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Betreft : personeelsbeleid in de overgangsperiode vóór de in- O 

werkingtreding van een nieuw personeelsstatuut per 
Vlaamse openbare instelling 

1. PROBLEEMSTELLING - UITGANGSPUNTEN 

1.1. In zitting van 22 december 1993 stelde de Vlaamse rege- 
ring de werkwijze vast inzake de vaststelling van een 
nieuw personeelsstatuut voor de Vlaamse openbare instel- 
lingen en inzake de salarisschaalherziening voor deze 
instellingen. 

1.1.1. Wat het administratief statuut betreft wordt onder- 
scheid gemaakt tussen enerzijds die Vlaamse openbare 
instellingen die de algemene principes van het AP-KB(') 
moeten toepassen, en anderzijds deze openbare instel- 
lingen die de algemene principes niet moeten volgen. 

De instellingen die onder het AP-KB vallen zijn opge- 
somd in het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 
genomen ter uitvoering van artikel 62, 1 van het AP- 
KB ( 2 )  . 
De Vlaamse openbare instellingen die onderworpen zijn 
aan de algemene principes verklaren in principe het 
personeelsstatuut en de salarisschaalherziening van 
het ministerie van toepassing op hun personeel. 

De Vlaamse openbare instellingen die niet onderworpen 
zijn aan de algemene principes zullen het personeels- 
statuut en de salarisschaalherziening toepassen waar 
dit mogelijk en zinvol is. 

l AP-KB : Koninklijk besluit van 22 november 1991 tot bepaling van 
de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut 
van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel 
van de Executieve en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die 
ervan afhangen. 

Het betreft hier momenteel : ARGO, BLOSO, DIGO, Dienst Scheep- 
vaart, IMALSO, IWT, Kind en Gezin, MBZ, OVAM, VCGT, VDAB, VFSIPH, 
VHM, VLM, VMM, VDBH, VIZO, VLOR. 



Alle Vlaamse openbare instellingen moeten wel een 
voorstel van budgettaire compensatieregeling indienen. 

De invoering van de salarisschaalherziening moet 
worden doorgevoerd zonder enig effect op de dotaties. 

Uiterlijk op 31 december 1994 moet het personeelssta- 
tuut van een Vlaamse openbare instelling definitief 
goedgekeurd worden. 

1.1.2. De algemene baremaherziening bestaat uit een verplicht 
gedeelte en een vrijwillig gedeelte. 

Overeenkomstig het protocol nr. 5911 van 13 juni 
1991 (') en het AP-KB hebben de Vlaamse openbare in- 
stellingen die ressorteren onder het AP-KB recht op 
een zgn. verplichte of minimale verhoging van de ca- 
larisschalen, bestaande uit : 

- een verhoging met 2% op 1 november 1993 (zijnde het 
laatste voorschot) 

- de toepassing van de minimumsalarisschalen ter uit- 
voering van het AP-KB. 

De nieuwe salarisschalen die rekening houden met deze 
verplichte verhogingen worden in een eerste fase al- 
thans wat de gemene graden betreft en vervolgens wat 
de bijzondere graden betreft gecoördineerd voorgelegd 
en treden in werking volgens een getrapte kalender : 

- 1 januari 1993 voor de niveaus 4 en 3 
- 1 juli 1993 voor het niveau 2 
- 1 november 1993 voor het niveau 2+ en 1 

Hier gebeurt dus een loskoppeling van de salarisscha- 
len van het ministerie die gespreid worden verhoogd 
tussen 1 januari 1993 en 1 juni 1994 met het verplicht 
en vrijwillig gedeelte van de baremaherziening. 

1.1.3. De inwerkingtreding van het personeelsstatuut van de 
Vlaamse openbare instellingen wordt telkens voorzien 
na de definitieve goedkeuring (dus niet met terugwer- 
kende kracht) . 

Protocol nr. 59/1 dd. 13 juni 1991 van de onderhandelingen die 
gevoerd werden in het gemeenschappelijk Comité voor alle over- 
heidsdiensten inzake intersectoraal akkoord van sociale program- 
matie voor de jaren 1991-1994. 



De vrijwillige salarisschaalherzieníng daarentegen die 
elke Vlaamse openbare instelling zal bepalen rekening 
houdend met de eigen compensatieoefening zal uitwer- 
king hebben m.i.v. 

- 1 januari 1994 voor de niveaus D en E 
- 1 juli 1994 voor niveau C 
- 1 januari 1995 voor niveau B 
- 1 juni 1995 voor niveau A 

Aangezien de salarisschaalherziening een integrerend 
deel uitmaakt van het nieuwe personeelsstatuut dienen 
bewarende maatregelen zoals deze voor het ministerie 
te worden vastgesteld (zie omzendbrieven OA/MIN 93/5 
inzake de loopbaan en OA/MIN 93/10 inzake verlof en 
hoger ambt). De overgangsmaatregelen inzake verlof 
worden vastgesteld op basis van de datum van inwer- 
kingtreding van het statuut. 

2. OVERGANGSMAATREGELEN INZAKE DE LOOPBAAN 

2.1. Alsemene principes 

De nieuwe loopbaanstructuur is gekoppeld aan de sala- 
risschaalherziening. De nieuwe loopbaanperspectieven 
(met de daarbij behorende inschaling in de nieuwe be- 
dragen) zullen derhalve operationeel worden op volgen- 
de data : - niveau E : 1 januari 1994 
- niveau D : 1 januari 1994 
- niveau C : 1 juli 1994 
- niveau B : 1 januari 1995 
- niveau A : 1 juni 1995 
~angezien de definitieve goedkeuring van het nieuwe 
personeelsstatuut zich voor nagenoeg alle Vlaamse 
openbare instellingen na 1 januari 1994 zal situeren, 
zijn de ambtenaren van niveau D en E theoretisch reeds 
ingeschaald in de nieuwe barema's en is de nieuwe 
loopbaanstructuur op hen van toepassing. 

De te volgen handelwijze inzake overgangsmaatregelen 
in een Vlaamse openbare instelling vóór de inwerking- 
treding van het nieuwe personeelsstatuut en erna tot 
de data van inschaling dient bepaald te worden inzake 
bevorderingen en loopbaanexamens. 

2.1.2. De ambtenaren worden ingeschaald in de nieuwe loop- 
baanstructuur op de voorziene data met de graad die ze 
op dat tijdstip hebben. 



2.1.3. De procedures die nog gestart(4) worden moeten een aan- 
vang nemen vóór deze data van inschaling; zij verlopen 
volgens de reglementering van kracht op de datum van 
het starten d.w.z. volgens het oude statuut. 

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. 
Voor niveau A en graden die naar niveau B overgaan kan 
uiterlijk 1 december 1994 als refertedatum genomen 
worden aangezien het nieuw statuut ten laatste in wer- 
king treedt op 1 januari 1995 en de laatste nuttige 
administratieve anciënniteit onder het bestaande sta- 
tuut in die optiek kan verworven worden op l december 
1994. 

2.1.5. De ambtenaar die bevorderd wordt na de datum van in- 
schaling wordt in de nieuwe loopbaanstructuur inge- 
schakeld overeenkomstig zijn bevorderingsgraad op de 
datum van uitwerking van zijn bevordering. 

2.1.6. De ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 
worden gelijk behandeld. 

2.1.7. De rechten die de personeelsleden putten uit de be- 
staande reglementering worden gegarandeerd in afwach- 
ting van de inwerkingtreding van het nieuw statuut. 

2.2. Concrete toepassins van de alaemene principes in de ver- 
schillende procedures 

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

2.2.1.1. In niveau 3 en 4 worden gelet op de inschalingsdatum 
van 1 januari 1994 geen procedures voor bevordering 
door verhoging in graad zonder examen (bv. hoofd- 
klerk) of met examen (bv. hoofdoperateur-mechano- 
graaf eerste klasse en tweede klasse) meer georga- 
niseerd. 
In de mate dat procedures gestart(4) werden vóór 1 
januari 1994 worden ze afgewerkt volgens bovenstaan- 
de principes. 

2.2.1.2. Voor de graden van niveau 2 die volgens het ontwerp- 
statuut in het niveau C worden ondergebracht, wordt 

een bevorderingsprocedure is gestart vanaf de datum waarop bij 
het Vast Wervingssecretariaat de organisatie van het loopbaan- 
examen werd aangevraagd of vanaf de datum van vakantverklaring 
voor de procedures zonder examen 



nog één procedure(') georganiseerd. De ambtenaren 
dienen uiterlijk op 1 juli 1994 aan de voorwaarden 
te voldoen. 

Voorbeeld : bestuurschef 
om te mogen kandideren dient de ambtenaar ti- 
tularis te zijn van een bepaalde graad van r 22 
of r 23 en 9 jaar niveauanciënniteit te hebben 
op 1 juli 1994 (d.w.z. aan de voorwaarden vol- 
doen van het KB van 7 augustus 1939 en van het 
organiek reglement) 
indien de procedure niet afgerond is op 1 juli 
1994 wordt de ambtenaar op deze datum inge- 
schaald als onderbureauchef (of andere graad 
van r 22) in de graad van medewerker met wed- 
deschaal C113. 
in de veronderstelling dat de ambtenaar bevor- 
derd wordt met ingang van 1 september 1994 
wordt hij/zij op deze datum ingeschaald in de 
graad van hoofdmedewerker met salarisschaal 
C211. 
Indien een titularis van de graad van e.a. di- 
rectiesecretaris zou kandideren voor bestuurs- 
chef waarvan de procedure pas na 1 januari 1995 
zou afgerond worden, dan wordt deze ambtenaar 
op laatstvermelde datum ingeschaald in de graad 
van deskundige met salarisschaal B112 en op da- 
tum van bevordering ingeschaald in de graad van 
hoofdmedewerker met salarisschaal C211. 

Ook voor graden waarvoor een examen aangevraagd 
wordt (bv. eerste tekenaar, eerste technicus) is 1 
juli 1994 de datum om aan de voorwaarden te voldoen. 

In niveau 2 wordt voor de graden die volgens het 
ontwerp-statuut in het niveau B worden ondergebracht 
eveneens nog één pro~edure(~) gestart. 
De datum waarop de kandidaten aan de voorwaarden 
moeten voldoen wordt uiterlijk vastgesteld op 1 de- 
cember 1994. De vaststelling van de inschrijvings- 
datum wordt om organisatorische redenen aan het VWS 
voorbehouden. 

Voorbeeld : 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 1994 
(d.w.z. aan de voorwaarden te voldoen van het 
KB van 7 augustus 1939 en van het organiek re- 
glement) 
indien het examen vóór 1 januari 1995 afgerond 

S Met één procedure wordt niet noodzakelijk bedoeld één bevorde- 
ringsronde voor alle bevorderingsgraden van dit niveau op het- 
zelfde tijdstip. 



is en de ambtenaar bevorderd werd overeenkom- 
stig de gestelde voorwaarden wordt hij inge- 
schaald in de graad van deskundige met salaris- 
schaal B112; duurt de procedure tot na 1 janu- 
ari 1995 dan wordt betrokkene ingeschaald op 
laatstvermelde datum met salarisschaal B111 en 
op de datum van uitwerking van de bevordering 
in dezelfde graad met salarisschaal B112. 

In niveau 1 wordt eveneens nog één oproep(') tot de 
kandidaten gedaan voor vacatures te begeven bij 
wijze van bevordering (= zonder examen) of via 
graadverandering (= na onderzoek naar de beroepsge- 
schiktheid). 
De datum waarop de kandidaten aan de voorwaarden 
moeten voldoen wordt uiterlijk vastgesteld op 1 de- 
cember 1994. 
Voorbeeld : adjunct-adviseur hoofd van dienst 

om te mogen kandideren dient de ambtenaar ti- 
tularis te zijn van een bepaalde graad van rang 
11 en 3 jaar graadanciënniteit te hebben uiter- 
lijk op 1 december 1994 (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 1995 

2.2.2. Bevorderingen in vlakke loopbaan 

Zolang het nieuwe personeelsstatuut nog niet in wer- 
king is getreden worden de bevorderingen in vlakke 
loopbaan toegekend volgens het oude personeelsstatuut 
tot de datum van publikatie van het ontwerp-statuut of 
tot de datum van inwerkingtreding indien deze laatste 
later valt. Eens het statuut in de loop van 1994 in 
werking treedt worden de vlakke loopbanen volgens het 
oude personeelsstatuut toegekend tot de inschalingsda- 
ta. 

De inschaling gebeurt op de voorziene data met de 
graad en de weddeschaal die de ambtenaar op dat ogen- 
blik heeft (d.w.z. 1 januari 1994 voor het niveau D en 
E, 1 juli 1994 voor het niveau C, 1 januari 1995 voor 
het niveau B en 1 juni 1995 voor het niveau A). 

Uit de vergelijking van de twee toestanden zal blijken 
of een regel uit het geldelijk statuut, nl. blokkering 
op de hoogste wedde, zal dienen toegepast te worden. 
Enkele voorbeelden leren dat dit organiek niet nodig 
zal zijn, maar in overgang kan voorkomen door behoud 
van loopbaanrechten van overgeheveld personeel. 



Voorbeelden : 
Niveau E 
Beambte 4212 1.4.90 

1.1.94 502.190 
Eerste beambte 43/A 1.4.94 515.840 

1.1.94 Beambte El11 

Niveau D 
Klerk 30/1 1.4.90 

1.1.94 521.800 
Eerste klerk 3211 1.4.94 521.800 

1.1.94 Assistent D111 535.000 

Kok 3014 1.4.90 
1.1.94 536.510 

Eerste kok 32/E 1.4.94 561.320 
1.1.94 Spec.Assistent D121 575.000 

Niveau C 
Opsteller 2011 1.10.90 

1.07.94 572.970 
21/1 1.10.94 584.840 

1.07.94 Medewerker C111 

Niveau B 
Directiesecr. 2112 1.02.86 

21/B 1.02.90 
1.01.95 632.300 

Ea. Dir.secr. 22/P 1.02.95 724.630 
1.01.95 Deskundige B111 

Niveau A 
Bestuurssecr. 1011 1.10.91 

1.06.95 898.060 
10/A 1.10.95 928.010 

1.06.95 Adj. v/d Dir. Al11 970.000 

2.2.3. Bevorderingen na vergelijkend overgangsexamen. 

Wat deze examens betreft (bv. bestuurssecretaris, di- 
rectiesecretaris, opsteller, tekenaar) worden de lau- 
reaten van bestaande of, ingevolge nieuwe aanvragen 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. 

Ook wat betreft het opvragen van laureaten uit be- 
staande wervingsreserves van aanwervingsexamens zal 
(in voorkomd geval na overleg met het Vast ~ervingsse- 
cretariaat) de Vlaamse openbare instelling de betrok- 
kenen kunnen toelaten tot de stage in de overeenstem- 
mende nieuwe graad bijaldien zij zelf deze examens en 
graden gelijkwaardig acht. Er hoeven dus niet noodza- 
kelijk nieuwe examens aangevraagd worden. 



3. OVERGANGSMAATREGELEN INZAKE DE WAARNEMING VAN EEN HOGER 
AMBT 

3.1. Probleemstellinq 

Afhankelijk van het tijdstip van inwerkingtreding van het 
nieuw personeelsstatuut zal de herziening van de 
salarisschalen zeker wat niveau 3 en 4 betreft en moge- 
lijk ook voor niveau 2 toegepast worden met terugwerkende 
kracht. 

Aangezien de loopbaanstructuur en inschalingsdata gekop- 
peld zijn, worden de huidige graden van de niveaus op de 
inschalingsdata 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 werking en de huidige personeelsfor- 
matie wordt afgeschaft. 

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

3.2. Oversanqsmaatreselen 

3.2.1. In de niveaus die ingeschaald worden vóór de datum van 
inwerkingtreding van het nieuw personeelsstatuut, wor- 
den geen nieuwe aanstellingen in een hoger ambt meer 
toegestaan vanaf de datum van inschaling tot de datum 
van inwerkingtreding van het nieuw personeelsstatuut. 

In de niveaus die ingeschaald worden ná de datum van 
inwerkingtreding van het nieuw personeelsstatuut, wor- 
den geen nieuwe aanstellingen in een hoger ambt meer 
toegestaan vanaf de datum van inwerkingtreding van het 
nieuw personeelsstatuut tot de datum van inschaling. 

3.2.2. In principe behoudt de ambtenaar de toegekende aan- 
stelling in een hoger ambt tot aan de inwerkingtreding 
van het nieuw personeelsstatuut; uiteraard geldt dit 
behoud maar inzoverre de aanstelling beantwoordt aan 
de andere voorwaarden die het op die datum geldende 
personeelsstatuut oplegt. 

3.2.3. Bij de toepassing van het in punt 3.2.2. vermelde 
principe moet het volgende in acht worden genomen. 

Vanaf de inschalingsdata wordt er alleen rekening ge- 
houden met de nieuwe graad en met de rang die aan de 
nieuwe graad is verbonden. Een graad die in het oude 
personeelsstatuut van een hogere rang is dan een an- 
dere graad, kan in het nieuwe personeelsstatuut in 
eenzelfde graad worden ingeschaald, en dus in eenzelf- 
de rang als die andere graad. 



Een ambtenaar kan na de inschaling het hoger ambt 
slechts blijven uitoefenen, indien de graad waarin hij 
het hoger ambt uitoefent volgens het nieuwe perso- 
neelsstatuut 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 toe- 
lage voor het uitoefenen van een hoger ambt nog tot de 
datum van inwerkingtreding van het nieuw personeels- 
statuut. 
Dat bedrag is gelijk aan het bedrag dat de ambtenaar 
ontving voor de inschaling. 

Bijvoorbeeld : 
- De opsteller (die vanaf 1 juli 1994 in de graad van 

medewerker wordt ingeschaald) kan niet meer het ho- 
ger ambt van onderbureauchef (eveneens ingeschaald 
in de graad van medewerker) waarnemen. 
Beide graden worden ingeschaald in eenzelfde graad, 
die van medewerker - rang Cl. 
Weliswaar zal de opsteller in principe de beginsala- 
risschaal van medewerker krijgen, en de onderbureau- 
chef een hogere salarisschaal. Beide graden zullen 
in het nieuwe personeelsstatuut deel uitmaken van 
eenzelfde functionele loopbaan; er bestaat dan ook 
geen hiërarchisch verband meer tussen die graden. 

- De onderbureauchef (op 1 juli 1994 ingeschaald in de 
graad van medewerker - rang Cl) kan de waarneming 
van het hoger ambt in de graad van bestuurschef (op 
1 juli 1994 ingeschaald in de graad van hoofdmede- 
werker - rang C2) behouden in zoverre de aanstelling 
in het hoger ambt beantwoordt aan de andere voor- 
waarden die door het op die datum geldende 
personeelsstatuut wordt opgelegd. 

- De bestuurschef (op 1 juli 1994 ingeschaald in de 
graad van hoofdmedewerker - rang C2) kan de waarne- 
ming van het hoger ambt in de graad van bestuursse- 
cretaris (vanaf 1 juni 1995 ingeschaald in de graad 
van adjunct van de directeur - rang Al) behouden in 
zoverre de aanstelling in het hoger ambt beantwoordt 
aan de andere voorwaarden die door het op die datum 
geldende personeelsstatuut wordt opgelegd. 

Het in punt 3.2.2. vermelde principe moet niet toege- 
past worden voor de niveaus die worden ingeschaald na 
de datum van inwerkingtreding van het nieuw perso- 
neelsstatuut. De aanstelling in een hoger ambt voor 
die niveaus wordt slechts herzien op de datum van in- 
schaling, niet op de datum van inwerkingtreding. Dus, 
de ambtenaar behoudt in dit geval de aanstelling in 
een hoger ambt tot aan de inschaling. 

3.2.5. De ambtenaar die geslaagd is voor een examen voor ver- 
hoging in graad of voor een beroepsgeschiktheidsproef 
in een graad die opgenomen is in een hogere salaris- 



schaal van een functionele loopbaan dan de beginsala- 
risschaal, wordt onmiddellijk ingeschaald op de over- 
eenstemmende hogere salarisschaal van de functionele 
loopbaan. 

Het is dus mogelijk dat een ambtenaar volgens de hui- 
dige regeling een hoger ambt waarneemt in een graad 
waarvoor hij tevens geslaagd is voor het examen voor 
verhoging in graad of voor een beroepsgeschiktheids- 
proef. In dat geval wordt de ambtenaar ingeschaald op 
salarisschaal die overeenstemt met die graad. 

De inschaling op deze hogere salarisschaal van de 
functionele loopbaan gebeurt op grond van de over- 
gangsmaatregel 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 uitbetaald. 

Bijvoorbeeld : 
- de opsteller die het hoger ambt van onderbureauchef 

waarneemt en die tevens geslaagd is voor het bevor- 
deringsexamen voor onderbureauchef, zal worden inge- 
schaald als onderbureauchef (en niet als opsteller). 
Hij verkrijgt een salaris overeenkomstig de salaris- 
schaal C 113; de toelage voor het uitoefenen van een 
hoger ambt wordt stopgezet op de datum van inscha- 
l ing. 

4. OVERGANGSMAATREGELEN INZAKE DE VERLOFREGELING 

4.1. Probleemstellinq 

In de verlofregeling van het nieuwe personeelsstatuut - 
hierna de nieuwe verlofregeling te noemen - is de volgen- 
de overgangsmaatregel opgenomen: 

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

Deze omzendbrief wil duidelijk maken hoe die overgangs- 
maatregel moet worden toegepast zodat de "nieuwe verlof- 
regelinggg zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Meer in 
het bijzonder geeft deze omzendbrief aan onder welke 
voorwaarden de ambtenaar het verlof dat hij volgens Igde 
huidige verlofregelinggg gekregen heeft, kan voortzetten 
na datum van inwerkingtreding van het nieuwe personeels- 
statuut 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 overgangsmaatregel. 

4.2.1. Disponibiliteit wegens ziekte (6) 

De ambtenaar die daags voor de inwerkingtreding van 
het nieuwe personeelsstatuut in disponibiliteit wegens 
ziekte is, wordt vanaf de datum van inwerkingtreding 
van het nieuwe personeelsstatuut volledig in de nieuwe 
regeling opgenomen. Die ambtenaar heeft dus vanaf 
laatst vermelde datum ziekteverlof. 

Gevolgen voor de ambtenaar : 

- Het ziekteverlof wordt gelijkgesteld met een periode 
van dienstactiviteit. 

- Hij staat onder het geneeskundig toezicht van het 
geneeskundig controleorgaan dat krachtens het nieuwe 
personeelsstatuut het toezicht op het zieke perso- 
neelslid uitoefent. 

- Hij ontvangt geen wachtgeld meer maar het volledige 
salaris. 

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

De ambtenaar die 60 jaar geworden is, wordt ambtshalve 
gepensioneerd op de eerste dag van de maand die volgt 
op de maand waarin hij, zonder dat hij definitief on- 
geschikt is bevonden, komt tot een totaal van 222 
werkdagen afwezigheid wegens ziekte. 
Voor de ambtenaar die op de datum van inwerkingtreding 
van het nieuwe personeelsstatuut, 60 jaar of ouder is 
worden de ziektedagen die hem vanaf de leeftijd van 60 
jaar werden toegekend vóór de datum van inwerkingtre- 
ding van het nieuwe personeelsstatuut krachtens de 
huidige verlofregeling, aangerekend op het contingent 
van 222 werkdagen. 

De personeelsdienst brengt de ambtenaar die in dispo- 
nibiliteit wegens ziekte is, op de hoogte van de bo- 
vengenoemde wijzigingen. 

15 krachtens het koninklijk besluit van 13 november 1967 betreffende 
de stand disponibiliteit van het rijkspersoneel 



4.2.2. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door so- 
ciale of familiale redenen 

4.2.2.1. Algemeen stelsel (') 

De ambtenaar aan wie een verlof voor verminderde 
prestaties om sociale of familiale redenen was toe- 
gekend, behoudt dit verlof tot het einde van de pe- 
riode waarvoor het was toegestaan. 

Nieuwe aanvragen voor het verlof worden enkel nog 
toegestaan tot daags voor de inwerkingtreding van 
het nieuwe personeelsstatuut. 

Vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe 
personeelsstatuut kan men verlof voor verminderde 
prestaties krijgen onder de voorwaarden van de 
nieuwe verlofregeling; dit verlof kan men nu al vol- 
gens de procedure van de huidige verlofregeling aan- 
vragen. 

De voorwaarden van de nieuwe regeling: 

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

- In principe wordt het verlof ten minste per halve 
dag of hele dag opgenomen; als de ambtenaar ech- 
ter 80% of 90% werkt, kan het verlof in uren op- 
genomen worden. 

- Voor een periode van vijf jaar wordt het verlof 
gelijkgesteld 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 arbeids- 
tijd met non-activiteit voor de duur van de ver- 
minderde prestaties. 
Een ambtenaar van rang A2 of hoger die belast is 
met de leiding van een organisatorische eenheid, 
komt niet in aanmerking voor deze verlofregeling. 

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



4.2.2.2. Bijzonder stelsel (8) 

De ambtenaar die vijftig is of twee kinderen ten 
laste heeft die nog geen 15 zijn, heeft in de hui- 
dige verlofregeling recht op een verlof voor vermin- 
derde prestaties om sociale of familiale redenen. 
De ambtenaar aan wie dit verlof was toegekend, be- 
houdt dit verlof tot het einde van de periode waar- 
voor het was toegestaan. 

Aangezien dit verlof een recht is, moet de perso- 
neelsdienst elke nieuwe aanvraag goedkeuren, ook als 
het verlof na de datum van inwerkingteding van het 
nieuwe personeelsstatuut doorloopt. 

Vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe 
personeelsstatuut kan de ambtenaar een recht op ver- 
lof voor verminderde prestaties krijgen onder de 
voorwaarden van de nieuwe verlofregeling. Men kan nu 
al volgens de procedure van de huidige verlofrege- 
ling een aanvraag indienen voor de nieuwe regeling. 

De voorwaarden van de nieuwe regeling: 

- De ambtenaar moet vijftig jaar zijn of twee kin- 
deren 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 ten minste per halve 
dag of per hele 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 
gelijkgesteld 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 arbeids- 
tijd met non-activiteit. 

- In de nieuwe regeling ontvangt elke ambtenaar die 
van dit recht op verlof gebruik maakt, een sala- 
rissupplement. 
De ambtenaar die volgens de huidige verlofrege- 
ling van dit verlof gebruik maakt, kan het sup- 
plement vanaf de datum van inwerkingtreding van 

krachtens artikel 30 bis van het koninklijk besluit van 1 juni 
1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden 
van de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden wegens per- 
soonlijke aangelegenheid 



het nieuwe personeelsstatuut alleen maar ontvan- 
gen als hij 50%, 80% of 90% van de normale ar- 
beidsduur volbrengt. Als dat niet het geval is, 
moet de ambtenaar die voor het salarissupplement 
in aanmerking wil komen, een nieuwe aanvraag in- 
dienen. 

De ambtenaar van niveau A die vijftig is of de ambte- 
naar van rang A2 die twee kinderen ten laste heeft die 
nog geen vijftien zijn, heeft geen recht  op d i t  ver- 
lof .  

4.2.3. Afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid 

4.2.3.1. Algemeen stelsel ( 9 )  

Voor de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegen- 
heid zijn de richtlijnen van 4.2.2.1 van toepassing. 

4.2.3.2. Bijzonder stelsel (l0) 

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

Voor de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegen- 
heid zijn de richtlijnen van 4.2.2.2 van toepassing. 

Voor het behoud van het salarissupplement moet de 
ambtenaar voldoen aan de voorwaarden betreffende de 
duur van de prestaties in de nieuwe verlofregeling 
(50%, 80% of 90% van de normale arbeidsduur volbren- 
gen) g 

4.2.4. Loopbaanonderbreking (l1) 

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

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

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

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



Er kunnen nog nieuwe aanvragen krachtens de huidige 
verlofregeling worden ingediend voor periodes van ten 
minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden. Aan- 
gezien de loopbaanonderbreking een recht is, moet de 
personeelsdienst de nieuwe aanvragen goedkeuren ook 
als het verlof doorloopt na de datum van inwerkingtre- 
ding van het nieuwe personeelsstatuut. 

Men kan nu al volgens de procedure van de huidige ver- 
lofregeling een aanvraag indienen om de loopbaan vanaf 
de datum van inwerkingtreding van het nieuwe perso- 
neelsstatuut te onderbreken. Bij deze aanvraag moet 
men voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe verlof- 
regeling. 

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

In de nieuwe verlofregeling wordt de loopbaanonder- 
breking omgezet in non-activiteit indien de ambtenaar 
geen onderbrekingsuitkering krijgt. 
Voor de ambtenaren die zich daags voor de inwerking- 
treding van het nieuwe personeelsstatuut volgens de 
huidige verlofregeling in disponibiliteit bevinden 
omdat zij geen onderbrekingsuitkering krijgen, maakt 
de personeelsdienst nieuwe besluiten, zodat deze per- 
soneelsleden zich vanaf de datum van inwerkingtreding 
van het nieuwe personeelsstatuut in de stand non-acti- 
viteit bevinden. 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. 

4.2.5. V e r l o f  om dwingende redenen van fami l iaa l  belang ( l 2 )  

De ambtenaar aan wie een verlof om dwingende redenen 
van familiaal belang was toegekend, behoudt dit verlof 
tot het einde van de periode waarvoor het was toege- 
staan. 
Vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe 
personeelsstatuut wordt dit verlof, ook het verlof dat 
volgens de huidige verlofregeling is toegekend, gel- 
delijk in werkdagen verrekend. 

Bij nieuwe aanvragen staat de personeelsdienst het 
verlof om dwingende redenen van familiaal belang toe 
tot uiterlijk daags voor de inwerkingtreding van het 
nieuwe personeelsstatuut; in de nieuwe regeling kan 
men immers geen aanspraak meer maken op dit verlof. 

l 2  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 persoon- 
li j ke aangelegenheid 



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 de datum van de inwerking- 
treding van het nieuwe personeelsstatuut indienen vol- 
gens de procedure van de huidige verlofregeling zodat 
het verlof vanaf de datum van inwerkingtreding van het 
nieuwe personeelsstatuut kan ingaan. 

4.2.6. Verlof om een proeftijd in een andere betrekking van 
een overheidsdienst of het onderwijs door te maken 

In de nieuwe verlofregeling kan de ambtenaar tijdens 
zijn loopbaan aanspraak maken op een eenmalig contin- 
gent om een stage of proefperiode in een andere be- 
trekking bij een overheidsdienst of in de privé-sector 
te volbrengen. 

Voor het eenmalige contingent van de nieuwe verlofre- 
geling wordt het verlof om een proeftijd in een andere 
betrekking van een overheidsdienst of het onderwijs te 
doorlopen toegestaan krachtens de huidige verlofrege- 
ling, niet in aanmerking genomen. 

4.2.7. Disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden(13) 

De ambtenaar aan wie disponibiliteit wegens persoon- 
lijke aangelegenheden was toegestaan, behoudt dit ver- 
lof tot het einde van de periode waarvoor het was toe- 
gestaan. 

Opmerking : Uiteraard kan niet meer dan 6 maanden per 
aanvraag worden toegestaan; dit wordt uit- 
drukkelijk bepaald in de huidige verlof- 
regeling, inzonderheid in art. 17 van het 
voornoemd koninklijk besluit van 13 novem- 
ber 1967 (zie voetnoot ( ' ) ) .  In het geval 
dat de disponibiliteit wegens persoonlijke 
aangelegenheden voor een langere periode 
dan 6 maanden werd toegestaan (in strijd 
met voornoemd artikel 17), wordt deze pe- 
riode ingekort tot 6 maanden. De betrokken 
ambtenaar wordt hiervan door de perso- 
neelsdienst op de hoogte gebracht. 

Nieuwe aanvragen ingediend vóór de datum van inwer- 
kingtreding van het nieuwe personeelsstatuut kunnen 
nog worden toegestaan (uiteraard ook voor maximaal 6 
maanden en indien de disponibiliteit nog in voege gaat 
voor dat het nieuwe personeelsstatuut in werking 
treedt) 

l 3  krachtens het koninklijk besluit van 13 november 1967 betreffende 
de stand disponibiliteit van het rijkspersoneel 



Voor de toepassing van het nieuwe personeelsstatuut 
bevindt deze ambtenaar zich vanaf de datum van inwer- 
kingtreding van het nieuwe personeelsstatuut in de 
stand non-activiteit. Deze periode van non-activiteit 
wordt niet verrekend in het contingent verlof van 5 
jaar, waarvoor de ambtenaar volgens de nieuwe verlof- 
regeling in aanmerking komt. 

4.2.8. Verlof voor opdracht ( l 4 )  

De ambtenaar aan wie verlof voor opdracht was toege- 
staan, behoudt dit verlof tot het einde van de periode 
waarvoor het was toegestaan. 
Als het algemeen belang van deze opdracht erkend is, 
blijft hij in dienstactiviteit. 
Als het algemeen belang van deze opdracht niet (meer) 
erkend is, wordt vanaf de datum van inwerkingtreding 
van het nieuwe personeelsstatuut dit verlof aangere- 
kend op het contingent van vijf jaar dat de ambtenaar 
volgens de nieuwe verlofregeling kan krijgen. De amb- 
tenaar in kwestie wordt hiervan vooraf op de hoogte 
gebracht door de personeelsdienst. 

In de nieuwe verlofregeling kan een verlof voor op- 
dracht alleen maar worden toegekend als het algemeen 
belang van de opdracht erkend wordt. 

4.2.9. Ambten in Kongo en Rwanda-Urundi 

De ambtenaar die zich kan beroepen op de voordelen be- 
paald in de wet van 27 juli 1962 waarbij sommige waar- 
borgen worden verleend aan de Belgische ambtenaren, 
magistraten en militairen die gemachtigd zijn in Kongo 
en in Rwanda-Urundi openbare ambten te aanvaarden, 
heeft vanaf de datum van inwerkingtreding van het 
nieuwe personeelsstatuut 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 personeelsdienst. 

14 krachtens het koninklijk besluit van 13 november 1967 tot vast- 
stelling van de administratieve toestand van de rijksambtenaren 
die met een opdracht worden belast 



4.3. Cumulatie van verlofstelsels 

De personeelsdienst moet erop toezien dat er geen mis- 
bruiken ontstaan door de cumulatie van verlofstelsels uit 
de huidige verlofregeling met verlofstelsels uit de 
nieuwe verlofregeling. 

4.4. Jaarlijks vakantieverlof 

Naargelang het nieuwe personeelsstatuut in werking treedt 
op 1 januari of in de loop van een kalenderjaar, zal of- 
wel punt 4.4.1. ofwel punt 4.4.2. moeten worden toege- 
past. 

4.4.1. De dienstchef kan beslissen dat maximaal vijf regel- 
matig aangevraagde vakantiedagen die wegens dienstre- 
denen niet tijdens (het kalenderjaar vóór het jaar 
waarin het nieuwe personeelsstatuut in werking treedt) 
konden worden toegestaan, naar (het kalenderjaar waar- 
in het nieuwe personeelsstatuut in werking treedt) mo- 
gen worden overgedragen. 

Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen voor het 
einde van de paasvakantie, zoals die in de Vlaamse 
scholen wordt georganiseerd. Uiterlijk tegen eind de- 
cember (van het kalenderjaar vóór het jaar waarin het 
nieuwe personeelsstatuut in werking treedt), legt het 
personeelslid in overleg met de dienstchef(s) de data 
vast waarop de overgedragen vakantiedagen zullen wor- 
den opgenomen. 

4.4.2. Indien het personeelsstatuut in voege gaat in de loop 
van het kalenderjaar, zal het aantal vakantiedagen 
voor elk personeelslid moeten worden herberekend. 

Voor de maanden waarin de huidige verlofregeling 
geldt, heeft het personeelslid (dat voltijds werkt) 
recht op volgend aantal vakantiedagen : 

24 x(aanta1 maanden waarvoor de huidiqe verlofreqelinq qeldt)= A 
12 

Voor de maanden waarin de nieuwe verlofregeling geldt, 
heeft het personeelslid (dat voltijds werkt) recht op 
volgend aantal vakantiedagen : 

35  aantal maanden waarvoor de nieuwe verlofreqelinq seldt)= B 
12 

Het totaal aantal vakantiedagen is (uiteraard) A + B. 
Het aantal vakantiedagen wordt afgerond naar de hogere 
halve of hele dag. 



4.5. Reqelinq voor de contractuelen 

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 verlof- 
regeling - geen aanspraak maken op het verlof voor ver- 
minderde prestaties; zij kunnen wel een vermindering van 
de arbeidsduur overeenkomen. Ook kunnen zij geen verlof 
voor opdracht krijgen; zij kunnen wel worden gedetacheerd 
naar een ministerieel kabinet. 
Tenslotte, zijn de contractuelen in de nieuwe verlofre- 
geling uitgesloten van de mogelijkheid om het gecontin- 
genteerd verlof van 5 jaar op te nemen. Ijst andere ge- 
contingenteerd verlof, zoals het contingent van 20 werk- 
dagen onbezoldigd verlof, kunnen zij wél opnemen . 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
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