambtenarenstatuut, in werking op 1  januari 
1 9 9 4 .  

In de verlofregeling van het nieuwe ambtenarenstatuut - hierna 
de nieuwe verlofregeling te noemen - is de volgende overgangs- 
maatregel opgenomen: 

De ambtenaar die een verlof geniet volgens de reglementering 
die van kracht was voor de inwerkingtreding van het nieuwe 
ambtenarenstatuut - hierna de huidige verlofregeling te noe- 
men -, behoudt dit verlof voor de periode waarvoor het werd 
toegestaan; dit verlof kan evenwel niet verlengd worden. 

Deze omzendbrief wil duidelijk maken hoe die overgangsmaat- 
regel moet worden toegepast zodat de "nieuwe verlofregeling" 
zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Meer in het bijzonder 
geeft deze omzendbrief aan onder welke voorwaarden de ambte- 
naar het verlof dat hij/zij volgens "de huidige verlofrege- 
ling" gekregen heeft, kan voortzetten na 1  januari 1994  tot 
het einde van de periode waarvoor het was toegestaan. 

Deze omzendbrief gaat uit van de huidige verlofregeling ; per 
stelsel vindt u de richtlijnen voor de toepassing van de over- 
gangsmaatregel. 



2. Overgangsmaa t r e g e l  en 

2. 7 .  D i s p o n i b i l i t e i t  wegens z i e k t e  ' 
De ambtenaar die op 31 december 1993 in disponibiliteit wegens 
ziekte is, wordt vanaf 1 januari 1994 volledig in de nieuwe 
regeling opgenomen. Die ambtenaar heeft dus vanaf laatst ver- 
melde datum ziekteverlof. 

Gevolgen voor de ambtenaar: 

- Het ziekteverlof wordt gelijkgesteld met een periode van 
dienstactiviteit. 

- Hijlzij staat onder het geneeskundig toezicht van het ge- 
neeskundig controleorgaan, aangewezen door de Vlaamse re- 
gering. 

- Hijlzij ontvangt geen wachtgeld meer maar het volledige 
salaris. 

- Na 666 werkdagen ziekteverlof kan een ambtenaar definitief 
ongeschikt verklaard worden. Daartoe kan het geneeskundig 
controleorgaan aan de administratieve gezondheidsdienst 
een voorstel formuleren. 

De ambtenaar die 60 jaar geworden is, wordt ambtshalve gepen- 
sioneerd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin hij, zonder dat hij definitief ongeschikt is bevonden, 
komt tot een totaal van 2 2 2  werkdagen afwezigheid wegens ziek- 
te. 
Voor de ambtenaar die op 1 januari 1994, 60 jaar of ouder is 
worden de ziektedagen die hemlhaar vanaf de leeftijd van 60 
jaar werden toegekend vóór 1 januari 1994 krachtens de huidige 
verlofregeling, aangerekend op het contingent van 2 2 2  werkda- 
gen. 

De A.A.D. brengt de ambtenaar die in disponibiliteit wegens 
ziekte is, op de hoogte van de bovengenoemde wijzigingen. 

' krachtens het koninklijk besluit van 13 november 1967 
betreffende de stand disponibiliteit van het rijksper- 
soneel 



2.2 Verlof voor verminderde presta t ies  gewettigd door sociale 
o f  f a m i l  ia1 e redenen 

2.2.1 algemeen stelsel 

De ambtenaar aan wie een verlof voor verminderde prestaties om 
sociale of familiale redenen was toegekend, behoudt dit verlof 
tot het einde van de periode waarvoor het was toegestaan. 

Nieuwe aanvragen voor het verlof worden enkel nog toegestaan 
tot 31 december 1993. 

Vanaf 1 januari 1994 kan men verlof voor verminderde presta- 
ties krijgen onder de voorwaarden van de nieuwe verlofrege- 
ling; dit verlof kan men nu al volgens de procedure van de 
huidige verlofregeling aanvragen. 

De voorwaarden van de nieuwe regeling: 

- Wie het verlof krijgt, volbrengt ofwel 50%, ofwel 80% of- 
wel 90% van de normale arbeidsduur. 

- In principe wordt het verlof per halve dag opgenomen; als 
de ambtenaar echter 80% of 90% werkt, kan het verlof in 
uren opgenomen worden. 

- Voor een periode van vijf jaar wordt het verlof gelijkge- 
steld met dienstactiviteit. De periode van vijf jaar is de 
optelsom van alle periodes van verlof voor verminderde 
prestaties, toegekend vanaf 1 juli 1982. Na een periode 
van vijf jaar is de ambtenaar die opnieuw een beroep doet 
op deze verlofregeling voor de verminderde arbeidstijd met 
non-activiteit voor de duur van de verminderde prestaties. 

Een ambtenaar van rang A2 of hoger die belast is met de lei- 
ding van een organisatorische eenheid, komt niet in aanmerking 
voor deze verlofregeling. 

2.2.2 bi jzonder s t e l s e l  

De ambtenaar die vijftig is of twee kinderen ten laste heeft 
die nog geen 15 zijn, heeft in de huidige verlofregeling recht 

krachtens de artikelen 26 tot 30 van het koninklijk 
besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven 
toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en 
betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aan- 
gelegenheid. 

krachtens artikel 30 bis van het koninklijk besluit 
van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toege- 
staan aan personeelsleden van de rijksbesturen en be- 
treffende de afwezigheden wegens persoonlijke aange- 
legenheid 



op een verlof voor verminderderde prestaties om sociale of 
familiale redenen. 

De ambtenaar aan wie dit verlof was toegekend, behoudt dit 
verlof tot het einde van de periode waarvoor het was toege- 
staan. 

Aangezien dit verlof een recht is, moet de A.A.D. elke nieuwe 
aanvraag goedkeuren, ook als het verlof na 1 januari 1994 
doorloopt. 

Vanaf 1 januari 1994 kan de ambtenaar een recht op verlof voor 
verminderde prestaties krijgen onder de voorwaarden van de 
nieuwe verlofregeling. Men kan nu al volgens de procedure van 
de huidige verlofregeling een aanvraag indienen voor de nieuwe 
regeling. 

De voorwaarden van de nieuwe regeling: 

- De ambtenaar moet vijftig jaar zijn of twee kinderen ten 
laste hebben die nog geen 15 zijn. 

- De ambtenaar volbrengt ofwel 50%, ofwel 80% ofwel 90% van 
de normale arbeidsduur. 

- In principe wordt het verlof per halve dag opgenomen; als 
de ambtenaar echter 80% of 90% werkt, kan het verlof in 
uren opgenomen worden. 

- Voor een periode van vijf jaar wordt het verlof gelijkge- 
steld met dienstactiviteit. De periode van vijf jaar is de 
optelsom van alle periodes van verlof voor verminderde 
prestaties, toegekend vanaf 1 juli 1982. Na een periode 
van vijf jaar is de ambtenaar die opnieuw een beroep doet 
op deze verlofregeling voor de verminderde arbeidstijd met 
non-activiteit. 

- In de nieuwe regeling ontvangt elke ambtenaar die van dit 
recht op verlof gebruik maaktteen salarissupplement. 
De ambtenaar die volgens de huidige verlofregeling van dit 
verlof gebruik maakt, kan het supplement vanaf 1 januari 
1994 alleen maar ontvangen als hij 50%, 80% of 90% van de 
normale arbeidsduur volbrengt. Als dat niet het geval is, 
moet de ambtenaar die voor het salarissupplement in aan- 
merking wil komen, een nieuwe aanvraag indienen. 

De ambtenaar van niveau A die vijftig is of de ambtenaar van 
rang A2 die twee kinderen ten laste heeft die nog geen vijf- 
tien zijn, heeft geen recht op dit verlof. 



2.3 Afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid 

2.3. 7 Algemeen stelsel 

Voor de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid zijn de 
richtlijnen van 2.2.1 van toepassing. 

2.3.2 Bijzonder stelsel 

De ambtenaar die vijftig is of twee kinderen ten laste heeft 
die nog geen 15 zijn, heeft de in de huidige verlofregeling 
recht op de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid. 

Voor de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid zijn de 
richtlijnen van 2.2.2 van toepassing. 

Voor het behoud van het salarissupplement moet de ambtenaar 
voldoen aan de voorwaarden betreffende de duur van de presta- 
ties in de nieuwe verlofregeling (50%, 80% of 90% van de nor- 
male arbeidsduur volbrengen). 

2.4 Loopbaanonderbreking 

De ambtenaar aan wie de loopbaanonderbreking was toegestaan, 
behoudt dit verlof voor de periode waarvoor het was toegekend. 

Er kunnen nog nieuwe aanvragen krachtens de huidige verlof- 
regeling worden ingediend voor periodes van ten minste zes 
maanden en ten hoogste twaalf maanden. Aangezien de loopbaan- 
onderbreking een recht is, moet de A.A.D. de nieuwe aanvragen 
goedkeuren ook als het verlof doorloopt in 1994. 

Men kan nu al volgens de procedure van de huidige verlofrege- 
ling een aanvraag indienen om de loopbaan vanaf 1 januari 1994 
te onderbreken. Bij deze aanvraag moet men voldoen aan de 
voorwaarden van de nieuwe verlofregeling. 

krachtens de artikelen 31 tot 36 van het koninklijk 
besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven 
toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en 
betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aange- 
legenheid 

krachtens artikel 36bis van het koninklijk besluit van 
1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan 
aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffen- 
de de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid 

krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 1991 
betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in 
de besturen en andere diensten van de ministeries 



De ambtenaar met een graad van rang A2 en hoger komt in de 
nieuwe verlofregeling niet in aanmerking voor de loopbaanon- 
derbreking. 

In de nieuwe verlofregeling wordt de loopbaanonderbreking 
omgezet in non-activiteit indien de ambtenaar geen onderbre- 
kingsuitkering krijgt. 
Voor de ambtenaren die zich op 31 december 1993 volgens de 
huidige verlofregeling in disponibiliteit bevinden omdat zij 
geen onderbrekingsuitkering krijgen, maakt de A.A.D. nieuwe 
besluiten, zodat deze personeelsleden zich vanaf 1 januari 
1994 in de stand non-activiteit bevinden. Deze periode van 
non-activiteit wordt niet verrekend in het contingent verlof 
van 5 jaar, waarvoor de ambtenaar volgens de nieuwe verlofre- 
geling in aanmerking komt. 

2.5 Verlof o m  dwingende redenen  van f a m i l i a a l  b e l a n g  

De ambtenaar aan wie een verlof om dwingende redenen van fa- 
miliaal belang was toegekend, behoudt dit verlof tot het einde 
van de periode waarvoor het was toegestaan. 
Vanaf 1 januari 1994 wordt dit verlof, ook het verlof dat 
volgens de huidige verlofregeling is toegekend, geldelijk in 
werkdagen verrekend. 

Bij nieuwe aanvragen staat de A.A.D. het verlof om dwingende 
redenen van familiaal belang toe tot uiterlijk 31 december 
1993; in de nieuwe regeling kan men immers geen aanspraak meer 
maken op dit verlof. 

In de nieuwe verlofregeling kan men een contingent verlof van 
20 werkdagen per jaar aanvragen; dit verlof moet evenwel in 
volledige dagen opgenomen worden. 
Men kan een aanvraag vóór 31 december 1993 indienen volgens de 
procedure van de huidige verlofregeling zodat het verlof vanaf 
1 januari 1994 kan ingaan. 

2.6 Verlof  om een p r o e f t i j d  i n  e e n  a n d e r e  b e t r e k k i n g  van e e n  
o v e r h e i d s d i e n s t  o f  het o n d e r w i j s  door  t e  maken 

In de nieuwe verlofregeling kan de ambtenaar tijdens zijn 
loopbaan aanspraak maken op een eenmalig contingent om een 
stage of proefperiode in een andere betrekking bij een over- 
heidsdienst of in de privé-sector te volbrengen. 

Voor het eenmalige contingent van de nieuwe verlofregeling 
wordt het verlof om een proeftijd in een andere betrekking van 
een overheidsdienst of het onderwijs te doorlopen toegestaan 

krachtens art. 11 van het koninklijk besluit van 1 
juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan 
personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de 
afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid 



krachtens de huidige verlofregeling, niet in aanmerking geno- 
men. 

2.7 Disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden B 

De ambtenaar aan wie disponibiliteit wegens persoonlijke aan- 
gelegenheden was toegestaan, behoudt dit verlof tot het einde 
van de periode waarvoor het was toegestaan. 

Opmerking : Uiteraard kan niet meer dan 6 maanden per aanvraag 
worden toegestaan ; dit wordt uitdrukkelijk be- 
paald in de huidige verlofregeling, inzonderheid 
in art. 17  van het voornoemd koninklijk besluit 
van 1 3  november 1967 (zie voetnoot (8). In het ge- 
val dat de disponibiliteit wegens persoonlijke 
aangelegenheden voor een langere periode dan 6 
maanden werd toegestaan (in strijd met voornoemd 
artikel 1 7 ) ,  wordt deze periode ingekort tot 6 
maanden. De betrokken ambtenaar wordt hiervan door 
de A.A.D. op de hoogte gebracht. 

Nieuwe aanvragen ingediend voor 1 januari 1994  kunnen nog 
worden toegestaan (uiteraard ook voor maximaal 6 maanden). 

Voor de toepassing van het nieuwe ambtenarenstatuut bevindt 
deze ambtenaar zich vanaf 1 januari 1994  in de stand non-acti- 
viteit. Deze periode van non-activiteit wordt niet verrekend 
in het contingent verlof van 5 jaar, waarvoor de ambtenaar 
volgens de nieuwe verlofregeling in aanmerking komt. 

2.8 Verlof voor opdracht 

De ambtenaar aan wie verlof voor opdracht was toegestaan, 
behoudt dit verlof tot het einde van de periode waarvoor het 
was toegestaan. 
Als het algemeen belang van deze opdracht erkend is, blijft 
hij/zij in dienstactiviteit. 
Als het algemeen belang van deze opdracht niet (meer) erkend 
is, wordt vanaf 1 januari 1994  dit verlof aangerekend op het 
contingent van vijf jaar dat de ambtenaar volgens de nieuwe 
verlofregeling kan krijgen. De ambtenaar in kwestie wordt 
hiervan vooraf op de hoogte gebracht door de A.A.D. 

In de nieuwe verlofregeling kan een verlof voor opdracht al- 
leen maar worden toegekend als het algemeen belang van de 

krachtens het koninklijk besluit van 1 3  november 1967 
betreffende de stand disponibiliteit van het rijksper- 
soneel 

krachtens het koninklijk besluit van 1 3  november 1967 
tot vaststelling van de administratieve toestand van 
de rijksambtenaren die met een opdracht worden belast 



opdracht erkend wordt. 

2.9 Ambten i n  Kongo en Rwanda-Urundi 

De ambtenaar die zich kan beroepen op de voordelen bepaald in 
de wet van 27 juli 1962 waarbij sommige waarborgen worden 
verleend aan de Belgische ambtenaren, magistraten en mili- 
tairen die gemachtigd zijn in Kongo en in Rwanda-Urundi open- 
bare ambten te aanvaarden, heeft vanaf 1 januari 1994 verlof 
voor de uitoefening van een opdracht waarvan het algemeen 
belang erkend wordt. 

De ambtenaar in kwestie wordt hiervan vooraf op de hoogte 
gebracht door de A.A.D. 

3 .  Cumula t i e  van v e r l o f s t e l s e l s  

De A.A.D. moet erop toezien dat er geen misbruiken ontstaan 
door de cumulatie van verlofstelsels uit de huidige verlofre- 
geling met verlofstelsels uit de nieuwe verlofregeling. 

4 .  O v e r d r a c h t  van n ie t -opgenomen v a k a n t i e d a g e n  

De dienstchef kan beslissen dat maximaal vijf regelmatig aan- 
gevraagde vakantiedagen die wegens dienstredenen niet tijdens 
het kalenderjaar 1993 konden worden toegestaan, naar het ka- 
lenderjaar 1994 mogen worden overgedragen. 

Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen voor het einde van 
de paasvakantie, zoals die in de Vlaamse scholen wordt geor- 
ganiseerd. Uiterlijk tegen eind december 1993, legt het per- 
soneelslid in overleg met de dienstchef(s) de data vast waarop 
de overgedragen vakantiedagen zullen worden opgenomen. 

5. R e g e l i n g  v o o r  d e  c o n t r a c t u e l e n  

Voor de personeelsleden die bij arbeidsovereenkomst in dienst 
zijn genomen, gelden dezelfde overgangsmaatregelen als voor de 
statutaire ambtenaren. 

Hierbij mag men de eigen regeling voor de contractuelen niet 
uit het oog verliezen. 
Zo kunnen de contractuelen - zoals in de huidige verlofrege- 
ling - geen aanspraak maken op het verlof voor verminderde 
prestaties ; zij kunnen wel een vermindering van de arbeids- 
duur overeenkomen. Ook kunnen zij geen verlof voor opdracht 
krijgen ; zij kunnen wel worden gedetacheerd naar een ministe- 
rieel kabinet. 
Tenslotte, zijn de contractuelen in de nieuwe verlofregeling 
uitgesloten van de mogelijkheid om het gecontingenteerd verlof 
van 5 jaar op te nemen. (Het andere gecontingenteerd verlof, 
zoals het contingent van 20 werkdagen onbezoldigd verlof, 
kunnen zij wél opnemen). 



De waarneming van een hoger ambt 

7. Probleemstelling 

De herziening van de salarisschalen voor niveau 2, 3 en 4 
wordt, zoals u weet, toegepast met terugwerkende kracht. 

niveau 4: met ingang van 1 januari 1993 
niveau 3 :  met ingang van 1 januari 1993 
niveau 2 (niet voor niveau 2+): met ingang van 1 juli 1993 

De huidige graden van die niveaus worden op de bovengenoemde 
data afgeschaft. De ambtenaren worden op de respectieve data 
in de nieuwe graad benoemd. De nieuwe personeelsformatie 
treedt voor elk niveau apart op die respectieve data in wer- 
king en de huidige personeelsformatie wordt afgeschaft. 

Om de waarneming van een hoger ambt te behouden, gelden de 
volgende overgangsmaatregelen. 

2. Overgangsmaatregel en 

2.1.  In de niveaus 2, 3 en 4 worden tot 31 december 1993 geen 
nieuwe aanstellingen in een hoger ambt meer toegestaan. 
Aangezien de inschaling voor niveau 1 in werking treedt op 1 
juni 1994 kunnen voor dit niveau "waarnemingen van een hoger 
ambt " volgens de huidige regeling worden toegestaan tot 31 
mei 1994.  

2.2. In principe behoudt de ambtenaar de toegekende aanstel- 
ling in een hoger ambt bij de inschaling op de bovengenoemde 
data ; uiteraard geldt dit behoud maar inzoverre de aanstel- 
ling beantwoordt aan de andere voorwaarden die de huidige 
reglementering oplegt. 

Maar vanaf die data wordt er alleen rekening gehouden met de 
nieuwe graad en met de rang die aan de nieuwe graad is verbon- 
den. Een graad die in de huidige regeling van een hogere rang 
is dan een andere graad, kan in de nieuwe regeling in eenzelf- 
de graad worden ingeschaald, en dus in eenzelfde rang als die 
andere graad. 

Een ambtenaar kan na de inschaling het hoger ambt slechts 
blijven uitoefenen, indien de graad waarin hij/ zij het hoger 
ambt uitoefent volgens de nieuwe regeling van hogere rang is 
dan de nieuwe graad waarin de ambtenaar wordt ingeschaald. 
Als de ambtenaar,hierdoor de aanstelling in het hoger ambt 
niet meer kan behouden, ontvangt hij/zij de toelage voor het 
uitoefenen van een hoger ambt nog tot 31 december 1993.  
Dat bedrag is gelijk aan het bedrag dat de ambtenaar ontving 
voor de inschaling. 



Bijvoorbeeld : 

- De opsteller (die vanaf 1 juli 1993 in de graad van mede- 
werker wordt ingeschaald) kan niet meer het hoger ambt van 
onderbureauchef (eveneens ingeschaald in de graad van me- 
dewerker) waarnemen. 
Beide graden worden ingeschaald in eenzelfde graad, die 
van medewerker - rang Cl. 
Weliswaar zal de opsteller in principe de beginsalaris- 
schaal van medewerker krijgen, en de onderbureauchef een 
hogere salarisschaal. Beide graden maken in het nieuwe 
ambtenarenstatuut deel uit van eenzelfde functionele loop- 
baan ; er bestaat dan ook geen hiërarchisch verband meer 
tussen die graden. 

- De opsteller aan wie de waarneming van een hoger ambt in 
de graad van onderbureauchef reeds is toegestaan, behoudt 
evenwel tot 31 december 1993 de toelage die hemlhaar tot 
nog toe was toegekend voor het uitoefenen van het hoger 
ambt, (tenzij de opsteller tevens laureaat is van het be- 
vorderingsexamen voor onderbureauchef - zie punt 2.3) 

- De onderbureauchef (op 1 juli 1993 ingeschaald in de graad 
van medewerker - rang Cl) kan de waarneming van het hoger 
ambt in de graad van bestuurschef (op 1 juli 1993 inge- 
schaald in de graad van hoofdmedewerker - rang C2) behou- 
den (in zoverre de aanstelling in het hoger ambt beant- 
woordt aan de andere voorwaarden die door de huidige reg- 
lementering wordt opgelegd). 

- De schipper (op 1 juli 1993 ingeschaald in de graad van 
schipper - rang Dl) kan de waarneming van het hoger ambt 
in de graad van eerste schipper (op 1 juli 1993 inge- 
schaald in de graad van hoofdschipper-rang D2) behouden 
(in zoverre de aanstelling in het hoger ambt beantwoordt 
aan de andere voorwaarden die door de huidige reglemente- 
ring wordt opgelegd). 

- De bestuurschef (op 1 juli 1993 ingeschaald in de graad 
van hoofdmedewerker - rang C2) kan de waarneming van het 
hoger ambt in de graad van bestuurssecretaris (vanaf 1 
juni 1994 ingeschaald in de graad van adjunct van de di- 
recteur - rang Al) behouden (in zoverre de aanstelling in 
het hoger ambt beantwoordt aan de andere voorwaarden die 
door de huidige reglementering wordt opgelegd). 

2.3. Men mag evenwel de volgende overgangsmaatregel van het 
nieuwe ambtenarenstatuut niet uit het oog verliezen : 
De ambtenaar die geslaagd is voor een examen voor verhoging in 
graad of voor een beroepsgeschiktheidsproef in een graad die 
opgenomen is in een hogere salarisschaal van een functionele 
loopbaan dan de beginsalarisschaal, wordt onmiddellijk inge- 
schaald op de overeenstemmende hogere salarisschaal van de 
functionele loopbaan. 



Het is dus mogelijk dat een ambtenaar volgens de huidige rege- 
ling een hoger ambt waarneemt in een graad waarvoor hij/zij 
tevens geslaagd is voor het examen voor verhoging in graad of 
voor een beroepsgeschiktheidsproef. In dat geval wordt de amb- 
tenaar ingeschaald op salarisschaal die overeenstemt met die 
graad. 

De inschaling op deze hogere salarisschaal van de functionele 
loopbaan gebeurt op grond van de overgangsmaatregel inzake de 
inschaling. De ambtenaar zal dan ook het overeenstemmende 
salaris verkrijgen ; de toelage voor het uitoefenen van een 
hoger ambt wordt vanaf de datum van inschaling niet meer uit- 
betaald. 

Bijvoorbeeld : 

- de opsteller die het hoger ambt van onderbureauchef waar- 
neemt en die tevens geslaagd is voor het bevorderings- 
examen voor onderbureauchef, zal worden ingeschaald als 
onderbureauchef (en niet als opsteller). ~ij/zij verkrijgt 
een salaris overeenkomstig de salarisschaal C 113 ; de 
toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt wordt stop- 
gezet op de datum van inschaling. 

Alle aanstellingen in een hoger ambt worden met ingang van 1 
januari 1994 beëindigd en opnieuw bekeken overeenkomstig de 
voorwaarden van de nieuwe regeling. Deze bepaling geldt voor 
niveau 1 vanaf 1 juni 1994. 

hLa$n den ~ o F e  
minister an Onderwijs 

en A tenarenz en 


