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Betreft : personeelsbeleid in de overgangsperiode vóór de 
inwerkingtreding van het Vlaams ambtenarenstatuut 

PROBLEEMSTELLING 

In het Vlaams ambtenarenstatuut is de nieuwe loop- 
baanstructuur gekoppeld aan de salarisschaalherziening. 
Door de nationaal opgelegde gefaseerde inwerkingtreding 
van de salarisschaalherziening worden derhalve ook de 
nieuwe loopbaanperspectieven (met daarbij behorende 
inschaling in de nieuwe bedragen) operationeel op 
volgende data : 
- niveau E : 1 januari 1993 (+ 6,03%) 
- niveau D : 1 januari 1993 (+ 5,40%) 
- niveau C : 1 juli 1993 (+ 5,78%) 
- niveau B : 1 januari 1994 (+ 4,23%) 
- niveau A : 1 juni 1994 (+ 4,17%) 

Deze gemiddelde verhogingspercentages gelden bovenop de 
intersectoraal verplichte 6,11%. 

Aangezien de datum van 1 januari 1993 reeds achter ons 
ligt en 1 juli wellicht zal bereikt worden zonder 
definitieve goedkeuring van het ambtenarenstatuut (gelet 
op de nog te nemen procedurestappen van afronding van de 
onderhandelingen in het sectorcomité XVIII, 
onderhandelingen in Comité A, advies Raad van State), 
zouden de ambtenaren van de niveaus D en E en van niveau 
C respectievelijk reeds of binnenkort, theoretisch 
ingeschaald zijn in de nieuwe barema's en instappen in de 
nieuwe loopbaanstructuur. 

Derhalve stelt zich de vraag naar de draagwijdte van 
mogelijke overgangsmaatregelen inzake het 
personeelsbeleid in de periode vóór de inwerkingtreding 
van het Vlaams ambtenarenstatuut. 

De te volgen handelwijze dient bepaald te worden voor : 

- bevorderingen zonder examen binnen het niveau - bevordering in vlakke loopbaan 
- loopbaanexamens : 

vergelijkende examens voor overgang naar het 
hoger niveau 
examens voor verhoging in graad 



2. ALGEMENE PRINCIPES VAN DE OVERGANGSMAATREGELEN 

De Vlaamse regering nam hieromtrent een beslissing in 
zitting van 28 april 1993 en volgde hierbij volgende 
algemene principes : 

2.1. De data waarbij het statuut gefaseerd in werking treedt 
overeenkomstig de data van de weddeschaalherziening zoals 
vermeld onder punt 1 worden strikt gerespecteerd. 

2.2. De ambtenaren worden ingeschaald in de nieuwe 
loopbaanstructuur op de voorziene data met de graad die 
ze op dat tijdstip hebben. 

2.3. De procedures die nog gestart worden moeten een aanvang 
nemen v66r deze data van inschaling; zij verlopen volgens 
de reglementering van kracht op de datum van het starten 
d.w.z. volgens het oude statuut. 

2.4. De data van inschaling zijn gelijk aan de data waarop de 
ambtenaren aan de voorwaarden moeten voldoen bv. voor 
bevordering zonder examen, voor deelneming aan een 
examen . . . 
Evenwel wordt voor niveau 1 (A) en graden die naar niveau 
B overgaan 1 december 1993 als refertedatum genomen 
aangezien het nieuw statuut in werking treedt op 1 
januari 1994 en de laatste nuttige administratieve 
anciënniteit onder het bestaande statuut kan verworven 
worden op 1 december 1993. 

2.5. De ambtenaar die bevorderd wordt na de datum van 
inschaling wordt in de nieuwe loopbaanstructuur 
ingeschakeld overeenkomstig zijn bevorderingsgraad op de 
datum van uitwerking van zijn bevordering. 

2.6. De ambtenaren van de zes departementen worden gelijk 
behandeld. 

2.7. De rechten die de personeelsleden putten uit de bestaande 
reglementering worden gegarandeerd in afwachting van de 
inwerkingtreding van het nieuw statuut. 

CONCRETE TOEPASSING VAN DE ALGPIENE PRINCIPES IN DE 
VERSCHILLENDE PROCEDURES. 

3.1. Bevorderingen (met en zonder examen) binnen het niveau en 
graadverandering. 

In niveau 1 wordt nog één oproep tot de kandidaten gedaan 
voor vacatures te begeven bij wijze van bevordering 
(= zonder examen) of via graadverandering (= na onderzoek 
naar de beroepsgeschiktheid). 
De datum waarop de kandidaten aan de voorwaarden moeten 
voldoen wordt vastgesteld op 1 december 1993. 



Voorbeeld : adjunct-adviseur hoofd van dienst : 
om te mogen kandideren dient de ambtenaar titularis 
te zijn van een bepaalde graad van rang 11 en 3 jaar 
graadanciënniteit te hebben op 1 december 1993 
(d.w.z. conform het KB van 7/8/1939 en het organiek 
reglement) 
in dit geval is het in tegenstelling met de andere 
niveaus quasi zeker dat de procedure afgerond wordt 
vóór de inschalingsdatum van 1 juni 1994 

In niveau 2 wordt voor de graden die volgens het ontwerp- 
statuut (VR/93/17.02/DOC.O112) in het niveau B worden 
ondergebracht eveneens nog één procedure gestart. 
De datum waarop de kandidaten aan de voorwaarden moeten 
voldoen wordt vastgesteld op 1 december 1993. 
Voorbeelden : e.a. directiesecretaris : 

om te mogen deelnemen aan het examen dient de 
ambtenaar directiesecretaris te zijn en 2 jaar 
graadanciënniteit te hebben op 1 december 1993 
(d.w.z. aan de voorwaarden te voldoen van het KB van 
7 augustus 1939 en van het organiek reglement) 
indien het examen vóór 1 januari 1994 afgerond is en 
de ambtenaar bevorderd werd overeenkomstig de 
gestelde voorwaarden wordt hij/zij ingeschaald in de 
graad van deskundige met weddeschaal B112; duurt de 
procedure tot na 1 januari 1994 dan wordt betrokkene 
ingeschaald op laatstvermelde datum met weddeschaal 
B111 en op de datum van uitwerking van de 
bevordering in dezelfde graad met weddeschaal B112. 

De ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap werden evenwel reeds uitgenodigd om zich 
kandidaat te stellen voor dit examen met als uiterste 
inschrijvingsdatum en datum om aan de voorwaarden te 
voldoen 2 augustus 1993, conform de voorschriften van het 
VWS die het examen gelijktijdig organiseert voor de 
onderscheiden overheden aangezien het een graad betreft 
die bij elk van hen voorkomt. 

Het standpunt van de Vlaamse regering houdt in dat in 
casu voor het examen tot een graad die in niveau B wordt 
ingedeeld, de datum waarop aan de voorwaarden moet 
voldaan worden verschoven wordt en dus een bijkomende 
oproep tot de ambtenaren zal dienen te gebeuren. De 
inschrijvingsdatum wordt behouden op 2 augustus 1993. 
Voor het examen van programmeur eerste klasse en revisor- 
boekhouding werd nog geen oproep tot de kandidaten gedaan 
aangezien de inschrijvingsdatum door het VWS nog niet 
vastgesteld werd. Hier zal derhalve de oproep de datum 
van 1 december 1993 voorzien om aan de voorwaarden te 
voldoen. De vaststelling van de inschrijvingsdatum wordt 
om organisatorische redenen aan het VWS voorbehouden. 

Voor de graden van niveau 2 die volgens het ontwerp- 
statuut in het niveau C worden ondergebracht, wordt 
eveneens nog één procedure georganiseerd. De ambtenaren 



dienen uiterlijk op 1 juli 1993 aan de voorwaarden te 
voldoen. 

Voorbeeld : 
bestuurschef 

om te mogen kandideren dient de ambtenaar titularis 
te zijn van een bepaalde graad van r 22 of r 23 en 9 
jaar niveauanciënniteit te hebben op 1 juli 1993 
(d.w.z. aan de voorwaarden voldoen van het KB van 7 
augustus 1939 en van het organiek reglement) 
indien de procedure niet afgerond is op 1 juli 1993 
wordt de ambtenaar op deze datum ingeschaald als 
onderbureauchef (of andere graad van r 22) in de 
graad van medewerker met weddeschaal C113. 
in de veronderstelling dat de ambtenaar bevorderd 
wordt met ingang van 1 september 1993 wordt hij/zij 
op deze datum ingeschaald in de graad van medewerker 
met weddeschaal C211. 
Indien een titularis van de graad van e.a. 
directiesecretaris zou kandideren voor bestuurschef 
waarvan de procedure pas na 1 januari 1994 zou 
afgerond worden, dan wordt deze ambtenaar op 
laatstvermelde datum ingeschaald in de graad van 
deskundige met weddeschaal B112 en op datum van 
bevordering ingeschaald in de graad van 
hoofdmedewerker met weddeschaal C211. 

onderbureauchef : aangezien ook hier conform de 
onderrichtingen van het VWS de kandidaten reeds 
aangeschreven werden om deel te nemen aan het examen met 
als uiterste inschrijvingsdatum en datum om aan de 
voorwaarden te voldoen 2 augustus 1993 en dus in dit 
geval de datum om aan de voorwaarden te voldoen voor het 
ministerie vervroegd wordt naar 1 juli 1993 dienen de 
kandidaturen geweerd te worden van zij die niet aan de 
voorwaarden voldoen op laatstvermelde datum. Aan deze 
ambtenaren zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. 
De inschrijvingsdatum wordt om organisatorische redenen 
behouden op 2 augustus 1993. 

Voor andere graden waarvoor een examen aangevraagd werd 
(eerste tekenaar, eerste technicus, eerste groen- 
technicus, eerste radarwaarnemer, hydrografisch 
assistent) is de inschrijvingsdatum nog niet gekend en 
zal vanuit het ministerie 1 juli 1993 vooropgesteld 
worden als datum om aan de voorwaarden te voldoen. 

In niveau 3 en 4 worden gelet op de inschalingsdatum van 
1 januari 1993 geen procedures voor bevordering door 
verhoging in graad zonder examen (bv. hoofdklerk) of met 
examen (bv. hoofdoperateur-mechanograaf eerste klasse en 
tweede klasse) meer georganiseerd. 
In de mate dat procedures gestart werden vóór 1 januari 
1993 worden ze afgewerkt volgens bovenstaande principes. 



De procedures gestart na 1 januari 1993, d.w.z. waarvoor 
de oproep tot kandidaten is verstuurd op datum van deze 
beslissing, doch die nog niet afgerond zijn, worden 
stopgezet. 

Voor procedures in graden van niveau 3 en 4 die in 
voorkomend geval gestart werden na 1 januari 1993 en 
afgerond werden vóór 28 april 1993 zal in het ontwerp- 
personeelsstatuut een bepaling opgenomen worden om deze 
bevorderingen te honoreren. Zo nodig zal de wedde 
geblokkeerd worden op het hoogste bedrag. 

3.2. Bevorderingen in vlakke loopbaan. 

Aangezien het ontwerp-statuut nog niet in werking is 
getreden worden de bevorderingen in vlakke loopbaan 
toegekend volgens de huidige reglementering tot de datum 
van publikatie van het ontwerp-statuut of tot de datum 
van inwerkingtreding indien deze laatste later valt. 

De inschaling gebeurt evenwel op de voorziene data met de 
graad en de weddeschaal die de ambtenaar op dat ogenblik 
heeft (d.w.z. 1 januari 1993 voor het niveau D en E, 1 
juli 1993 voor het niveau C, 1 januari 1994 voor het 
niveau B en 1 juni 1994 voor het niveau A). 

Uit de vergelijking van de twee toestanden zal blijken of 
artikel X111 4 van het ontwerp-statuut, d.w.z. blokkering 
op de hoogste wedde, zal dienen toegepast te worden. 
Een onderzoek van het Bestuur Reglementeringen en 
Toezicht, Dienst Geldelijk Statuut leert dat dit organiek 
niet nodig zal zijn (het voorbeeld van de radarwaarnemer 
is een theoretisch geval) maar in overgang kan voorkomen 
door behoud van loopbaanrechten van overgeheveld 
personeel. 

Voorbeelden : 
Niveau E 
Beambte 4212 1.4.89 

1.1.93 480.320 
Eerste beambte 43/A 1.4.93 500.480 

1.1.93 Beambte El11 

Agent-Waterw. 4213 1.4.89 
1.1.93 506.260 

l0 Agent WW. 43/C 1.4.93 529.730 
1.1.93 Techn.Beambte E121 

Niveau D 
Klerk 3011 1.4.89 

1.1.93 483.000 
Eerste klerk 3211 1.4.93 494.860 

1.1.93 Assistent D111 



Kok 3014 1.4.89 
1.1.93 522.640 

Eerste kok 32/E 1.4.93 550.310 
1.1.93 Spec. Assistent D121 575.000 

Niveau C 
Opsteller 2011 1.10.89 

1.07.93 538.820 
2111 1.10.93 565.740 

1.7.93 Medewerker C111 

Radarwaarnemer 2012 1.10.80 
2112 1.10.84 

Eerste radarw. 2212 1.10.89 * 2214 1.04.90 
* 24/P 1.10.93 883.910 
* 1.7.93 Radarwaarnemer C132 805.000 

NIVEAU B 
~irectiesecr. 2112 1.2.85 

21/B 1.2.89 
1.1.94 619.890 

Ea. Dir.secr. 22/P 1.2.94 710.410 
1.1.94 Deskundige B111 

NIVEAU A 
Bestuurssecr.lO/l 1.10.90 

1.06.94 898.870 
10/A 1.10.94 928.030 

1.6.94 Adj. v/d Dir. Al11 

3.3. Bevorderingen na vergelijkend overgangsexamen. 

In 1992 werden examens voor overgang naar het hoger ni- 
veau aangevraagd waarvan sommigen reeds volledig doch 
anderen slechts gedeeltelijk afgesloten zijn. Het betreft 
de graden van bestuurssecretaris, inspecteur, technisch 
bestuurssecretaris, directiesecretaris, technicus, 
opsteller, programmeur 2de klasse, klerk-typist, 
operateur-mechanograaf 2de klasse, derde werkmeester. 

Voor andere graden werd het examen geannuleerd, 
uitgesteld of waren er geen laureaten : vertaler-revisor, 
tekenaar, klerk, kok, technisch-adjunct. 

In 1993 zullen examens aangevraagd worden voor overgang 
naar graden van niveau 1 en naar de graad van 
directiesecretaris. 

Wat deze examens betreft, worden de laureaten van 
bestaande of, ingevolge de aanvragen van 1992 en 1993 te 
verwachten wervingsreserves in oude graden, bij hun 
bevordering na de inschalingsdatum (d.w.z. op basis van 
en in de mate dat er vacatures zijn) toegelaten tot de 
stage in de overeenstemmende nieuwe graad. 



De gelijkstelling van oude graad met overeenstemmende 
nieuwe graad werd ook toegepast n.a.v. de vorige reeks 
vereenvoudigingen van graadbenamingen (cfr. BVE 22 mei 
1991 houdende vaststelling van bijzondere statutaire 
bepalingen voor het personeel van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap = organiek reglement). 

Ook wat betreft het opvragen van laureaten uit bestaande 
wervingsreserves van aanwervingsexamens zal, na overleg 
met het Vast Wervingssecretariaat, de Vlaamse overheid de 
betrokkenen kunnen toelaten tot de stage in de 
overeenstemmende nieuwe graad bijaldien zij zelf deze 
examens en graden gelijkwaardig acht. Er hoeven dus niet 
noodzakelijk nieuwe examens aangevraagd worden. 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
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den BOSSCM 
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