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vervolg protocol nr. 106.280 

-- . 
door de &aardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
. ondervoorzitter ; 

3 .  mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

4. de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefinilieu en Tewerkstelling. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties 

- .de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

de heren Richard De Winter 
Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
. meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 

Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, verteg-enwoor- 
digd door : 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse re- 
gering houdende organisatie van de Openbare Af\ralstoffenmaatschappij voor het 
Vlaamse Gewest en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol 

Brussel, 'b b -i,- i998 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse : 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aang 
genheden, Wetenschap en 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
gyndicaten der Openbare Diensten 1 

-..-j 

1. :\ 
, _ _ _ I - - -  -- 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 

LEDEN 

Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbelei 

Theo Kelchtermans 
Vlaams minister van Leefmilieu en 
Tewerkstelling 



BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGEIUPTG HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE 
OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST 

EN DE REGELING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN HET PERSONEEL 

DE VLAAMSE REGERING, 

~ e 1 e t . o ~  het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994; 

cc) 
Gelet .op het advies van de directieraad, gegeven op 8 oktober 1998; 

Gelet op  het akkoord van de minister bevoegd voor pensioenen, gegeven op 18 november 
1994,29 januari 1998 en 27 augustus 1998; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken, gegeven op 
12 oktober 1998; 

Gelet op het protocol nr. 78 van 12 januari 1995 en nr. 8715 van 14 maart 1996 van het 
gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten; 

Gelet op  het protocol nr van van het Sectorcomité XVIII Vlaamse.Gemeenschap - 
Vlaamse Gewest; 3 
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op betreffende de knvraag om 
advies bij de Raad van State binnen een maand; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op , met toepassing van artikel 84, 
eerste lid, l", van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

O p  voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling; 
' 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 



DEEL L TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 

Artikel I 1. Dit Besluit is van toepahg op de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaam- 
se Gewest en op het personeel ervan. 

H& doet geen afbreuk aan andere wettelijke, ddeanate of reglementaire bepalingen die op sp&eke 
categorieën van dit personeel van toepassing zijn 

Hoofdstuk Z Algemene bepalingen 

Art. I 2. Voor de toepashg van dit beduit wordt verstaan onder : 

l " insteüing : de &telling vermeld onder artikel I 1; 
2" afdeling : organisatorische eenheid binnen de instebg, 
3" de regeling van de rechtspositie : het geheel van bepalingen waardoor de Vlaamse regering : 

a) de administratieve en geldeiijje rechtstoestand van de ambtenaar en de stagiair vaststeit; 
b) de aanwerving en de toelatiagsvoorwaarden evenals de arùeidsvoonvaarden van de co-- 

tuele personeelsleden vaststek; 
4" personeel : de ambtenaren, de stagiairs en de conîractuele permneeisleden van de instelling, 
5" personedsld : e& lid van hei ponee l .  

Bij verwijzing naar een p e r s o d d  wordt hierna de manneiijke vorm geb- 
6" ambtenaar : elk personeelslid dat in vast dienstverband benoemd is; 
7" stagiair : elk personeeislid dat toegelaten is tot een proeftijd met het oog op een vaste benoe- 

ming; 
8" contractueel personeelslid : elk personeelslid dat in dienst genomen is bij art>eidsovereenkomst 

overeenkomstig de wet van 3 juii I978 be tdmde  de arbeidsovereenkomsten of elke andere 
bepaiing die deze wet wijzigt; 

9" AP.-KB. : het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling k de algemene princi- . . 
pes van het 'ef en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op. 
het p - n e e z l  ensten van de Gemeemchaps- en de Gewestr.egeringen en van de Gok- 
ges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeen- 
schapscommissie alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die e n m  afhangen; 

l O" de leidend ambtenaar : ,de srlministraretir-gamaai; . . 
1 1" de adjunct-leidend ambtenaar : de adjunct-admuiistratau-gen&, 
12" afdelingshoofa : elke ambtenaar van rang A2 die belast is met de leiding van een afäeiing; 
13" individueel paroneelsbeheer : de toepasshg van he$ Meid en van de bepalingen inzake mbte- 

naremken op het individuele pcrsoneelsiid; 
14' de minister : hit lid van de Vlaamse regering dat o v ~ o m s t i g  de bevoegdheicisverdeling 

b i e n  deze regexing belast is met het beheer van de insteliing 
15" Vlaams minister bevoegd voor ambtenarenzaken : het lid van de Vlaamse regexing &t bevoegd 

is voor ambtenarenzaken; 
16" raadgever : een ambtenaar, in actieve dienst of gepensioneerd, een advocaat of een a f g w -  

digde van een erkende vakorgauisatie. 



door de ambtenaar die met de waarneming van het ambt van de titularis is belast. 

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering worden de toegewezen bevoegdheden uitgeoefénd door 
de ambtenaar die de titularis vervangt overeenkomstig Deel 11, Titel 8 van dit besluit. 

5 2. Behoudens andersluidende bepaling kan de leidend ambtenaar de bevoegdheden 
die hem bij dit besluit worden toegewezen, op algemene wijze delegeren aan de adjunct-leidend 
ambtenaar en aan de afdelingshoofden. De adjunct-leidend ambtenaar en de afdelingshoofden kun- 
nen op hun beurt de hen gedelegeerde of de hen in dit besluit toegewezen bevoegdheden delegeren 
aan de onder hun gezag staande ambtenaren van niveau A 

3. De delegaties vermeld in 5 2 dienen bekendgemaakt te worden aan de perso- 
neelsleden en worden bij wijze van uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 

Art. I 4. Aan de ptmoneelsbehoefien van de instelling wordt voldaan door ambtenaren en stagiairs. 
Uitzonderlijk en enkel om de redenen, opgesomd in artikel XIV 2 kunnen contractuele personeels- 
leden worden ingezet. 

Aan het statutair dienstverband van de ambtenaar kan slechts een einde worden gemaakt in de bij dit .a 
besluit bepaalde gevallen. 

A h  I 5. Elke wijziging aan dit besluit wordt onderkorpen aan het voorafgaand advies van de di- 
rectieraad van de instelling. Het advies moet worden gegeven binnen de 30 kalenderdagen. 
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DEEL II. ORGANISATIE EN WERKING VAN DE INSTELLING 

TITEL 1. DE DLRECTIERAAD 

Hoofdstuk 1. Samenstelling 

Artikel I1 1. In de instellig finctioneert als bestuursorgaan een directieraad voorgezeten door de 
leidend ambtenaar en samengesteld uit : 

l0 de leidend ambt-, 
2" de adjunct-leidend .ambtenaar, 
3" de afdelingshoofden. 

De werking van de directieraad wordt geregeld in artikel 11 3. 

. Hoofdstuk 2. Bevoegdheden 

Art. I1 2. Onverminderd zijn bevoegdheden voortvlbeiend uit de regeling van de rechtspositie, be- 
raadslaagt de directieraad over : ' 

l0 beleidwoorsteíien en problemen inzake beleicisuitvoering; 
2" bevoegdheicisgeschillen aangaande het bestuur b i e n  de instelling. 

De directieraad kan op eigen initiatief of op verzoek van een lid, ten den tijde, deskundigen uitno- 
digen met het oog op een te~hnische~of inhoudelijke toelichting bij de bespreking van een specifiek 
probleem. 

. Art. D3'. 5.1. De directieraad stelt een huishoudelijk reglement op dat ten minste bepaalt : 

.l0 de frequentie van de vergadeiingen; 
2" het k i s t e  quorum en de vereiste meerderheid voor de geldigheid van zijn beslissingen; 
3' de wijze van stemmen. 

5 2. Het huishoudelijk reglement van de di ieraad wordt ter goedkeuring aan de 
minister voorgelegd. en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Buiten de gevallen van dringende noodzakelijkheid die in de notulen worden gemotiveer, kan de 
directieraad 'slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is. 

. . 
' De voorgttw van de directieraad wijst een ambtenaar van niveau A aan die de tirnctie van secretaris 
uitoefent. De secretaris b niet Stemgerechtigd. 

Art. I1 4. Elke individuele beslissing betreffende personeelsleden wordt genomen bij geheime . 
stemming over het gemotiveerd voorstel van de voorzitter, dat geformuleerd wordt na beraadsla- 



ging in de diiectieraad. 

TITEL 2. DE RAAD VAN BEROEP 

Art. 11 5. De raad van'beroep die door de Vlaamse regering wordt opgericht voor sommige open- 
bare instellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap enlof het Vlaams Gewest ressoeeren, neemt 
kennis van alle beroepen die krachtens dit besluit 

a) een ambtenaar of een stagiair kan instellen tegen de uitspraak van een tuchtstraf of van de 
schorsing in het belang van de dienst. 

b) een stagiair kan instellen tegen een voorstel tot negatieve evaluatie van de stage en de ambte- 
naar tegen de evaluatie onvoldoende of tegen een vormgebrek tijdens de evaluatieprocedure. 

C) een ambtenaar kan instellen'tegen de weigering van het verlof voor verminderde prestaties en 
van het gecontingenteerd veriof . 

mm 3. DE LEIDEND AMBTENAAR M DE AI~JUN~-LEIDEND 
AMBTENAAR 

Hoofdstuk 1. Omkadering en bevoegdheden van algemene' aard 

Art. Ií 6. ~e leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar beshikken over een secretariaat. 

Art. I1.7. g 1 Onverminderd artikel I1 6 kan de leidend ambtenaar bovendien één ambtenaar 
van rang A2 belasten met een stafñmctie; deze ambtenaar kan niet t d e r t i j d  afdelingshoofct zijn. 

g 2 Aueen de a m b t k  van rang A2 die over de generieke competenties van daf- 
lid beschikken kunnen met een statbctie worden belast. 
De lijst van de generieke competenties wordt vastgesteld door de directieraad Deze competenties 

. kunnen door een test worden beoordeeld. De directieraad bepaalt de vooxwaarden waaraan deze 

e test moet voldoen. 

Art. I1 8. l. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor en beslist over de organisatie en 
het bestuur van' de instelling. Hij coördineert de werkmmheden en is belast met het toezicht op de 
werking ervan. 

Hij draagt zorg voor de coördinatie en de integratie van het beleid binnen de instelling en voor de 
relatie tussen de ambtenaren enenijds en de minister en andere bevoegde lden van de Vlaamse re- 
gering andenijds. in dit verband : 

- leidt en coördineert hij het opmaken van de begmtingsvoorstellen en ziet hij toe op de uitvoe- 
ring ervan; 

- coördineert hij de beleidmoorbereiding en stimuleert hij daartoe de samenwerking van de afde- 
lingen met elkaar ; 

- legt hij de behandelde zaken voor aan de bevoegde leden van de Vlaamse regering en voegt er 
zo nodig zijn opmerkingen aan toe; 



- zendt hij de dossiers en de instructies van de bevoegde leden van de Vlaamse regering aan de 
betrok ken afdelingen; 

- adviseert hij de bevoegde leden van de Vlaamse regering over de wijze waarop en de mate 
waarin uitvoering kan worden ge8even aan beleidsvoorstellen en -beslissingen; 

- doet hij uit eigen bewelJing elk nuttig voorstel aan de leden van de Vlaamse regering die be- 
voegd zijn voor de materies waarbij de instelling betrokken is; - waakt hij over de deontologie van zijn ambtenaren, onder meer in het kader van de openbaar- 
heid van bestuur ; - waakt hij erover dat de beslissingen van de Vkmse regering die de instelling aanbelangen, 
worden uitgevoerd en neemt hij daartoe de nodige initiatieven, met respect voor de vertrou- 
welijke aard van de hem toevertrouwde documenten. 

De leidend ambtenaar zit de directieraad voor en oordeelt .over de opportuniteit van de behandeling 
van de in artikel Ii 2 bedoelde aangelegenheden. Hij oefent gezag uit over het personeel van de in- 
stelling en zorgt voor de tucht..de orde & de organisatie van de afdelingen. 

Hij neemt de voor de instelling bestemde zendingen in ontvangst, onverminderd de eventuele dele- 
gatie en ondertekent de brieflwisseling inzake het fùnctioneren van de instelling die de Vlaamse re- 

O 
gering of de minister niet bindt. 

2. Alle bevoegdheden en taken van inwendige orde en van dagelijks bestuur, met 
uitzondering van de hierna opgesomde handelingen, benisten bij de leidend ambtenaar. 

3. Volgende handelingen moeten aan de Vlaamse minister, ter voorafgaandelijke 
goedkeuring of ondertekening worden voorgelegd : 

1 O alle brifisseling met federale ministers of staatssecretarissen en met regionale- of gemeen- 
schapsministers; 

2" zendingsopdrachten van de leidend ambtenaar van ,m& dan 3 dagen naar het buitenland. 

Art. 11 9. (i 1. Per afdeling wijst de leidend ambtenaar in overíeg met de adjunct-leidend anib- 
tenaar een ambtenaar van rang A2 aan voor de fùnctie van afdelingshoofd. De aanwijzing wordt ter 
bekrachtiging voorgelegd aan de minister. De aanwijSng wordt gemotiveerd. De aanwijzing gaat in ' 
de eerste van de maand volgend op de bekrachtiging. (d 
De beëindiging van de aanwijzing gebeurt op dezelfiie wijze, het afdelingshoofd gehoord.. 

5 2. Alleen de ambtenaren van rang A2 die zowel over de generieke competenties 
voor het leiden van een afdeling als over de afdelingspecifieke competenties beschikken komen in 
aanmerking om tot afdelingshoofd te worden aangewezen. 
De lijst van de generieke competenties wordt vastgesteld door de directieraad. Deze competenties 
kunnen door een test worden beoordeeld. De directieraad bepaalt de voorwaarden waaraan deze 
test moet voldoen. 
De afdelingsspecifieke competenties worden vastgesteld door de leidend ambtenaar, en bekrachtigd 
door de minister. . l 

Art, 11 10. De adjunct-leidend ambtenaar is, binnen zijn bevoegdheden, medeverantwoordelyk 
voor het bestuur van de instelling. Hij wordt belast met de algemene diensten, waarover h i  de be- 
voegdheden van een afdelingshoofd uitoefent. 
Hij rapporteert periodiek aan de leidend ambtenaar over het gebruik van de aan hem gedelegeerde 



bevoegdheden. 

A r t  I1 11. Onder voorbehoud van de bepalingen van de aitikelen II 8 en II 10 en bij ontstentenis 
van bijzondere bepalingen die vastgesteld zijn met betrekking tot een welbepaalde afdeling, is het 
afdelingshoofd voor zijn sector de hoogste ambtelijke autoriteit . 

In dit verband en onverminderd de bevoegdheden hem toegewezen krachtens mike1 I 3, S 2 : 

1' draagt hij met betrekking tot de aange l~@~den  die eigen zijn aan de hem toevertrouwde af- 
dehg de voile verantwoordelijkheid voor de adviem die zij geven en de voorstel. die zij 
doen, alsmede voor de beieidsuitvoerin8; 

2" neemt hij de leiding, de organisatie en de w ö ~ e  van het geheel van de hem toevertrouwde 
afdeiing op zich, rekening houdend met de voor de instdöiig vastgestelde regelingen; 

. 3" oefknt hij zijn gezag uit over h& personeei van zijn afdehg en zorgt hij voor de motivatie van 
de ambtenaren en voor orde en tucht, ' 

4' ondertekent hij de briefbkseiing inzake de algemene werking van zijn afdeling. 

Hij is verantwoordelijk voor het dageiijks beshm in zijn atiSeiing en signaleert elk probleem met be- 
trekking tot het personeel, het fimctioneren, de organisatie of de huisvesting aan de leidend ambte- 
naar. 

Hij rapporteert periodiek aan de leidend ambt* over het gebruik van de aan hem gedelegeerde 
bevoegdheden. 

H j  is als lid van de d u e c t i d  en zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden ter zake van de lei- 
dend ambtenaar medeverantwoordelijk voor het bestuur van zijn afdeling. 

Hoofdstuk 2. Specifieke bewoegdheden van de leidend ambtenaar Uizáke de algemene wer- 
king van de instelling 

Art. I][ 12. De leidend ambtenaar is bevoegd om, in het kader van de algemene werking van de in- 
stelling, bestekken voor werken; leveringen of diensten of de bescheiden die ze venmgen goed te 

, . keuren, de wijze te kiezen waarop de opdrachten worden gegund, opdrachten voor de aanneming 
van werken, leveringen of diensten te gunnen en in te staan voor de uimoering ervan. Deze machti- 
ging geldt slechts binnen de perken van de geopende M e t e n  en van de volgende ramingen of be- 
dragen : 

1" maximum 10 d joen  F. in geval van een openbare aanbesteding of een aigemene offerteaan- 
vraag; 

2" maximum 5 miljoen F. in geval van een beperkte aanbesteding of een beperkte offerteaanvraag 
3' maximum 1,250 miljoen F. in geval van een onderhandse opdracht. 

Hij staat bovendien in voor de eenvoudige uitvoering van.de opdrachten voor de aanneming van 
' werken, leveringen of diensten die in het kader van het functioneren van de insteííing werden ge- 

gund door de Vlaamse regering of het bevoegde lid ervan. Onder eenvoudige uitvoering dient te 
worden verstaan het treffen van aiie maatregelen en beslissingen met het oog op de verwezenlijking 

. van de opdracht b i e n  de perken van de aanneming, met uitzondering van de maatregelen en be- 



slissingen die een beoord&ng vanwege de p e n d e  overheid veresen 

Hij is tevens bevoegd om : 

1" met betrekking tot de in het eerste lid vermelde opdrachten : 
a) gemotiveerde afwijkingen toe te staan op de essentiële bepalinsen en voorwaarden, over- 

eenkomstig art. 54 van het koninklijk besluit van 22,april 1977 betreffende de overheidsop 
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 

b) boeten kwijt te schelden; 
2" met betrekking tot de in het eerste en het tweede Iid vermelde opdrachten : 

a) prijsherzieningen, voortvloeiend uit de betrokken overeenkomsten, goed te keuren zonder 
beperking van bedrag; 

b) verrekeningen, andere dan voormelde herzieningen, goed te keuren in zover .eruit geen 
bijkomende uitgaven van meer dan 25 % voortvloe*n m a 1,250 miljoen F. niet over- 
schrijden; 

3" uitgaven voor het fùnctionaai van de instelhg goed te keuren, die de toepassing vaiien 
van de wetgeving op de overheidsopdrachten : onbeperkt voor portkosten, teldoonrekeningen 
en voor de levering van water, gas en elektriciteit; beperkt tot een bedrag van maximum 1 d- 

e 
joen F. per besiissing in andere gevallen. Deze bevoegdheid geldt niet voor uitgaven die voort- 
vloeien uit vonnissen of arresten, dadingen of schuiderkenningen. 

De in de vorige leden vennelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde. 

Ah XI 13. Het gebndc van de in aitilel II 12 bedodde bevoegdheden wordt, behaidem wanneer 
het gaat om uitgaven die met geldvoorschotten worden betaaid, W e e l  aan de minister meege- 
deeld, via de directieraad. 

TITEL 4. DE TIJDELIJKE VERVANGING 

Art. If 14. De leidend ambtenaar die tijdelijk afbezig of verhinderd is, wordt ambtshalve vervangen 
door de adjunct-leidend ambtenaar. Wanneer deze tijdelijk aftvezíg of verhinderd is, dan wordt deze 

. venmgen door een ambtenaar vaii rang M, waarbij de volgende orde van voorrang wordt aange- e 
houden: 

l' de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit,, 
2" bij gelijke puianciënniteit : diegene met de grootste niv-ciënniteit; 
3" bij gelijke niveäuanciënniteit : diegene met de grootste dienstanciënniteit; 
4' bij gelijke dienstmciëmÌteit : de oudste. 

Art. II 15. De leidend ambtenaar kan kiezen uit de amtenaien van de .rnstelling om in een tijdebjke 
vyanging te voorzien van de afdelingshoofden. 

TITEL 5. DE OPDRACHTHOUDERS 

Art. D[ 16. In de instelling kunnen onder de ambtenaren maximum 2 opdrachthouders aangewezen 



worden, belast met spet%eke opdrachten. Minimum één opdrachthouder wordt aangewezen ten 
behoeve van de vorming d o f  het human r & m  management en de organisatieontwikkeling. 

Art. II 17. 4 1. De opdrachthouders worden aangewezen door de leidend ambtenaar. De be- 
slissing tot aanwijzing omvat de omschrijving m de duur van de opdracht en de motivering van de 
aanwijzing: De aanwijzing wordt bekrachtigd door de minister. 

5 2. Enkel de amòtenarm van rang Al m e  ten minste drie jaar niveauanaënniteit 
kunnen tot opdrachthouder aangewezen worden. Z j  worden voor de duur w hun opdracht be- 
zoldigd Li de salarisschaal die overeenstemt met de b n m r d m  in rang A2 van hun graad. 

In afwijking op het eerste lid en in uitzonderlijke g d e n  kan mits a een uitdrukkelijke motivering 
gegeven wordt, een ambtenaar van rang A2 tot opdmhthouder worden aangewezen. 

Art. D[ 18. 5 1. De opdrachthouder die aangewezen wordt ten behoeve van de vorming dient 
op het tijdstip van de aanwijzing an geddctheidsbrevet inzake v o d g  te bezitten dat wordt toe- 

@ gekend overeenkomstig de bepalingen van § 2. 

De opdrachthouder die a.augewezen wordt ten behoeve van het human resources management en de 
organisatieontwikkefins dient op het tijdstip van zijn aanwijzing houder te zijn van een geschikt- 
heidsbrwet inzake human resources &magement en organisatieontwikkelmg, toegekend overeen- 
komstig de bepalingen van § 2. 

8 2. De ambtenaar van rang Al met 2 jaar en 6 maanden nivmciënniteit kan zich 
kandidaat stellen om het geschikhekWrevet te behalen. De directieraad selecteert de kandidaten 
.voor deelname aan een selectieproef die leidt tot een opleiding met het oog op het toekennen van 
het geschiktheidsbrevet Ilizake vorming of human resources management en o ~ e o n t w i k & e -  
ling. 

De ambtenaren die na deze proef geseiecteerd zijn volgen verplicht een opleiding. De selectieproef 
en de opleiding worden georganiseerd door de adniitnstrasie Pe r sonee l so~e i ing  van het minis- 
t d e  van de Vlaamse gemeenschp. 

cab Na de vonningssessie evaiueert de leidend ambtenaar van de administratie P e r s o n e e l s o n ~ e h g  
van het ministerie de kandidaten. Op basis van deze evaluatie doet hij een gemotiveerd voorstel aan 
de directieraad van de i n s t a .  
Het voorstei van de leidend ambtmaar van de admhktde ~ e r s o n & n ~ e l i n g  van het minis- 
terie aan de M e r a a á  van de insteíüng wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaten. 
De kandidaat die zich benadeeld ach ksn binnen de 15 kalenderdagen een b e z w e  indienen 
bij de directieraad. 
De d i r e c t i d  neemt een g e m o M e  beslissing over de toekenning van het brevet. Het brevet 
heeft een geldigheidsduur van 8 jaar. 

A* II19. De opdrachthouders worden voor een termijn van twee jaar aangewezen. Deze termijn 
kan verlengd worden met vier jaar. 

De aanwijzing gaat in op de eerste van de maand volgend op de bekrachtiging door de minister. 

Art. II 20. $ 1. De opdrachthouder behoudt tijdens de duur van de opdracht zijn dienstaanwij- 



zing, evenals het recht op  salarisverhoging of op bevordering tot een hogere graad op dezelfde wij- 
ze als wanneer hij niet met een opdracht was beiast. 

De beslissing tot loopbaanversnelling of -vertraging wordt voor de opdrachthouder genomen door 
de directieraad. 

8 2. De aanwijzing tot opdrachthouder vewalt van rechtswege door het verstrijk. 
van de duur van het mandaat, na een ononderbroken afwezigheid van vier maanden of op de dag 
van de benoeming van de mandaathouder in een graad van rang A2 of hoger. 

De aanwijzing kan, mits er een motivering gegeven wordt, voortijdig beëindigd worden door de de 
leidend ambtenaar hetzij op eigen initiatie hetzij op venoek van de betrokkene telf. 

TITEL 6. DE AANGESTELDEN VOOR DE DIENST VEEJGHED, GEZONDBEID 
EN WRFMMWG VAN DE WERKPLAATSEN 

Art. 11 21; 5 1. Voor de instelhg is er één enkeie dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Ver- @ 
f ìdng van de werkphatseq hiema te noemen VGV. 

8 2. De dienst VGV 3 samengesteld uit één diensthoofd VGV en eventuele adjunc- 
. ten. 

5 3. De leidend ambtenaar doet met het oog* op de aanstelling een oproep tot het 
personeel van de instedhg. De oproep omvat een fiuictiebeschrijving en het gewenste profiel. 

De directieraad draagt voor eik mandaat ten minste twee kandidaten voor aan het bevoegde over- 
legcomité van de instelling. 
De aanwijzing gebeurt door de leidad ambtaiaar na vooraf@ akkoord van het bevoegde over- 

' 

' legcomité. 

In geval er geen akkoord b& wonit in het bevoegde overlegcomité over de voorgestelde kandi- 
daten wordt de beslissing genomen door de minister. 

De aanstelhg van het diensthwfä VGV en de adjuncten'gebeurt op basis van een mandaat van vijf 
O 

'jaar. Deze madaten zijn veilengbaar. De aansteiling duidt aan of het over een voìtijds of deeltijds 
ml-ldaat w= 

5 4. De dienst VGV, die volledig onafhankelijk is, wordt geleid door het diensthoofd 
VGV dat rechmreeks rapporteert aan de leidend ambtenaar. 

8 5. Ingeval van voltgds mandaat zijn de personeelsleden, aangewezen om deel uit te 
maken van de dienst VGV, voor de duur van hun opdracht, met meer onderworpen aan het hiërar- 
chische gezag van het afdelingshoofa waar zij tewerkgesteld waren voor hun aanwijzing. 
Ingeval van deeltijds mandaat zijn de personeelsleden aangewezen om deel uit te maken van de 
dienst .VGV, voor de duur van hun mandaat niet onderworpen aan het hiërarchisch gezag van hun 
afdelingshoofd. 



Art I1 22. 5 i. De voornaamste opdrachten van de dienst VGV inzonderhad van het dienst- 
hoofd VGV e n - ~  zijn adjuncten, lijn vastgelegd in de artikelen 54 quater, 835 a 836 van het al- 
gemeen ,regìement voor de arbeidsbescherming (ARA.), goedgekeurd bij de ~egentsbeduiten van 
1 1 februari 1946 en van 27 september 1947 en in de wijligingen ervan. 

5 2. Het diensthoofd VGV leidt de dienst VGV a ral onder meer zorgen voor het 
beleid en een gecoördineerd en gelijkiopend optreden van de onderscheiden ad.cten. 

m 

Z$ taken omvatten onder m& : 

1 " - het coördineren, normeren en animeren van de dienst VGV onder meer wat betreft het ad- 
vies van de dienst VGV bij inrichthg en aanschafvan uitrustingen m bij aankoop van indi- 
viduele en collectieve beschermingsmiddelen; . 

- het veralgemenen van voorkomingsmaaîregeien geformuleerd naar aanleiding van arbeids- 
ongevallenonderzoek; 

2" het uitwerken van voorstellen in verband met het jamktiepian in het kader van ha veiligheids- 

C) beleid van de instelling ; 
3" het maken w& studies a uitvoeren van bijzondere technische m fysische m-en al dan niet 

in samenwerking met de arbeidsgeneesicundige dienst; 
4" het beheer van de uitgebreide wettelijke verplichte documentatie van de dienst VGV; 
5" het opstellen van het jme!rsiag. 

8 3. De taken van de adjuncten van het diensthoofd VGV omvatten onder meer : 

1" het uitvosai van veehnildige ondamekm evenais van het jaarljks grondig ondazoek in de 
werkplaatsen in aanwezigheid van : 
. de arbeicisgeneesheer, 
. de afvasrdging van de werkgroep VGV of het ter zake bevoegde overlegcomité; 
. het desbetreffend diensthoofd; 
. de lokale VGV-verantwoordeiijke; 

2" het uitvoeren van het ongevden-ondenoek waarbij vooral aandacht geschonkm wordt aan de 
te nemen v o o r k o m i n ~ e i e n  - ook voor andere gelijkaardige entiteiten - om soortgeiijke 

'v 59 toestanden en risico's te vermijden; 
3" - het meeweken aan het geven van advies van VGV bij inrichting e aanschafvan uimistin- 

gen en bij aankoop van individuele en collectieve beschenninpniddelen; 
- het opmaken van de indienststelkgsversiagen; 

4" het opstellen van de maandverslagen voor het ter zake bevoegde overiegcomite ; 
5" het meewerken aan het opstellen van het jaarverslag en het jaarakteplan. 

TITEL 7. DE W-G VAN EEN HOGER AMBT 

Art, II 23. 5 1. Voor de toepassing van deze titel verstaat men onder hoga mbt, elk ambt dat 
overeenstemt met de in de voorkomende betrekking van een graad van hogere 
rang dan waarvaan de ambtenaar tituiaris is. 

5 2. Een ambtenaar kan worden aangesteld in een hoger ambt voor een betrekking 
van een gaad die tijdelijk of definitief vacant is. 



Art. II 24. - 5 1. Ongeacht het feit of een ambtenaar voldoet aan de statutaire vereisten om te 
worden benoemd in de graad die overeenstemt met het hoga ambt, kan de ambtenaar sikhts het 
hoger A b t  verkrijgen in de eerstvolgende rang. 

$ 2. De ambtenaar die een tuchtstraf opgelopen heeft mag niet aangesteld worden 
voor het uitoefenen van een hoger mbt vooraleer zijn straf doorgehaald is. 

A d  I1 25. De uitoefening van het hoger ambt wordt toevertrouwd aan de ambtenaar die het meest 
geschikt bevonden wordt om in de onmiddellijke dienstbehoeften te voorzien. 

Axt ï I  26. 5 1. De Vlaamse regering beslist over de tijdelijke aansteiiing in een betreklang van . . 
administrateur-generaal en adjunct-admmtratew-generaal, op voorstel van de mbkiter. 

5 2. De minista beslist over de tijdelijke aanstelhg m een betrekking van rang A2, 
na advies van de leidend ambtenaar. . . 

$ 3.. ~e leidend ambtenaar besiist over de tijdeiijke aanstelhg in een betrekking van 
rang Al en van'níveau B, C en D, na advies van de directieraad. 

Art II 27. 5 1. In een tijdelijk vacante betrekking kan de ambtenaar voor de duur van de afhe- 
' 

zigheid aangesteld worden tot de tituians van de graad opnieuw zijn ambt opneemt. 

5 2. Een deñnitief vacante betrekking kan slechts voor ten hoogste één jaar via een 
tijdelijke aanstellmg waargenomen worden op voorwaarde dat de procedure tot deñnitieve toeken- 
ning van die betrekking wordt ingezet. 

$ 3 .  De duur van de aansteiiing wordt bepaald volgens de dienstbehoeften. 
Indien de inspecteur van ñnanciën ongunstig advies uitbrengt, vraagt de bevoegde overheid het ak- 
koord van de minister. 

5 4. De akte tot aanstelhg vermeldt : 

een omschrijving van het ambt dat deñnitief vacant is of dat tijdelijk vacant is, zijn laatste of 
huidige ribilario en de reden van diens vertrek of divezigheid;, 
een veranimording van de noodzaak om in de yacature een hoger ambt toe te kennen; 

3 O een verantwoording van de keuze van de voorgestelde ambtenaar. 

Art. II 28. Een ambtenaar die met een hoger ambt is belast, beskhikt over alle aan dat ambt verbon- 
den prerogatieven. 

TTEL 8. OVERGANGSBEPALINGEN 

Art. II 29. In anuijkhg van art. Ii 18 moet de opdrachthouder die voor 3 1 december 1996 wordt 
aangewezen ten behoeve van de vorming of ten behoeve van het human resomes management en 
organisatieontwikkeling, het geschiktheidsbrevet inzake vorming of inzake human resources ma- 
nagement en organisatieontwikkeling behalen binnen de eerste drie jaar na zijn aanwijzing. 



Artikei ILI l. De ambtenaar heeft het Rdn op vrijheid van meningsui~g ten @en van de f& 
waarvan hij kennis heeft uit hoofde van zijn ambt. 

Het .is hem enkel verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op 

- de veiligheid van het land; 
- de bescherming yan de openbare orde; 
- de financiële belangen van de overheid; 
- maatregelen ter voorkoming en bestra5g van strafbare feiten; 
- het medisch geheim; 
- het vertrouwelijk karakter van commercië1e, inteliecniele en industride gegevens; 
- de rechten m de vrijheden van de burger, si in het bijmnder het ndit op d i e d  voor het pri- 

vé-leven, tenzij de betrokkene toestemming he& verleend om op hun bmdd0rig hebbende 
gegevens openbaar te d e n ,  omdat het niet in o v e r e m s t m  is met arthel 6,s 2. 1' van 

e de wet van 11 april 1994, m zoverre de ukzond-grond niet wegvalt Uidien betrokkene 
heeft ingestemd met de openbaamhg 

- het intem beraad dat voordjpat aan elke beslissing. 

Dit d e l  geldt eveneens voor de ambtenlm die P .  ambt heeft neergelegd. 

m IIï 2, . 5 1. De ambtenaar heeft recht op i n f o d e  en voortgezette vorming zowel wat d e  
aspecten betreft die nuttig zijn voor de taaiwewuihg als om te b e n  voldoen aan de evaluatiecri- 
tería en bevorderingwereisten. 

De vorming moet heim worden verseckt wanneer ze een bevarderingsvoorwaarde is of een onder- 
deel van de evaiuatiecxiteria uitmaakt. 

De ambtenaar heeft recht op voxming voor pqsoonlijke vervolmakhg voor zover dit kadert in de 
globale .organhtorische doeistebgen van zijn dienst. 

$55 W& 5 2. De ambtenaar dient zich op de hoogte te houden van de evolutie van de tech- 
nieken, reglementeringen en navorsingen in de maten- wamnee hij beroepshalve W is. 

8 3. De vorming is een plicht wanneer Pj noodzaketlijk blijkt voor & beiere uitoe- ' 

fening van de h c t i e  of het fiinctioneren van een afdeling of wanneer 9. een onderdeed uitmaakt van 
een herstructurering, reorganisatie van een afdehg of een implementatie van nieuwe technieken en 
infh!muctuur. 

Voor de ambtenaar van niveau A kan deze vorming plaatsvinden buiten en bovenop de normale ar- 
. beidsprestaties, eventueel zonder compensatie. 

De onkosten die inherent zijn aan de deelname aan deze vormingsactiviteiten worden gedragen door 
de instelling. 

Art. I3I 3. Elke ambtenaar heeft het recht zijn persoordijk dossier te raadplegen. 



. . 
Het persoonlijk dossier v& de ambtenaar bevat ten minste de a c h m m t i k e  stukken zoals bepaaìd 
in bijlage 1 bij dit besluit. . 

Aanbevelingen waaruit een levensbeschouwelijke, ideologische of politieke overtuiging blijkt mogen 
niet voorkomen in het admi&ratief dossier. 

Art. DI 4. 5 1. De ambtenaar oefent zijn ambt op loyale en integere wijze uit onder het oemg 
van zijn hiërarchische meerderen die verantwoordelijk zijn voor de gegeven opdrachten. Hij moet 
inzonderheid : 

1 O in zijn handelingen en gedragmgen in de &oefening van zijn taks de van kracht zijnde wette% 
decreten en reglementeringa de richtlijnen van de overheid waarvan hij athangt alsmede de 
bijkheids- en doehatigheidsaspecten in acht nemen;' 

T zijn raadg.viaga5 adviean, opties en verslagen Iemuieren op ba9s.m een precieze, voiiedi- 
ge en praktische voorst* van de Men; 

3" zorgvuldig, plichtsbewust en met van de richtlijnen van de overheid waarvan hij 
afhan@, de beslissiaga uitvoeren en de desbetreffiende propmma's v m d j k e n  en zelfde 
nodige initiatieven aan de dag leggen; 

4' in de omgang met meerdaai, collega's of ondergeschikten m in zijn contacten met h& publiek 
* 

de persoonlijke waardigheid respecteren. 

5 2. De ambtenaar verieent zijn medewerking aan beleidsvoorbereidend wak en 
neemt actief deel aan teamwerk 

5 3. De ambtenaar vervult zijn ambt met openheid en zonder enige disahhatie $e- 
genover de gebruikers van zijn dienst. 

Art. Eí 5. 5 1. Buiten de uitoefenug van zijn ambt moet de ambtenaar elke handelwijze ver- 
mijden die het vertrouwen van het publiek in zijn dienst kan aantasten. 

1 2 . M  buiten zijn ambt m k  in vaband ennee, mag de ambtenaar rechtstreeks of 
bij tussenpersoon, geen giffen, beloningen of enig voordeel vragen, eisen of aannemen. 

Art UI 6. De hoedanigheid van ambtenaar is onverenigbaar met elke activiteit die de ambtenaar 
zelf of via een tussenpmnnverricht en die : 

1 O verhindert 'dat lij zijn ambtspiichten vervult; 
2' met de waardigheid van het ambt in strijd is; 
3' zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt oe 
4" een strijdigheid van b w e n  tot gevolg heeft. 

De cumulatie van activiteiten binnen de beperkkgen van het eerste lid wordt m e l d  overeen- 
* komstig deel TV van dit besluit. 

1 

De personeelsleden van de instelling volgen de deontologische code, zoals vastgesteld bd om~et~~d- 
brief voor het personeei van hei ministerie van de Vlaamse gem-. De Mmster kan de deon- 
tologische code aanvullen met bepalingen die speciñek zijn voor de instelling. 



Art IiI 7. De bepa.ing&van dit deei zijn hreneens van toepasring op de nngiaP3. 



- 
DEEL IV. íXMULATIE VAN BEROEPSA- 

TITELI. DEFTNITES 

Artikel IV 1. Voor de toepassing van dit deel wordt verstaan onder : 

1 "ber~epsactiviteit'~ : . . 

a) elke bezi&eid waatvan de opbrengst als een bedrijfbiinkomen belastbaar is overeenkomstig 
het wetboek van de Inkomstenbelastingen ; 

b) elke, zei& onbewIdigde, opdracht of dienst in particuliere zaken met wllistoogmerrk. 

In afwijking van sub iittera a) wordt een openbaar mandaat van politieke aard niet beschouwd 
als een beroepsactiviteit. 

2 O  t'beroepsadvkeit inherent' aan de doefènhg van het ambt1' : 
a) elke opáracht die ingevolge een wettelijke, decretale of reglementaire bepating verbonden is 

aan het ambt dat de ambteaaar uitoeíèat ; 
b) elke opdracht waarvoor de ambtenaar wordt aangewezen door de overheid waamnder hij 

e 
ressorteert. 

3 "diensium1' : de stamtijden, in de diensien waar de vakheie wafaijd wordt toegepast. 

In de andere diensten bepaait de bevoegde overheid wat onder diemsûxcn moet worder. verstaan 

Voor de toepassing vau dit deel worden de uren van afwezigheid -oor d i d j s t c 0 m g  wad 
verleend, ais diensturen beschouwd. 

TITEL 2. ' ClMüUTìE VAN A- BUITEN DE DEENSTUREN 

Ait. IV 2. ûnvexminderd artikel IN 6 mag de ambtenaar activiteiten en beroepdteiten buiten de . .  . 
.diensturen cumuleren met de eigen b e r o e p w e n .  

a 
Art. IV 3. 5 l. Omreminderti andersiuidende ngiementaire bepahgen mag de ambtenaar die I 

toestemming kreeg zijn amót met v e r m i n e  pmstaties uit te &en of voliedig afwezig te z@, 
beroepsactiviterten cumuieren inuwer hij tijdens zijn alivezigheid : 

1" geen salaris veikrijgt van de overheid waaronder hij ressorteert en . . 
2" zich in een -eve toestand bevurdt wamin hij geen recht op bevordering en op bmt-  

dering tot m hogere salaris kan doen gelden. 
\ 

5 2. Indien aau de in 5 1, 1" of 2" vermelde voorwaarden niet voldaan is, valt de 
cumulatiemachtiging onder de regehg van amnilatie vqn beroepacihheiten b i e n  de diensturen. 



TITEL 3. 
- 

CUMULATIE VAN BEROEPSA- BINNEN DE 

Art N 4. De ambtenaar mag geen beroepsactiviteiten cumuleren binnen de di-. 

Art N 5. Onvexminderd andere meer beperkende bepalingn1 wordt in afbijicing van &el IV 4 
de cumulatie van beroepsactiviteiten binnen de iiiaistirnn $e inherent zijn aan de uitoef* van 
het ambt, van rechtswege uitgeoefend. 

Art. TV 6. 8 1. De cumulatie van beroepdviteiten binnen de diensiuren die niet inherent zijn 
aan het ambt, kan, in afwijking van artikel IV 4 en onvedndesd adcel III 6, toegestaan worden 
indien deze activiteiten zonder nadeel voor de dienst of voor het publiek uitgeoefend Ininnen war- 
den. 

8 2. De lijst van cumlaties bedoeld in 5 1 zal jsarfijb bb omzendbrief bekendge 
maakt worden. 

19 
TITEL 4. DE PROCEDURE 

Art IV 7. Om de in artikel IV 6 bedoelde toestemming tot cumulatie te verIaijgen dierit de ambte- 
naar aangetekend of tegen ontmmgshwijs een schdkelijke en voorafgaande aanvraag in bij de lei- 
dend ambtenaar volgens een modelformuiier dat als bijfage 2 bij dit besiuit is gevoegd en door zijn 
personeeisdienst wordt verstrekt. 

TerzeIfdertijd bezorgt de ambtenaar een afkid  van de aanvraag aan het &elingshoofd. 

Azt IV 8. De cumuiatiemachtiging bedoeld in d l  N 6 wordt verleend o v d o m s t i g  de vol- 
gende procedure : 

1 O het afdelingshoofd brengt een schdlelijk gemotiveerd advies uit bij de leidend ambtenaar bi- . 
nen de 15 kalenderdagen na o- van de aanwaag e. . Zo de leidend mbtenaar gee& toestemming voor cumulatie of weigert die indien de aanvraag vol- . 
ledig is, binnen dertig kalendedagen na de datum van de aanvrsag; 

3" de ambtenaar wordt binnen dertig kalenderdagen na de datum van zijn iiammag in kennis ge- 
steld van de gemotiveerde beslissing van de leidend ambtmaar tot toestemming of tot weige- 
ring. 

A r t  IV 9. Onverminderd de bepaüngen van dit deel dienen de leidend ambtenaar en de adjunct- 
leidend ambtenaar een aanvraag tot cumulatie van amóten in bij de minister, deze laatste staat de 
cumulatie toe of weigert binnen de 15 kalenderâagen na ontvangst van de voliedige aanwaag. 

Art. IV 10. Indien de nodige mlichíingen in het dossier niet voorhanden zijn, wordt hierom ge- 
vraagd door de afifeling Personeel binnen een termijn van 15 lialenderdag& die begint op de datum 
van het bjnnenkomen van het dossier. 

De ambtenaar verstrekt de gevraagde inlichtingen binnen een termijn van 30 kalenderdagen, u, niet 
wordt de aanvraag als verdien beschouwd. 



De termijnen vermeld in het eerste en tweede lid schorten de in de artikelen IV 8 en IV 9 bepaalde 
termijnen op. 

Art. IV 11. De toestemming kan worden herroepen. De be,$issiig tot toestemming, tot weigering 
en tot herroepimg wordt met redenen omkleed. 

Art. TV 12. De personeelsleden van de insteilhg volgen de deontologische code inzake cumulaties 
zoals vastgesteld bij omzendbrief voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse gemeen- 
schap. 
De *er kan de deontologische code aanvullen met bepalingen die specifiek zijn voor de instel- 
ling. 

. Art. TV 13. De bepalingen van dit deel zijn eveneens van toepassing op de stagiairs. . 



m L  1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikd V.l .  1 .  Jaarlijks wordt er in de maand januari door de leidend ambtenaar een verslag 
opgemaakt over de personeelsbezeaing in de instehg. Her verslag wordt voorgelegd aan de dVef- 
tieraad en wordt toegestuurd aan de minister. 

5 2. Op basis van h a  in $ 1 vermeide verslag a& de directieraad het tekon aan per- 
soneel en het overtallig personeel in de insteiúng vast d o f  raamt hn ovarollig personeel. 

Het personed is overtatIig wanneer de bezetting het fonnatiecijfm OV&. 

Het personeel is overtollig wanma er teveel personeel is in relatie tot de behoeften of taken van de 
instebg. 

e 
Art. V2. 1. Onverminderd de mogelijkheid om de personedsfonnatie aan te passen wordt 
het personeel binnen de instelltng in dienst gehouden. 

$ 2. H& tekort aan p-1 in de instdluig wordt opgevuld via aanweMngsp1m 
' 

nen opgesteld door de directieraad en goedgekeurd door de minister. 

Art. V 3. Wanneer op verscbiUende wijzen in een vacante betrekkirig kan worden voorzien en er 
geen bepaling is die een bepaalde wijze voorschrijf& kiest de benoemende overheid, nl. de minister 

. voor betrekkmgen van rang A2 en de leidend ambtenaar voor de -en van rang Al en van 
de niveaus B, C, D en E op gemotiveerde wijze hoe zij de betrekkingen in de instelling opvult . 

. . 1" een vacante betrekking m de beanpraad van eik niveau : 
a) door bevordering van de gesiaagden voor de vergelijkende overgangsexhens M oproep 

gericht tot de gedaagden van de instelling of 
b) door aanwerving oe g) c) door overplaatsing. 

2 O  eenvacante betr . . ekkuy m ecn hiërarchisch hogere praad dan de be inmad  van elk N v m  : 
a) door eon kaenie oproep bij wijze van bevordering 
b) door aanwenhg of 
c) door overpiaating. 

A h  V 4. Onverminderd de bepaiingen van deze titel kan de leidend ambtenaar na advies van de di- 
rectieraad en mits motivering de dienstaanwijzing wijzigen van personeelsleden van niveau B, C, D 
en E en van rang Al. 



Hoofdstuk 1. Toepassingsgebicd 

Art. V 5. Op herplaatsing kunnen, overeenkomstig de bepalingen van deze titel, aanspraak maken : 

1 O de ambtenaar die wegens enigerlei oorzaak, zoals een. terugzetting in graad, bet vernietigen of 
het intrekken van een bewordering, het vacantverklaren van zijn betrekking tijdens een lkgdu- 
rig verlof, moet worden aangewezen voor een audere dan zijn eigen betrekking; 

2" de ambtenaar die door de arbeidsgeneeskundige dienst voor de uitoefhing van zijn ambt onge- 
schikt werd bevonden, maar die opnieuw kan gepiaatst worden in een andere 6nctie die vere- 
nigbaar is met zijn gezondheidstoestad, ongeacht of hij ziek was of het slachtoffer was van een 
deidsongd of een beroepsziekte. 

Hoofdstuk 2. Nadere bepalingen inzaice herplaatsing 

Art V 6. De herghmg gebeurt met inachtneming van de bijzondere eisen voor het bekleden van m 
het ambt, de functiebeschrijving van de vaci-dwe en het gewenste profiel van de kandidaat. 

Art V 7. De h'erplaatsing van eem ambtmaar gebcairt in een vacante betrekking in zijn graad of in 
een graad van dezelfde rang of bij gebrek aan Micatures in overtal op die graad. 
Hoe dan ook behouát de ambtenaar zijn graad en de daaraan verbonden salarisschaal. 

&t V 8. De herpkdng van de ambtenaar om medische redenen, in een andere f W e  die vere- 
nigbaar is met zijn gezondheidstoestand zoals bepaald in artikel V 5 - 2O, gebeurt in een graad van 
zijn rang of in een lagere rang. 

In afwijkhg van artikel V 7 heeft deze herplaatsbg de benoeming in de nieuwe graad tot gevolg. De 
ambtenaar wordt ingeschaald in de nieuwe salarisschaal overeenkomstig atikei Xm 19 5 2. 

TITEL 3. DE OWLAATSING 

'Art. V 9. Voor de toepasbig van deze titel wordt onder overplaatsing ventaan de overgang van 
een ambtenaar naar & insteiling vanuit een andere insteíiing die over ecn geiijkaardig personeelssta- . 
tuut beschikt, zonder dat er een verandering van graad of een verhoging in graad. mee gepaard gaat . 

en mulat er een algüncne oproep tot de kandidaten gedaan werd. 

. Art. V 10. De vacantverklaring van de m e n  die bij wijze van overplaatsing opgevuid wor- 
den gebeurt door de benoemende overheid en na adkes van de directieraad. 

Art. V 11. l. Het bericht dat een betrekking bij wijze van overplaatsimg kan begeven worden, 
omvat inzake de te verlenen betrekking : 
1" de graad, 
2" een fùnctieomschrijwig; 
3" het gewenste profiel. 



2. De kennisgeving van de vacature gebeurt door de publicatie van de oproep in 
het Belgisch Staatsblad. 

5 3. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling beantwoorden aan de 
voorschriften van het vacatureùencht en per aangetekende brief worden verzonden, bimen.dedg 
Wenderdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag na de datum van publicatie van het vacaturebe- 
richt in het Belgisch Staatsblad. 
voor de kandidaatstelihg geldt de datum van de poststempel als indieninssdatum. De kandidaat- 
stelling omvat een uiteenzetting van de aanspraken en wordt ingediad met het moderormulier dat 
als bijlage 3 bij dit besluit gevoegd is. 

5 4. De ambtenaar die zich kandidaat stelt voor een overplaatsing zendt een &M 
van zijn kandidaatstelling aan de leidend ambtenaar van de instelhg waar hij is tewerkgesteld. 

Art. V 12. 5 1. De ambtenaar kan slechîs een overplaatsing verIuijgen. indien hij : 

@ 
1° in dienst g & l e n  is via een vergelijkend wewingsexamen georganiseerd door h& Vast Wer- 

vingssecretariaat of de kist- 
2* titularis is van de graad van de te verienen betreklang; 
3 O  geen "onvoldoende" voor zijn fúnctioneringsevaiuatie heeft, 
4 O  zich in de administra 

. . 
tieve toedand " d i d e i t "  bevindt; 

5" voldoet aan de speciñelce voorwaarden &e overeenkomstis dit besluit voorgeschreven zijn om 
dat ambt uit te oefenen. 

5 2. De beslissing tot overplaatsing houdt rekening met : 

1 O de functiebeschtijving van de vacature en het gewenste profiel v& de kandidaat; ,, 

2 O  de fùnctionerhgsevaluatie; 
3" . de vereiste adviezen bepaald in artikel V 13. 

Art V 13. De overplaatsing naar een betrekking van rang A2, met uitzondering van de betrekking 

3 van adjunct leidend amòtenaar, en lager wordt verleend door de benoemende overheden, na advies 
van de d i r ec t id  van de ontvangende insieihg 

Art. V 14. De overgeplaatste ambtenaar bekomt na zijn overpíaatsing nooit een lagere wedde dan 
die weke hij op het tijdstip van zijn overplaatsing genoot. Hij behoud zijn graad-, niveau-, dienst-, 
schaal- en geldeiijke anciënniteit die hij op het tijdstip van zijn overplaatsing genoot. 



DEELVL DE&VING 

TITEL 1. DE TOELATINGSVOORWAARDEN 

Artikel M 1. 5 1. Voor de toegang tot een ambt in de instelling gelden de volgende algemene . 

toelatingsvoorwaarden : 

1 " een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 
2" de burgerlijke eri politieke rechten senieten; 
3" aan de dienstplichtwetten voldoen; 
4" de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. 

De Sociaal-Medische Rijksdienst controleert de vereiste lichamelijke geschiktheid. 

Het onderzoek wordt aangevraagd door de Vast Wem@- indien.de m&gspmcedu- 
re via hem verloopt. of in het andere geval door de leidend ambt-. 

4 2. De ambten waaxvoor in de fûnctieb~jving en het profiel bepaald wordt dat . 

rij een rechtstrehcse of omednsmelrre deelneming aan de &oef* van het openbaar gerag h- 
houden of die w-eden omvatten sdckende tot beschmnbg van de algemene belangen van 

' 

, 

de Vlaamse Gemeenschap worden voorbehouden voor Belgen. 

Hoofdstuk l. De mnwervingsvoonvaarden 

Art V1 2. . 5 1. Als ambtenaar kan enkel worden aangewoma wie aan de volgende voornaar- 
den voldoet : . . 

1" de leeftijd van 50 jaar niet bedct hebben; 
2" in het bezit zijn van een diploma of studiegeaUgschr& dat o v d o m t  met het niveau van de 

te verlenen graad volgens de bij dit besluit gevoegde tabel als bijlage 4 en behaive de uitzonde- 
ringen bepaald door de Vast WerWigssewetaris; 
De diploma's of studiegetuigsddten die toegang verlenen tot een bepaald niveau kunnen in 
werk ing  worden genomen voor de toeiaîing tot de graden van lageie niveaus voor zovet dit 
uitchkkeiijk ~ÏI de fùnctiebeschnjvkig of het examenregiernent wordt bepaald ; 

3" slagen voor het vergelijkend aanwexvingsexamen georganiseerd door het Vast W*- 
tariaat . 

5 2. De Vast Wervingssecretaris stelt bij het organiseren van een vergelijkend aan- 
wervingsexamen de datum vast waarop de gegadigden moeten voldoen aan de algemene toelatings- 
voorwaarden en de aanwervingmoowaarden, onvemiindd de toepassing van artíkel Vi 3 5 2 wat , 

het bezit van het vereiste diploma betreft. Hij staat in voor de controle van deze vereisten en voor- 
waardei met uitzondering van de lichamelijke geschiktheid. 



ArtW3. ~ 1 . 1 n a f w j j l 0 n ~ ~ n ~ e l ~ 1 2 - 1 ~ w o d e n d e ~ , d e r m b t m a a r a i h ~ c o n -  
wcniele personeelslid van de leefiijdseis vrijgestdd voor zover zij vóór de leeftijd van vijftig jaar in 
dienst getreden zijn van de instelling . 

8 2. In afhijhg van artikel V1 2 - 2' worden ook de laatstejharsscholieren tot het 
vergelijkend aanwervingsaramen toegelaten. De aldus toegektai kandidaten kunnen slechts tot de 
stage worden toegelaten vanaf de dag waarop zij aan de Vast WervingssecmMs het vereiste di- 
ploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd. 

Grt. V1 4. I. In overeenst- met de aard van het ambt en op basis van de hctiebe- 
schrijwig en het competentieprofiel kunnen na overieg met de Vast We~@~secretaris, de volgen- 
de bijzondere aanwervingwoomaarden opgelegd worden : 

I O een leeftijdsgrens beneden vijftig jaar enlof een minimumleeftijd; 
2" bijzondere eisen inzake beroepsbekwaamheid enlof lichamelijke geschbheid; 
3" het bezit van diploma's of studiegetuigdnifb aan te wijzen onder die weke zijn opgesomd in 

@ de tabelals bijlage 4 bij dit besluit, of van bijzondere studie- of opleidingsdiploma's of getuig- 
schriften. 

5 2. De Vast Wervingssecretaris stelt bij het organiseren van een vergelijkend aan- 
wervingsexamen de datum vast waarop de gegadigden moeten voldoen asn de bijzondere aanwer- 
Wigsvoo~raardon. 
Hij staat in voor de controle van deze vereisten en voowaarden met uitzondering van de bijzondere 
eisen inzake lichamelijke geschiktheid. 

Hoofdstuk 2. De vergelijkende aanwexvingsexmens 

AfdeIittg I .  Algemene bepali~rge~t 

Art. W 5. De Vast WerWigssecretaris organiseert de vergelijkende aanweIvingsexarnens op aan- 

@ m a g  m de leidend ambtenaar van de instdbng die hiertoe beslist b i  de p h  van het door 
de minister, goedgekeurd aamvdngsplan. 

De vasi Wenhgmmetaris kondigt e k  vergeiijkend aanw-en ten minst; aan in het 
Belgisch Staatsblad. 

Art, W-6. 5 1. De Vast Wervingsecretaris bepaalt de modaliteiten van de vergelijkende a+ 
wervingsexamens in overieg met de leidend ambtenaar. 

Onder modaliteiten wordt verstaan : 

1" de vaststelhg v a  het huishoudelijk reglement betreffende de organisatie van de examens en de 
bekendmaking ervan; 

' 2" de vaststelling van het examenregiement waarin 
a) de termijn waarbien de inschrijvingen kunnen worden aanvaard, wordt bepaald; 
h) het examenprogramma en de deeinemingmoorwaarden worden vermeld en de datum wordt 



- 
vastgesteld waarop aan deze voonmuden moet worden voldaan, 

c) het aantal punten wordt bepaald dat aan het volledig examen, aan ieder examen-deelte en 
desgevallend aan de onderverdeiingen ervan wordt toegekend; 

d) het minimum aantal punten wordt bepaald dat voor het voiledig examen, voor ieder exa- 
mengedeelte en eventueel voor de onderverdelingen ervan worctt veieist; 

3" de aanwijzing van de leden van de examencommissies; 
4" de bepaling van datum en plaats van het examen; 
5" de vaststekg van de lijst van de kandidaten; 
6" de oproeping van de kandidaten; 
7" het opmaken va?i het proces-verbaai dat de rangschikking van de geslaagden vaststelt; 
8" de kennisgeving aan de kandidaten van het behaalde resuitaat. 

5 2. De Vast Wemhgwaetaris bepaalt de samenstelling van de examencommis- 
sies. - . 

Art. W 7. $ 'l. De vergelijkende aauwdngsexamens. worden g e o ~ ' v o o r  benoemhg . 

in de graden van de laagste rang van elk niveau en eventueel in de graden van de andere rangen, o p  
genomen in bijlage 7 bij dit beshiit. 

5 2. In afwijking van artikel Vi 2 , s  1 -Z0 mogen bij aanwenhg in rang M, met uit- 
zondering van de betrekking van ad..-admm$mt 

. . .  
eur-generaai, de ambtenaren van de instelling 

van de onmiddeiiijk lagere rang meedingen indien geen speciíiek univastair diploma vereist wordt 
en mits zij voldoen aan de andere gestelde voorwaarden met uitzondering van de ~~~~~~~- 
de. . 

Afdeling 2. Hetprogmmma 

Art. V1 8. De leidend ambtenaar stek de prograrmm's van de vergeiijkende aanwenkpxmens 
vast na overieg met de Vast Wenringssecretaris. 

De programrnaS toetsen de vereiste geschiktheid van de kandidaten om de te verienen fiinctie uit te 
oefenen. ' 

. . 

Voor een zelfde graad kunnen het pro- van het vergelijkend aanwerwigsexamen en dat van 
het vergelijkend examen voor overgang naar het andere inieau v d e n d  zijn. 

Art. VI 9. De vergelijkende mwemingsexamens bestaan uit diie secieelten : 

1" een gedeelte dat tot doel heeft de basisvaaráisheden voor het uitoefenen van de te verienerì 
graad .te.evaíu- 

2" een gedeelte dat tot doel heeft de vaardigheden tot &riflelijke communicatie te evalueren; 
S 

30 an gedeelte bestaande uit een interview dat tot doel heeft k te gaan of het profiel van de kan- 
didaat overeenstemt met de s p d e k e  vereisten van de fùnctie. 

Meen de kandidaten die geslaagd zijn voor de reeds georgankrde gedeelten kunnen-tot het vol- 
gende gedeelte worden toegelaten. 



Wanneer de aard van de-functies het wettigt, kan de leidend ambtmam h overieg met de Vast 
Wacingssecretaris h& vergeiijkend aanwem@examen beperken tot éai of twee gedeelten. 

Art V1 10. De Vast Wewingssecretaris bepaalt de duur en de volgorde van de verschillende exa- 
mengedeelten 

Een mondeling aamengedeelte wordt atgenomen in aanweZigheid van ten minste twee bijzitters. . 

Art M ll. Iedere gegadgde die voor een vergelijkend aanwervingsexíunen inschrijft, ontvangt op 
aanvraag het reglement. 

Afdeling 3. Bijzondere bepalingen 

Art. M 12. De leidend ambtenaar kan r+ening houdend met de aanwervin~svooniitzichten gedu- 
rende de geldigheidstamijn vai het examen, het maximum aantal ícmdidaten bepalen dat : 

e ; tot een volgend examengedeelte wordt toegelaten;. ' 

als geslaagd voor het volledig examen amvrard kan worden. 

Deze bepaling wordt opgenomen in het examenreglement. 

Dit maximum wordt verminderd indien niet voldoende kandidaten het vastgestelde minimum aantai 
punt. hebben behaald. 
Het wordt verhoogd indien voor de laatste plaats meerdere kandidaten een gelijk aantal punten heb- 
ben behaald. 

Art. M 13. 5 1. Indien de mogdijkheid in het examenregiement is voorzien, kan de leidend 
ambtenaar na het du i t en  van de inschrijvingen, wanneer hij oordeeit dat het aantal ingedxeven 
kandidaten dat whtwdigt, aan het programma van het vergelijkend mw-en een 
voorselectie' toevoegen. 

5 2. De examencommissie steit op basis van de uitslagen van de voorselectie het 

@ aantai Laadidaten vast dat tot het vergelijkend aanwdgsexamen kan wordai toegeiatai. 

. . 5 3. Voor de rangsdiiklang van de geslaagden voor het vergelijkend aaimm@- 
examen wordt gem rekening gehouden met het resultaat van de voorselectie. 

Art. VI 14. De Vast Wervingsseds  stelt in het proces-verbaal van het examen de 6jst van de 
geslaagden vast met vermelding van hun rangschikking. De eindrangscìikkbg van het volledig 
examen wordt opgemaakt volgens het totaal aantaí behaalde punten. 

De geldigheidsduur van het examen begint te lopen vanaf de datum waarop het proces-verbaal voor 
het volledig examen wordt afgesloten. 

' I 

De Vast Wervingssecretaris publiceert de uitslag van het vergelijkend aanwervingsexamen in het 
Belgisch Staatsblad. 

A+ M 15. 5 1. Voor zover zulks in het examenreglement wordt bepaald, kan de leidend amb- 



tenaar beslissen dat de gehaagde kandidateh worden gaaagsdllla volgens de door h a  behaaide 
uitslag inhet eerst georganiseerde gedeelte van het examen. 

5 2. Voor het tweede gedeeite worden de gedaagden voor het eerste gedeelte, in de 
volgorde van hun rangsdikkbg opgedeeld in groepen. Het tweede gedeelte wordt dan per groep 
afgenomen. De geslaagden behouden voor dit @&te de rangschikkhg die zij behaalden voor het 
eerste gedeelte. Meen de kandidaten die siagen voor de eerste twee gedeelten worden in de aan- 
weningsresexve opgenomen. 

5 3. F m  derde gedeelte wdrdt georgauiseerd wanneer een aanwemingsaanvraag 
vergezeld is van een fiuictimwg. 

De betrekkingen met functiebeschnjviig worden uitsiuitend toegekend aan de kandidaten die na het 
derde gedeelte do? de examencommissie aanvaard worden en dit in de volgorde van de rang- 
schikkuig verkregen in het eerste gedeRe. Zij die niet aanvaard worden, blijven in de &pre- 
sexve bedoeld bij § 2. 

5 4. Na elk acamengedeelte wordt een proce+vdaal opgemaakt. 9 
De geldigheidsduur van het examen begint te lopen vanaf de datum waarop het pro&-verbaal van 
het eerste gedeeite wordt afgesloten 

Art. V1 16. Indien voor een bepaalde betrekking bijzondere bijkomende vereisten worden gesteld, 
kunnen de een bestaande reserve opgenomen kandidaten onderworpen worden aan een bijko- 
mende dectietest. 

De geslaagden voor deze test worden voor deze bttrekking opgenomen in een bijkomende afion- 
deriijke rangschücking h volgorde van de door hen behaaide punten. 

Art. VI 17. Wanneer vergelijkende amv~gsexamens georganiseerd worden voor graden van 
. een zelfde rang of van vemchüîende .rangen volgens g e l d  of gedeeltelijk geííjke examenprogram- . . 

&s kan de Vast Wnvingssecretaris an aamvenRngsexamen organkren bestaande uit een ge- 
meenschappeiijk gedeeite en uit dkmderlijke gdedten voor elk van de betrokken gradm. . . 

e 
Wanneer het programma h e  is voor veddlende graden wordt er slechts één rangschikking 
opgesteld. 

Art. M 18. Wauneer de Vast Werviogssecretaris m de loop van een examen vaststelt dat een kan- 
didaat niet voldoet of niet zal kunnen voldoen aan één van de voorwaarden om t6t een vacante be- 
trekking te worden toegelaten, shit bij hem uit het examen en deelt hij hem zijn gemotiveerde b 
slissing mee. ' 

b VI 19. Na het afSIuiten van het proces-verbaai van het vergelijkend aanwervingsexamen ver- 
gewist de Vast Wewhgssecretaris zich ervan dat de gqlaagden aan de gestelde vereisten voldoen 
Zij die voldoen worden door hem toegeiaten verkiaard. 

Wanneer hij van oordeei is dat een d e r  onderzoek moet uitmaken of een kandidaat al dan Net een 
gedrag heeft dat in overeenstemming is met de eisen van de te verlenen betre- wordt de kandi- 



daat hiervan in kennis ge&d m voorlopig uitgesloten. 

Art. W 20. Na het &ten van het proces-verbaal van het vsgdijkend examen worden de ge- 
slaagden die aan de gestdde eisen voldoen, in de orde van hun rangghikking, tot de mee toegela- 
ten in de graad waarnaar zij hebben meegedongen. 

De geslaagden die voorlopig werden geweerd doch nade- aan de gestelde eisen voldoen, wor- 
den tot de stage toegelaten in de graad waarvoor 6 hebben medegedongen Zij die aan deze eisen 
i e t  voldoen, worden uitgesioten 

A r t  M 21. De toelaatbaar verklaarde geslaagde mag zijn voorkeur voor een bepaalde dienstaan- 
wijzing laten kennen. Mn zijn voorkeur wordt voigens de volgorde van zíjn rangschikking rekenhg 
gehouden. 

Diegene die zijn voorkeur voor één of meer b- laat kennen, verbindt er zich toe de be- 
trekking die hem wordt toegewezen te d e n .  Ifg die na d m  -ding weigen in dienst te ' ' 

O treden, wordt van de lijst bedoeld in artikel V1 14, eerste lid, geschrapt. 

Diegene die wegens persoonlijke redenen iiitstel van kaize vraagt, veriiesî tiet voordeel van zijn 
plaats in de rangschikking. Na het intrekken van zijn uitstel neemt hij zijn oorspronkelijke plaats in 
de rangschiklang opnieuw in. 

A r t  M 22. De gedaagden voor em vagelijlend aanweniqsmmen behouden het voordeei W 
hun uitslag gedurende vier jaar te rekenen van de daaun van het proces-verbaal van het vqeiijkend 
examen, tenzij de leidend ambtenaar een andere tainijn bepaalt. Een kortere ge1digheidsduur wordt 
uitchkkelijk en vaorafvastgesteld.in het exarnemqiement, De verfenghg van de ~~e 
is mogeiijk om dienstmienen. 

Onder geslaagden vari twee of meer vergelijkende aanweMngsexamens, wordt yoonang verieend 
aan de geslaagden van het vergelijkend examen w a n  het proces-verbaal het vroegst is atSedo- 
ten. 

@ - TlTEL 3. DE AANWERVING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Art M 23. Deze titel stek de bepalingen inzake aanwexving vast die in aftvijking van het statuut 
van de ambtenaar worden getroffen om de aanwehg van personen met een handicap bij de instel- 
ling te bevorderen. 

Het is van toepassing op personen met een handicap die ingeschrmen en erkend zijn bij het Vlaams 
Fonds voor Sociale integratie van Personen met een Handicap, hierna te noemen het V.F.S.1,P.H. 

Art V1 24. 1. De gerechtigde op deze titel moet voldoen aan de aqwerWigsvoorwaarden 
van de ambtenaar. 

Evenwel worden bij de ~r~anisatie'van het vergelijkend aanwmhgsexamen in overleg met de Vast 
We~ngssecretaris de hinderpalen verbonden aan de handicap zoveel mogelijk weggewerkt door 
het aanbieden van aangepaste faciliteiten. 



3 2. In aftvijking van 5 l, eerste lid, wordt de ambtenaar die in aanmerbs komt 
voor een betreklang van niveau D of E vrijgesteld van het vergelijkend aanwmhpxamen. 

Art. M 25. Het contingent personen met een handicap dat prioritair en op basis van de vacatures, 
binnen de niveaus D en E werk krijgt, bedraagt 2 procent van het aantal voor deze niveaus voorzie- 
ne betrekkingen op de personeel$onnatie. 

Art. M 26. 5 1. Zolang het contingent niet bereikt is, onderzoekt de leidend ambtenaar in over- 
leg met het V.F.S.I.P.H. en het Vast Wewinpemtar& en op basis van de functiebeschrijving 
van de vacature en de profielvereisten van de kandidaat, welke personen met een handicap in aan- 
merking komen voor de vacatures. . 

2. De namen van de geselecteerde personen met een handicap worden samen met 
een gemotiveerd verslag voor besiisskig aan de leidend ambtenaar voorgelegd. 

TITEL 4 BIWZONDERE BEPALINGEN MET BEïWXKfNG TOT DE m 
v 

AANWERVING VAN DE AD-TRATEUR-GENERAAL -EN DE 
ADJUNCT-AD~TRATEUR-GENERAAr. 

Art. V1 27. Als administrateur-generaal en adjunct-- 
. . eur -gend  kan enkel worden aan- 

geworven wie aan de volgende voorwaarden voldoet :. 

1 O de in artikel M 1 bepaalde toelatingwoorwaarden v d e n .  
In afwijking van 5 1 laatste lid van dit artikel wordt het onderzoek naar de lichamelijke ge- 
schiktheid aangevraagd door de minister in het gevai van aanwenhg van de administrateur- 
generaal en door de leidend ambtenaar in het gevai van aanwewing van de adjunct- . . admmmweur-generaai. 

2" aan de hiemvolgende bijzondere aanwewbgwoomaarden voldoen : 
- in het bezit zijn van een diploma dat toegang verieent tot niveau A volgens de bij dit besluit 

gevoegde tabel als bijlage 4 - slagen voor een selectiepfoef waarbij zal worden mgagaan of de kandidaat over voldoende 
leiáinggevende capaciteiten beschikt. 
Deze voorselectie kan uitgevoerd worden ofbei door een extem advieskantoor, OM door 

@ 
het Vast WervingsseCretanaat. 

Art. V1 28. 5 1. De v a m m g  van de b e t r e u e n  van administrateur-generaai en ad- . . junct--=-generaai gebeurt door de Viaamse regering. 

8 2. De kennisgeving van de vacature gebeurt Ma de publicatie van de oproep in het 
Belgisch Staatsblad. 

8 3 .  Het vacaturebericht omvat inzake de te verlenen b e m k g e n  : 
1 de.toelatings- en aanwervingsvoorwaarden; 
2 O  een ftnctiebeschrijving; 
3" het gewenste profiel; 
4" de salarisschalen; 



5' de termijn en de modaliteiten voor het in- van de kandidaatsteiíing, overeenkomstig de 
bepalingen van 5 4 en in voorkomend gevai de voor te leggen stukken 

4. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling beantwoorden aan de voomhriften 
van het vacanmbericht en per aangetekende brief worden ingediend biien dertig dagen te rekenen 

. 

vanaf de eerste werkdag na de datum van puùlicatie van het vacaturebericht in het Belgisch Staats- 
blad. 
Voor de kandidaatstelling geldt de datum van de poststempel als indieningsdaíun. De kandidaat- 
stelling omvat een uiteenzetting van de aampraken. 

TITEL 5. OVERGANGSBEPALINGEN 

Art. W 29. De geldigheidsduur van de volgende wervingsreserves van examens die specifiek 
voor de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest werden georganiseerd 
wordt verlengd met 2 jaar: ingenieur (scheikunde - milieusanering) (AN 90103A); ingenieur 
(AN 9 1 099A - D); indumieel ingenieur (chemie - landbouw) (AN 9 1079 D); industrieel inge- 
nieur (mechanica, electromechanica, bouwkunde) (AN 9 1078 A i D); tekenaar (AN 9 1077A)". 



TITEL 1. DE STAGE 

~oofdst& l. Algemene bepalingen 

Art. MI 1. De geslaagde voor een vergelijkend a a n e s e x a m e n  wordt door de Vast We!rvin,es- 
secretaris, na controle van de toelatmgs- en aamvenhgsvoorwaarden, toegelaten verklaard in de 
orde van zijn rangschikkhg. 

Art. MI 2. De leidend ambtenaar 

1 O laat de toelaatbaar verklaarde geslaagde voor een vergelijkend -en tot de stage 
toe; 

2" laat de gesiaagde voor een verpiijkend examen voor overgang naar het andere niveau tot de 
stage toe in de orde van zijn rangschikking. * 

De stagiair wordt geacht de graad te b d e n  wamoor hij zich kandidaat h& gesteld. 

De leidend ambtenaar geeft de stagbir een vooriopige dienstaanwijzing. 

Art. M 3. De geskigde voor eexi vergelijkend -en mag tot de stage toegelaten 
worden aivorens zijn lichamelijke gedktheid is gecontroleerd. 

Ais hij nadien aan deze! vereiste niet voldoei, wordt bij ambtshalve ontsiagen. 

Ten laatste op de datum van dit ontslag van ambtswege wordt ma de betrokkene een arbeicisover- . 
eenkomst voor een bepaalde duur a&doten. Deze duur is gelijk'aan de minimumduur die in zijn 
geval wordt opgelegd om het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten. Wan- . 

neer hij op de datum waarop deze d o m s t  begínt te lopen arbeidsongeschikt is of wanneer hij 
dat wordt tijdek de uitvoering m wordt hem in het eerste gevai een salaris uitbetaald gedurende 
zes maanden en in het Mna* gevai gedurende de periode nodig om de wachttijd te dekken voor de 
verplichte ziekte+ en invaiiditeìtsvd* sector uitkeringen. 

Hoofdstuk 2. Nadere bvaiingen 

Art. VII 4. Het personeelslid dat gesiaagd is voor een vergdijkend amwavhgsexamen wordt ui- 
teriijk op de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin de Vast Wervingssmetark de 
geslaagden beschikbaar voor de instelling heeft gesteld, uitgenodigd om in dienst te treden. Hij \ 

wordt aangewezen voor een vacante betrekking op de personeelSFomatie. 

Wanneer het personeelslid een opzeggingsperiode moet volbrengen in toepassing van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidiovereenkomsten, wordt de in het vorig lid vastgestelde termijn ver- 
lengd tot de eerste dag Van de maand die volgt op de datum waarop de opzegging verstrijkt. 



Voor zover er vacante b&ekkinga zijn en de benoemende overheid heeft gekozen voor bworde- 
ring van geslaagden voor een vergelijkend o v e r g a n m  wordt het personeelslid &t geslaagd 
is voor een vergelijkend overgangsexamen tot de stage toegelaten m a  mgang van de eerste van de 
maand volgend op de datum van het proces-verbaal van het examen 
Indien de vacature of de beslissimg respectievelijk later ontstaan of genomen is dan de datum van het 
proces-verbaal, wordt het personeelslid tot de stage toegeiaten met ingang van de eerste van de . 

maand aansluitend bij het ontstaan van de vacature of de beslismg. 

 AI^ M 5. De stage van de sta@ verioopt onder leiding van de opdrachthouder voor de vor- 
ming. 
Bij ontstentenis van een opdrachthouder voor de vorming ia de instelling worden de taken die 
inzake stagebegeleiding aan de opdrachthouder voor de vorming toevertrouwd zijn, uitgeoe- 
fend door de vormingsverantwoordeìijke. 
De vormingsverantwoordelijke wordt onder de ambtenaren van de hstelling aangeduid door de 
leidend ambtenaar. 

Ar& MI 6. De leidend ambtenaar kan, op eigen hithief of op voorstel van de opdrachthouder 
voor de vorming of de v o ~ ~ o o r d d g k e  de dienstaanwijzing tijdens de stagk wijzigen 

Hoofdstuk 3. Duur van de stage 

Art. VII 7. De duur van de stage bedraagt : 

- inNveauA : 121naanden; 
- inniveauB : 9maanden; 
- inniveau C : 6 maanden; 
- innive&D : 4 maanden; 
- in niveau E : 4 maanden. 

Art. VII 8. 5 1. Om de duur van de venichte stage te berekenen worden d e  perioden waarin de 
stagiair in actieve dienst is in aanmerking genomen. 

@ 5 2. De stagiair beschikt over een bonus aan werkdagen &e;Eigheid die niet meetelt 
bij het berekenen van de duur van de stage, mals hiema vermeld naast de stageduur : 
- 1 2 ~ e n : 2 5 w e r k d a g e n ;  
- 9 maanden : 20 werkdagen; - 6 maanden : 15 werkdagen, - 4 maanden : 10 werkdagen 

Deze bonus h in een keer of gehctioneerd gebruikt worden. 

In deze bonus aan werkdagen wordt geen rekening gehouden met de jaarlijkse vakantie. 

5 3. Afbezigheid boven de in 5 2 vennelde bonus, zeifk de afwezigheid die met 
dienstactiviteit gdjkgesteld wordt, he& schorsing van de stage tot gevolg. 

4 4. Tijdens de schorsing van de stage behoudt de stagiair zijn hoedanigheid van 



stagiair, s jn admkhratike toestand wordt v a r t g d d  overedcomstig de bep* die op hem 
van toepassing zijn tijdens zijn afwezigheid. . 

5 5. Tijdens de periode waarin de einddatum van de stage o v e r s c m  wordt, be- 
houdt de stagiair zijn hoedanigheid van stagiair. 

Hoofdstuk 4. Progamm 

Afdeling I .  G e m e e m ~ l @ k  bepalmgen 

Art. W 9. De opdrachthouder voor de vorming of de vorminssverantwoordelijke drganiseert bin- 
nen de eerste maand na de begindaim van de stage, met uitzondexhg van de maand augustus, de 
ontvahgst voor de stagiairs win d e  niveaus; hij bepaalt in ovedeg met de kidend ambtenaar de in- , 

' houd en de nadere bepalingen van de ontvqst. . . 

A ~ L  W 10. D+ vim@aaivheiten voor & sta&& bestaan uit een verplicht & uit h vrij gedeel- 
te. 
De verplichte en de vrije activiteiten samen mogen marómum Cái vierde van de stageduur h beslag 
nemen 

Af&lirtg 2. Stage niveau A 

Art V11 11. 5 1. Het verplichte vormingigedeelte voor de stagiair van niveau A omvat : 

. . 1 O cursussen op het gebied van admmsmid recht, voornamelijk de rechtspositie v& de ambte- , 

naar, financiën en begroting, i n f ò d c a ,  communicatievaardigheden en veiiigheid op het werk; 
, deze cursussen worden aangepast aan de voorkennis en vooropleidbg van de stagiair, 

2' een opluding m overhei-ement; 
3" het schrijven van &n stagerapport; 
4' e& introductie in de afdelingen van de iastelling ; 
5" een introductie in de mateaie van de insteiüng . 

5 2. De opdrachthouder voor de vorming of de vormingsvmntwoordelijke bepaalt 
de nadere bepaiingen van het programma bedoeld in 5 1, l0 tot m met P m overleg met de leidcad 
ambtenaar. 

Het afdelingshoofd keurt het onderwerp van het rapport bedoeld in 5 1,3" goed., 

Art W 12. De opdrachthouder voor de vorming of de v o ~ ~ o o r d e l i ~ e  luiut, h over- 
leg met de leidend ambtenaar* het vrije vonningsgedeelte voor de sta@ van niveau A goed na 
advies van het afdelingshoofd. 



Afdeling 3. Stage niveau. C. D en E 

Art. W 13. De opdrachthouder voor de vonning of de vormingsverantwoordclijke stelt de vor- 
mingsactiviteita vast waaraan de stagiair die onder zijn touidn staat moet deeinemen. 

Art. W 14. Het verplichte vormingsgedeelte voor de stagkik van &u B en C omvat een mini- 
maie opleiding in de domeinen vsmdd in artikel W l l, § 1 - 1 O. 

Art. M 15. Het verpiichte vormingsgedeelte voor de -air van niveau D. en E omkt een'-- 
' maie opleidlig inzake de rechtspositie van het personeel van de instelling en de veiligheid op het 

werk. 

Hoofdstuk S. Evaluatie van de stagia1l: 

@ Afdeling l. EvaZuatiemcnteria 

Art. VIT 16. Elke stagiair wordt begeleid door een ambtenaar van zijn afaeling hierna te noemen de 
begeleidinogsarnbtenaar. 

Art. W 17. Er wordt maandelij. Mor de *.van niveau D m E en driemaandelijks voor de 
&@air van niveau 4 B en C, door de b e g d e i d h p m ò t ~  na een gesprek met de stagiair, ca 
verslag gemaakt van de wijze vin fktionercn volgens het model wstgmteld door de opdracht- 
houder voor de vorming of de vormingsv~oordelijke. 
Het maandelijks en het drimaandciíjks verslag van de stagiair wordt ter kennisgeving toegestuwd 
aan de opdrachthouder voor de vorming of de vormingsverantwoordelijke en aan het afäelings- 
hoofd, en wat de stagiair van niveau A betreft tevens aan de leidend ambtenaar. 

Op het einde vaq de stage wordt, na een gesprek met de stagiair, een samenvattend eindverslag ge- 
maakt door de begeleidhgsmbtenant en de opàrachthouder voor de vorming of de vormingsver- 
antwoordelijke.en voor de stagiair van niveau A tevens door het atClelingshoofd. 

O In dit eindverslag wordt door de in k voorgaande lid vennelde ambtenaren geëvalueerd voor wei- 
ke -te beûdck@ & &@air op basis van zijn capaciteiten het best wordt aangewezen 

Het eindverslag wordt opgemaakt bhen  dertig kalendedagen te rekenen vanaf de einddatum van 
de stage, zoniet wordt de stage ge& gunstig te zijn. 

Dit eindverslag wordt toegestuurd aan de benoemende overheid. 

. Art. VII 18. Ieder v d a g  wordt onverwijld ter kennisgeving aan de stagiair toegestuurd die het vi- 
seert en er evaiueei zijn opmerkingm aan toevoegt. Het wordt in zijn persooniijk dossier opgeno- 
men. I 



Art. W 19. Indien het eindverdag niet _eunstig is of indien de stagiair van niveau A verzuimt een 
stagerapport in te diben, betekent de benoemende overheid aan de stagiair een gemotiveerd voor- 
stel naargelang het geval tot afdankhg of tot temgplaatsing in de vorige -adad en betrekking. 

Art. V11 20. De stagiair kan tegen het voorstel tot negatieve evaluatie van de -e dat a f i g  of 
terugplaatsihg omvat beroep aantekenen bij de Raad van Beroep. 

A r t  VIí 21. De stagkir dient beroep in te stellen bij aangetekend schrijven binnen vijftien kalender- 
dagen nadat het voorstel tot a f i  of temgplaatsing in de vorige graad en betrekhg hem mee- 
gedeeld werd. 

Art. VLI 22. De Raad van Beroep brengt binnen de dertig kalenderdagen nadat de zaak aanhax@g 
gemaakt werd een met redenen omkleed advies uit bij de benoemende overheid. 

Indien de raad v-t het in het vorige iid bepaalde te respecteren, behandelt men het beroep alsof 
er een gunstig advies werd gegeven. e 
A r t  VII 23. De benoemende overheid beslist bimen de vijftien kalenderdagen na o n w e  van het 
advies van de raad. 

Art. W 24. M a  Ligang van de eerste wakdag volgend op het verstrijken VA de termijn voor het 
insteden van beroep of op de beslissing tot afdanking of tertgpiaashg door de benoemende over- 
heid, wordt hetzij met de stagiair een a r b e i d s o v ~ o r n s t  voor een bepaalde duur van drie maan- 
den afgesloten die overeenstemt met eeh opzeggingtemijn van dezelfde duur of wordt de stagiair 
ambtshalve teruggeplaatst in zijn vorige graad en betrekkllig. 

Art. W 25. 5 1. Voor elke zware fout begaan tijdens de stage kan de stagiair zonder opz-g 
worden afsedankt. 

Een zware fout moet vastgesttdd worden b i n  drie werkdagen door em hiërarchische meadae 
van niveau A 

Deze lwste hoort, samen met de leidend ambtenaar, de stagiair binnen de in het vorige lid vennelde 
tijdspanne. De stalpair kan zich hierbij laten bijstaan door een raadgever. Van de verklaring van de 
stagiair wordt een verslag gemaakt. Behoudens m gariil van aanmaning, motiveert de leidend ambo 
tenaar binnen drie werkdagen na het horen van de stagiair, in een aangetekend verzonden kef het 
ontslag om dingende redenen. 

. . 5 2. De afdanking wordt uitgesproken door de benoemende overheid: 

TITEL 2. DE BENOEMING TOT AMBTENAAR 

Art. MI 26. 1. Tot ambtenaar kan enkel worden benoemd wie aan de volgende voorwaarden 
voldoet : 



l" de voor de te verlenën b e t r e k .  bepaalde t o ~ g s v o o ~ m  v d e n  m aan de aan- 
weivingsvoonwaarden voldaan hebben; 

2" met goed gevolg de ctsge volbracht hebben; 
3" lichamelijk geschikt bevonden Pjn 

5 2. In afwjlchg van 1 kan de stagiair van wie de lichamelijke geschiktheid niet 
met zekerheid beoordeeld kon worden tijdens de stage, onder voorbehoud b e k d  worden. 

De totale duur van benoeming onder voorbehoud kan een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de 
datum van het eerste geneeskundig onderzoek, niet overschrijden. 

Gedurende deze paiode van vijf jaar is de regeling mzake de iicham&fie ongeschiktheidsverklaring 
tijdens de stage, bedoeld in artikel W 3 van toepassing. 

. . 5 3. In afwi$ung van 5 1,2" doorlopen de administrateur-gend en de adjunct- 
admmtratear-generd geen stage. 

' e ~ r t .  W 27. ~e tot benoemm bevoegde overheid is de mikder ~ o r  de ambtenaar van rang AZ eti 
de leidend ambtenaar voor de ambtenaar van rang Al en van de niveaus B, C. D en E. 
De leidend ambtenaar en de adjunct4eidend ambtenaar worden b a n a d  door de V l k  regering. 

Art. V11 28. De bevoegde overheid benoemt de stagiair tot mbtenaar in de graad waarin hij tot de 
stage toegelaten wed op basis van het eindverdag bcdoeid in artikei W 17, derde iid of na advies 
van de Raad van Beroep. 

Art. W 29. Voor de berekening van Bjn sahismiënniîeit en van de adminisû-atieve anciëmiteiten 
wordt uitgegaan van de dag waarop de stagiair P .  stage is begomen 

Art. W 30. De stagiair legt, m e e r  hij tot de stage wordt toegeldten, de eed af in handen van de' 
leidend a m b t m .  De leidend ambtenaar m de adjunct-leidend ambtenaar iegg& de eed af in de 
handen van de minister. 

(9 Art. W31. De eed luidt als volgt : "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoomamheid aan de 
Grondwet en aan de wetten van hei Belgische vok". 

Art. VII 32. Indien de stagiair weigert de eed af te leggen is zijn aanstelling als stagiall. van rechts- 
wege nietig. 

Art. V11 33. Het doorlopen van een stage is in afiaijking van artikel V11 2,2" niet van. toepassing op 
de geslaagde voor een vergelijkend examen voor overgang naar het andere niveau, dat georgani- 
seerd werd vóór 3 1 december 1994 en dat afgesloten werd vóór 3 1 december 1995. 



Art V11 34. De stagiair die tot de stage toegelaten werd vóór 1 januari 1995 , ld zijn stage mrt 
overeenkomstig de regiementak bepalingen die van kracht waren op de datum van het begin van 
de stage, uitgezonderd wat betreft de terzake bevoegde organen en de te volgen proadureregels. 



TlTEL 1. DE PERSONEELSFORMATIE EN DE E~ËRARCBIE VAN DE GRADEN 

Artikel W l. De pmoneel&ormatie is de lijst van h a  a d  betr-en die de instelling nodig 
heeft om de pemwente taken die voonvloeim uit haar op-ten uit te voeren. 

~h Mi 2. 5 i. De pmondsformatie stdt het aantal betrekkingen vast per niveau en per rans 
en de overeenkoxmti~e gaadbenamingen. Ze wordt in het BelWh Staatsblad bekendgemaakt. 

2. Er wordt voor de instelhg een organogram op~emaakt door de directieraad, . 
waarover overleg gepleegd wordt in het bevoegde overlegcomité, en dat door de minister wordt 
bekrachtigd. 

Azt Viïí 3. De hiërarchie van de graden omvat vijf niveaus en tien rangen. . 

A r t  wI 4. De vijf niveaus overeenstemmend met het anaast vermelde vereiste ondenuijs~veau 
zijn : 

1" niveau A : univasitair o n d k j s  en hoger o n d h j s  van het lange type ge@kgesteld met uni- 
vmitair n i v q  

2" Gveau B : hoger onderwijs van het koite type of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 
3" niveau C : secundair onderwijs of w e e  gelijkgesteld onderwijs; 
4" niveau D : geen diploma; 
5" niveau E : geen diploma. . 

De lija van diploma's die toegang geven tot de verschillende niveaus gaat als bijlage 4 bij dit besluit. 

Art ViIï 5. De rang bepaalt de betrekkelijke waarde van een graad b i e n  zijn niveau. . 

Elke &g wordt aangeduid met een letter en een cijfer. De letter geeft het niveau het c i f ~  h- 
eert de rarig in zijn niveau. ' ' 

De vijf niveaus omvatten het volgende aantal rangen : 
niveau A : drie rangen, genummerd van Al tot A3 
niveau B : twee rangen, genummerd B 1 en B2 
niveau C : twee rangen, genummerd C 1 en C2 
niveau D : twee rangen, genummerd D1 en D2 
niveau E : één rang, genummerd als E l. 

Binnen elk niveau worden de rangen ga-erd volgens hun plaats in de hiërarchie, waarbij de 
hoogste rang het hoogste cijfer toegekzen krijgt. 

Art. MLI 6. De graad is de titel die de ambtenaar in een rang situeert en hem machtigt tot het be- 
kleden van een betrekking die met die gaad overeenstemt. 



- 
Art. VIU 7. De graden worden over de v e d e n d e  niveaus en rangen verdeeld overeenkomstig 
de bijlage 5 bij dit besluit. 

TITEL 2. DE FUNCTIONERINGSEVALUATIE . 

Hoofdstuk l. Deñnities en toepassingsgebied 

Art. VïU 8. ''s 1. Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan onder: 

1. de functioneringsevaluatie: kt beoordelen van het functioneren van de functiehou- 
der in de huidige fùnctie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begin van de evaluatieperiode worden de verwach;.iSen ten aanzien van re- 
sultaten en functioneren bepaald (de planning). Na doop  van de evaluatieperiode worden 
de resultaten en het funnioneren beoordeeid ten opzichte van deze verwachtingen (de 
vaststelling van de evaluatie). 

2. de hctiebeschrijving: de beschrijving van een aantal relatief permanente aspecten 
van een functie zoals het doel van de functie, de resultaatsgebieden en de fúnctionerings- 
criteria. 

'De resultaatsgebieden zijn de explicitering op weke domeinen welke resultaten 
verwacht worden in de fùnctie (het "wat"). 

De hctioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoefenen 
van een functie (het "hoe"). 

De onderscheiden criteria worden opgenomen in een algemene lijst die als bijlage . 

14 bij dit besluit wordt gevoegd. 

3. de hiërarchische meerdere: enerzijds de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend 
. . ambtenaar en de afdeíingshoofden ten overstaan van de onder hun gezag staande perso- 

ncelsleden en anderzijd's de ambtenaar die is aangewezen door het afdeliigshoofd, of bij 
ontstentenis door de leidend ambtenaar of adjunct-leidend ambtenaar, om gezag uit te oe- 
fenen over een aantal personeelsleden met een lagere rang dan de zijne en in uitzonderlijke 
gevallen over personeelsleden van zijn rang. 

De aanwijzing als hiërarchische meerdere over personeelsleden met dezelfde rang 
dient gemotiveerd te worden en ter bekrachtiging voorgelegd te worden aan de directid 
raad. 

De onmiddellijke hiërarchische meerdere is de hierarchische meerdere die het 
dichtst in rang staat tot het onder zijn gezag staand personeel. Hij treedt op als eerste 
evaluat or . " 



8 2. De f i k t i o n e r i n ~ u a t i e  is verplicht voor eike ambtenaar die zìch in de ad- 
ministratieve toestand dienstactiviteit bevindt. 

Hoofdstuk 2. Inhoud van de fiuictioneringsevaluatie 
\i 

Art. VIKI.9. De finctionekgsevaluatie dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren. 

Art. MI 10. 8.1. Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle ambtenaren die met func- 
tioneringsevaluatie belast zijn. Aiieai de fiinctioneringsevaluaties opgemaakt door ambtenaren 
die deze opleiding hebben gevolgd, zijn geldig. . 

De evaiuatoren volgen de opleiding, georganiseerd door de administratie Personeels- 
ontwkkeling van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap of een gelijkwaardige opleiding. 

5 2. De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van de functionerings-, 
evaluaties die zij opmaken. 

5 3. In het begin van &e evaluatiepenode bespreekt de geëvalueerde met een 
evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en het functioneren. 

De formele vaststehg door de duatoren  in onderlinge overeenstemming van deze ver- 
wachtingen qua resultaten en functioneren dient ook schriftelijk aan de geëvalueerde te worden 
toegestuurd. 

.Bij deze planning van de prestaties vertrekken de evaluátaren en de geëvalueerde van alle be- 
schikbare informatie over de fùnctie, zoals onder meer de resultaatsgebieden en de functione- 
ringscnteria, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstehgen van de entiteit. 

De geëvalueerde krijg inzage in de fùnctiebeschnjvingen en de doelsteiiing van de eerste eva- 
luator van de naasthogere rang. 

5 4. Insevolge onvooniene wijzigingen in de doelstellingen of de .organisatie van 
de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en fûnctioneren van' de geëva- 
lueerde aangepast worden. &eze aanpassing dient op dezerde zorgvuldige manier te worden 
besproken en toegelicht als bij ha begin van de evaiuatiepenode. zij dient ook schriftelijk rian 

de geëvalueerde te worden toegestuurd. 

5 5. Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd voor 
een evaluatiegesprek. Tijdens dit dut iegesprek geeft de' geëvalueerde ook zijn eigen visie 
weer op zijn hctioneren tijdens de evaluatiepenode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde m één evaluator. Op verzoek van 
de geëvalueerde of één van zijn duatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee evalua- 
toren. 

6. Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende evaluatieverslag 
opgesteld door de evaluatoren. Het beschrijvend evaluatieverslag omvat geen samenvattende 



waardering of einduitspÏÏ over de gWalueerde, behalve indien de evaluatoren oordelen dat 
hij de vermelding "onvddoende" verdient. 

De geëvalueerde kan zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag. 

Boofdstuk 3. Bet evaluatiedossier 

Art. VIII ll. Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier aangelegd. 
Het omvat: 
1. de functiebeschrijving als relatief permanente basis ; 
2. de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en functioneren in 

S de evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, en gedurende de 
periode zoals bedoeld in artikel VIII 10 5 4 ; 

3. de persoonlijke nota's bedoeld in art. W 14 en de opmerkingen die de ambtenaar 
erbij heeft geformuleerd ; 

4. de uitslagen die de belanghebbende ambtenaar tijdens dat jaar heeft behaald in de 
loopbaanexamens ; 

5.  de definitieve bescbnjvende evaluatiwers1agen en h m  bijlagen zoals bedoeld in art. 
Vm27§1; 

6. de beslissingen in beroep, bedoeid in artikel VIII 28 en MII 29 ; 
7. de staat van tuchtstraffen uitgesproken in het evaluatiejaar, vermeld in artikel IX 

26. 

Het evaluatiedossier is ter beschikking van alle instanties bevoegd voor het individueel perso- 
neeisbeheer. 

Art. VíIï 12. Geen enkel document kan in het enhutiedossier worden opgenomen zonder dat de 
belanghebbende ambtenaar voor kennisneming heeft getekend. 

Art. MII 13. Elke ambtenaar kan op elk ogenblik kennis nemen van zijn evaluatiedossier. 

Art. MII 14. De persoonlijke nota's bedoeld in artikel VIII 1 1, eerste lid, 3' handelen over de 
behaalde resultaten enlof over hct haioneren. Zij handelen eventueel over gebeurtenissen of 
gedragingen buiten de dienst die de ambtsuitoefaiing h e n  beïnvloeden of in iiet gedrang 
brengen. 

Deze persoonlijke nota's omvatten een nauwkeurig relaas van alle gunstige of ongunstige feiten 
die als evaluatiegrond h e n  dienen. Telkens de evduatoren dat nodig achten, of op gemoti- 
veerd verzoek van' de belanghebbende ambtenaar- stellen de evaluatoren een persoonlijke nota 
op over feiten die hoogstens één maand voor de ondertekening van de nota plaatshadden. ' 

Een persoonlijke nota wordt eveneens opgemaakt telkens de ambtenaar- gedauende een door 
de evaluatoren voldoende signtficant geachte periode ter beschikking wordt gesteld van een 
project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de'petsoonlijke nota. 

Elke persoonlijke nota wordt onmiddellijk aan de belanghebbende ambtenaar voorgelegd. Hij 
viseert dit document, krijgt er een afschrift van en beschikt over vijftien kalenderdagen om i j n  
eventuele opmerkingen te formuleren. 



Indien de ambtenaar opmerkingen formuleert, dan worden deze aan de nota toegevoegd en 
opgenomen in het evaluatiedossier. 

Hoofdstuk 4, De evaluatiepenode 

A i t  MII 15. De functioneringsevaluatie gebeurì jaarlijks. Voor elke ambtenaar loopt het evaluatie- 
jakvan 1 januari tot m met 3 1 december. 

De ambtenaar die tijdens het jaar slechts een gedeeltelijke periode in dienst is, wordt geëvalueerd 
voor de duur van deze periode; 

De stagiair die in de loop van het jaar benoemd wordt tot ambtenaar, wordt geëvalueerd voor de 
periode vanaf de vaste benoeming tot het einde van het jaar. 

Art. wI 16. 5 1.. De evaluatie over het afgelopen evaluatiejaar heeft plaats in januari en fe- 
bruarivan het volgend jaar. Het beschrijvend evaluatieverslag dient uiterlijk op 15 maart íuy~ de 
geëvalueerde te worden toegestuurd. De planning voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens 
op dat tijdstip te zijn gefmaüseerd. 

5 2. De evaluatie gaat door o ~ k  indien tijdens de maanden januari en febmui : 
1" de geevgúueerde niet beschikbaar is; 
2" de te bevragen ambtenaren of de minister bedoeld in d e l  Viii l8 niet bereikbaar zijn. 

Hoofdstuk S. De &anties bevoegd voor het opmaken van evaluaties en van persoonlijke nota's 

Afdeli~tg I .  De instanties h g d  voor het opmaken van de evaluaties 

Art. VlI i  17. Met uitzondering van de adjunct leidend ambtenaar worden d e  ambtenaren van 
rang A2 ai lager geëvaiueerd door minstens twee hiërarchische meerderen. De evaiuatoren be- 
horen tot minstens twee verschillende rangen. 

Art. VllI 18. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar worden get%dueerd door de 
Vlaamse regering op basis van een verslag van een externe duatie-instahe die daartoe door haar 
wordt aangesteld. Ter voorbereiding van deze ftnctioneringsevaluatie bevraiigt deze externe m- 
luatie-instantie & minister. Daarnaast bevraagt zij ook de ambtenaren van rang A2 die onder het 
hiërarchisch gezag van de betrokken ambtenaar staan, alsook de leidend ambtenaar voor de d m -  
tie van de adjunct-leidend ambtenaar en omgekeerd. 

Art. VIU 19. Het afdeiingshoofd en het staflid van rang A2 worden geëvalueerd door de lei- 
dend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar . 

Art. MII 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel V111 24 worden de andere ambtenaren 
van rang A2 en de ambtenaren van rang Al, niveau B, C, D en E geëvalueerd door minstens 
twee evaluatoren die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel MI1 17. 



Art WII 21. - 5 1. De ambtenaar met verlof voor opdracht zoals bedoeld in Deel XL titel 8 be- 
houdt ig afwijking van artikel Vïíí 8, g 2 zijn laatste fúnctioneringsevaíuatie die hem in de instelling 
gegeven werd vóór zijn opdracht. 

Indien hij kandidaat is voor een hiërarchische bevordering wordt hem een nieuwe hctioneringseva- 
luatie toegekend door de leidend ambtenaar en door de hier&chische chef onder wie hij ressorteert 
tijdens zijn opdracht. De betrokken leidend ambtenaar wint daartoe d e  nodige inlichtmgen in bij .de 
ftn'ctioneel bevoegde instanties. 

De fllnctioneringsevaluatie betreft m dit geval de wijze van vervulling van de opdracht. 

M e n  de ambtenaar tijdens zijn opdracht kandidaat is voor een hiërarchische bevordering en hij . 

over geen bctioneringsevaluatie beschikt, wordt hem een bctioneringsduatie gegeven over- 
eenkomstig het tweede lid. ' 

. . 

g 2. De ambtenaar die tijdens een evahutiejaar met verlof voor loopbaanonderbre- 
king gaat, wordt gkval~eerd op het eerstvolgende evaluatietijdstip over de periode dat hij &ectief 
in dienst was. In afwijking van adcel MII 8,§ 2 behoudt hij deze evahiatie voor de duur van zijn 
loopbaanonderbreking. 

5 3. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatie- 
tijdstip onder het fûnctioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heeft 
gestain of staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen dua to r en  wordt geë- 
valueerd door deze laatsten rekening houdend met artikel Vm 14, derde lid. 

g 4. De ambt- behorend tot het secretariaat van de leidend of de adjunct-leidend 
ambtenaar wordt geëvalueerd door de leidend ambtenaar respectievelijk de adjunct-leidend ambte- 
naar en door de ambtenaar van rang A2 afdelingshoofd bevoegd voor p~neeiszaken. 

5 5. Het diensthoofö VGV wordt geWaiueerd door de leidend ambtenaar en de ad- 
. junct-leidend ambtenair. De Dejunct van het diensthoofd VGV wordt gohnhieerd door het dienst- 

hoofd VGV en de leidend ambtensar. 
De araiuatie betreft beide g d e n  de wijs vah vending van de opdqchten hun toegewezen 
overeenkomstig artikel I1 22 $5 2 en 3. 

5 6. De opdrachthouder, die gedurende de hele evaluatieperiode een mandaat ver- 
vuld heeft, wordt geëvalueerd door & leidend ambtenaar en de adjunct-ieidend ambtenaar. 

5 7. De ambtenaar die belast is met emancipatietaken wordt geëwiueerd door de* 
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar. 

Grt VIiï 22 . Indien op het evaluatietijdsep blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of nog 
geen opleiding opgelegd door artikel Vm 10 gevolgd heeft, wordt hij vervangen door een an- 
dere hiërarchische meerdere aangeduid door de evaluatoren van de ontbrekende evaluator". 



Afdeling I. De instantie bevoegd voor het opmaken vmper-Iijke nota's 

Art. W 23 . De hiërarchische meerderen bevoegd voor het opmaken van de persoonlijke nota's 
zoals vermeid in artikel Mn 14, zijn degenen die bevoegd zijn voor het opmaken van de evaluatie, 
onverminderd het derde lid van voormeld artikel. 

Hoofdstuk 6. Procedui.evoorschriften 

Afdeling l .  Proce&m~oorrshn$en in verband met & evaluatie 

Art. wI 24 . $1. Het deñnítieve bschrijvende duatievtdag mals bedoeld in artikel VIII 1 0 5 . 

6 wordt door de evaiuatoren in ondeaíinge ovmenstemmhg opgesteld, gedateerd m ondertekend, 
en wordt Vinnen vijftien kalendrdagm na het evaìuatiegesprek aan de geevalueerde bezorgd. Indien 
in uitzonderlijke gevallen de evaiuatoren geen consensus b d e n  bezorgen zij t d e r t i j d  de 
aparte verdagen aan de gWueerde. De evshiste op basis w- beslissingen genomen worden, 
wordt uitgemaakt door het verslag van de d u a t o r  met de hoogste rang. 

- De geëwdueerde tekent dit document voor kennisneming en krijgt n een afschrift van; hij voegt 
binnen de vijftien kalenderdagen na m g s t  zijn eventuele opmerkhgm toe en stuurt die naar de 
evaluatoren. 

De evaluatoren tekenen voor kemhemhg en voegen de oprnerkkigen van de geëvalueerde op het 
evaluatieverslag aan het evaluadiedos9er van de geëvalueerde toe. 

Indien het beschrijvend evahmíinnnbg wordt besloten met de vermeldmg "onvoldoende" . dan kan 
de geëvalueerde &megen beroep im.eíien biien de vijftien kalenderdagen na het bezorgen van het 
beschrijvend evaiuatieverdag overeenkomstig afdeiing 2. 

4 2. Het beroep is opschortend. 

@ Het beroep& wordt aangetekend vamnnd of tegen onmgstbewijs ingediend. 

Afdeling 2. Beroep tegen de evalmak 

Art. W 25 . 8 1. Een ambtenaar van rang A2 en @er, die er niet mee kan instemmen dat zijn be- 
schrijvend evaluatieverdag wordt bedoten met de vermelding "opoldoende", kan de zaak binnen 
de vijftien kalenderdagen na het b x g e n  van het beschrijvend evduatieverslag aanhangig maken bij 
de Raad van Beroep. 

8 2. De Raad van Bsoep kst, de betrokken nialuatoren horen a om uitkg vragen. 
l 

g 3. De Raad van Btmep brengt een met redenen ornkieed advies uit biien dertig 
kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift. Indien .er geen advies is b i e n  de vooropgestel- 
de termij% wordt het beroep behanddd alsof er een gunstig advies werd gegeven. 



9 4. Het dossier wordt veivolgens bmen de vijftien kalenderdagen voorgelegd aan 
de minister voor de ambtenaar van rang A2 en aan de directieraad voor de ambtenaar van rang Al 
en lager die bevoegd rijn voor de definitieve beslissing over het ai dan niet toekennen van de ver- 
melding "onvoldoende". 
De ais evaluator betrokken ambtenaar neemt in dit geval niet aan de beraadslaging deel. 
Terzelfdertijd wordt het advies aan de verzoeker gestuurd. 

De minister voor de ambtenaar van rang A2 en de directieraad voor de ambtenaar van rang Al en 
lager beslist b i e n  de v i . e n  kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad; zoniet gaat 
men ervan uit dat er een gunstige beslissing is. 

Art.-VilI 26 . De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar, die er niet mee kunnen in- 
stemmen dat hun beschrijvend evaiuatieverslag wordt besloten met de vermelding "onvoldoende" ' 

kunnen.de zaak b i e n  de vijften kalenderdagen na het bezorgen van het beschrijvend evaluatievk- 
slag aanhangig maken bij de Vlaamse regering. 

De Vlaamse regering kan de leidend ambtenaar wat de adjunct-leidend ambtenaar betrefl en de ad- 
junct-leidend ambtenaar wat de leidend ambtenaar betredt en de externe duatie-haantie evenals 
de leden en ambtenaren die zij geraadpleegd heeft horen en om intieg vragen. De minister neemt in 
dit geval niet aan de beraadsiaging deel. 

De beslissing in beroep van de Vlaamse regering is bindend. 
. 

De Vlaamse kgering beslist binnen dertig kalendedagen; zoniet gaat men ervan uit dat er een 
gunstige b e h i n g  is. 

Art W 27 . De gemotiveerde beslissing in beroep wordt aan het evaluatiedossier van de geëvalu- 
eerde toegevoegd. 

Art VIIí 28 . 5 1. In hoofde van een ambtenaar bestaan voigende administratieve anciënniteiten : 

1" de grauhciWeit; 
2" de- 

.. 
' ' eit; 

3" de dienstancihniteit; 
4' de schaahci&miteit. 

5 2. Voor de toepassing van de reglementaire bepalingen die uitgaan van de anciëd-' a 

teit, wordt onder de ambtenaren van wie de ancitinniteit moet worden vergeleken de voorrang 
. als volgt bepaald : 

1' de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit; 
2" de ambtenaar met de grootste niveauanciënniteit : bij gelijke graadanciënniteit; 
3' de ambtenaar met de grootste dienstancihniteit : bij gelijke niveauanciënniteit; 
4' de oudste ambtenaar : bij gelijke dienstanciënniteit. 



Art wi 29 . g 1. De &adanciënniteit én de nivmciënniteit bestaan uit de werkelijke diensten 
die de ambtenaar als stagiair en als vastbenoemde heeft d c h t  als lid van het ,pnond van de in- 
stelling en als tmilaris van een ambt met volledige prestaties. 

5 2. Voor de graadanciënniteit worden de in aanmerking komende diensten aan- 
gerekend vanaf de datum waarop de ambtenaar is benoemd in de graden die door de reglemen- 
tering in aanmerking worden genomen voor toegang tot een andere graad. 

5 3. Voor de niveauanciënniteit worden de in aanmerking komende diensten aange- 
rekend vanaf de datum waarop de ambtenaar is benoemd in een graad van het betreffende niveau. 

Art. wi 30 . De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die de ambtenaar in om het. 
even welke hoedanigheid he& Vemcht ais lid van het personeel van de instelhg en als tituiaris van . 
een ambt met voiiedige prestaties. 

. , 

Art. Wr 31 . De sddanciMeit  bataat uit de werkeiijke diensta die de ambtenaar ais stagkir 
e a als vastbenoemde heeft vemicht iu em bepaalde ralarissdiaal als lid van het prsoneel van de in- 

stelling en als tmilaris van een ambt met volledige prestaties;'zij w& opgebouwd overeenkodg 
artikel Vm 72, 5 2. , 

Art Wr 32 5 1. De ambtenaar wordt geacht werkdqke diensten te vemichîen, zolang hij zich 
beW1dt in een -eve toestand op grond wnwim hij, krachtem dit besluit, zijn &s of aj 
gemis daarvan, zijn aanspraak op bevordering tot een hoger salaris behoudt. 

5 2. Voliedig zijn de m e s  die gemiddeld 38 uren per week bedragen. 

Art VITI 33 . De graad-, de niveau-, de dienst- en de s c W c i U &  worden uitg* in j& 
en volle kalendexmamden. Zij begmen op de eerste dag van een maand. 

De gedeeitai van maanden worden weggelaten en de 'mciënniteiten beginnen in &t g d  op de 
eerste dag van de volgende maand.. 

Art W 34 . Voor L toepassing van d e l  MII 36 op ambtenarm &c gemachtigd zijn h m  ambt 
met verminderde prestaties uit te oefhen met pro rata non-activiteit voor de duur van de &&g- 
heid : 



1 O worden presiaties van 1976 uur deeltijdse d e i d  geteld ais twaalf voile kalendemaandm 
2" worden prestaties van een twaalfde van 1976 uur deeltijdse arbeid geteld ais één volle kalen- 

demaand, d ~ j  eik uurgedeelte vervalt; 
3" vervallen de werkelijke diensten die niet de eerste dag van demaand begonnen zijn of die voor 

de laatste dag van de maand beëindigd zijn. 

TITEL 4. DE HIËRARCHISCHE LOOPBAAN VAN DE AMBTENAAR 

Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepabgen 

Art. VIII 35. 8 1. Bevorderiqïs de benoeming van ecsarnbtemm tot een graad van een hogere 
. w- 

§ 2. Er zijn twee soorten van bevordering : 

1 O de bevord- door verhoging in graad binnm een zelfde Iifveau; 
2" de bevordering door oveqaug naar een ander niveau. 

Art. VIU 3ó . 8 1. De bevord- door verhoging in graadkan Iiftrankeliik worden gesteld van het 
dagen voor een vergelijkend examen georganiseerd door he$ Vast Wemin- of voor een 
vergelijkende behvaamheidsproef. , 

5 2. De bevordering.door overgang naar een ander niveau wordt verleend bij 
wijze van een vergelijkend overgangsexamen georganiseerd door het Vast Wervingssecretd- 
aat. 

Art. VIII 37 . 5 1. De beworderhg door verhoging in graad en de bevordering door overgang naar 
een ander niveau zijn alleen mogelijk wanneer een vaste betrekkmg de toe t& kennen graad m- 
cant is. 
Zij worden verleend volgens de bep8iingen vastgesteld in dit beshit. e 
De vacantvcrkhbg van de b e g e n  gebuut door de benoemende overheid na advia van de 
d i r e c t i d .  

5 2. Het vacaturebericht omvat inzake de te verlenen betrekking : . 

1" een functiebesCMtg 
2" het gewenste profiei; 
3" de salarisschalm . 
4" het adres yaar de kandidatuur wordt ingediend. 

8 3. De kennisgeving van de vacatures gleurt door hetzij een aangetekende brief 
tegen ontvangstbewijs aan de in aanmerking komende kandidaten, venonden naar het door de be- 
trokkene laatst opgegeven conespondentieadmq hetzij door a fNe  in de dienst tegen ontvangst- . 
bewijs. 



0 4. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling -den aan de voorschdlen 
van het ~ a c a n m b a ~ h t  en hetzij per aangetekende briefworden verzonden, hetzij door middel van 
eem afgegeven bn& waarvoor een bewijs van ontvangst wordt ovafisndigd, worden ingediend bii- 
nen vijftien kalenderdagen. Deze t h j n  van vijföen kaiaderdagen gaat in op de emte wakdag na 
de aftekening van het ontvangstbewijs van de kennisgeving van de vacature door de in aanmerking 
komende kandidaat. 

De kandidaatstelhg die door middel van een afgegeven brief wordt ingediend, dient op de laatste 
werkdag van de ontvangende dienst uitalijk om 16.00 uur te worden overhandigd. 

Voor de kandidaatstehg geldt de d a m  van de poststempel of van het orrtvangstbewijs als indie- 
ningsdanmi. De kandidaatstehg omvat e& uitemmlihg van de aanspraken a wordt ingediend 
met het model foder  dat ais bijlage 6 bij dit besluit gevoegd is. 

ArL VlIì 38 . De ambtenaren mogen voor4 via een aangetekende bxkfea veralgemeende kandi- 
daatsteiíing indienen voor aiie betrekkhgen die tijdens hun afwezigheld vacyt zouden worden ver- 
klaard. 

De geldigheid van deze kandidaatstelling is bepaald op maximad dertig kalenderdagen. 

De ambtenaar richt zijn kandidaatstelling aan de leidend ambtenaar. 

Art. Vm 39.. 5 1. Om aan een vergeiijkend examen voor verhoging in graad, aan een vergelijken- 
de bekwaamheidsproef of aan een vergdjkend examen voor overgang naar een ander niveau deel te 
nemen, 

1 moet de ambtenaar voldoen aan de anciënnitboomaarden op de door de Vast W- 
cretaris bepaalde datum of op de datum vastgesteld door de leidend ambtenaar in geval van een 
vergelijkende bekwaamheidspro& 

2" mag de ambtenaar geen fùnctioneringsevaluatie hebben die besloten werd met "onvoidoende". 

. . 5 2. Om een bevordering te verkrijgen, 
. . 

9 
, 1" moet de ambtenaar zich in een administratieve toestand bevináen waarin hij zijn aanspraken op 

bevordering kan doen gelden; 
2O mag de ambt- geen fùnctionexiqpmduatie hebben die besioten werd met."onvoldoende". 

Art, VHì 40 . 5 l. De ambtenaar die zich kandidaat heeft gesteld voor bevordering door verhoging 
in graad of voor bevordering door overgang naar een ander niveau, en die in eeneau,vacante betre&ng 
bevorderd werd, kan deze bevordering weigeren. 

Hij kan nochtans deze bevordering slechts &maai weiger& in het geval van bevordering door va-  
hoging in graad na examen of na bekvaamheicisproef of bwordeing door overgang naar een ander 
niwau; indien hij een tweede maal weigert, veriiest hij het voorded van het'siagen voor dir examen 
of deze proef. 

5 2. De bevordering door~verhoging in graad of door overgang naar een ander N- 

veau wordt ambtshalve ingetrokken indien de ambtenaar de betrekking waarin hij bevorderd werd ' 



- 
niet opgenomen heeft op de eerste van de derde maand volgend op de betekening van het bevorde 
ringbesluit. - 

Nochtans mag de ambtenaar die op het tijdstip van de bevordering met verlof is gelijICgesteld met 
dienstactiviteit, het diensthoofd VGV en de adjuncten van het diensthoofd VGV, respectievelijk zijn 
verlof of hun mandaat verderzetten tot de einddatum waarvoor het is toegestaan. 

5 3. De ambt& die bevorderd werd door verhoging in graad of door overgang 
naar een ander niveau kan om fûnciionele of persoonlijke redenen vragen teruggezet te worden in 
zijn vonge rang, grarrd en satarisschaal. 

De diensten gepresteerd in zijn hogere gaad wordai m voorkomend geval in rekening g e b d  bij 
de vaststelling van de schaalanciënuiîeit in zijn vonge rang, graad en salarisschaal waarin hij t a g -  

. gezet wordt. 

Hoofdstuk 2. De veqelijlrmde examens voor overgang n u r  eg aride; niveau ai de verge- 
Lijkende examens voor verhoging in graad 

Afdeling I.'Algemene bepalingen 

Atto WìI 41 . De vergelijkende examens voor overgang naar een ander niveau en de vergelijkende 
examem voor verhoging in graad worden loopbaanexamens genoemd. 

Art. VIIC 42. De Vast W- orgariiseert de loopba~examens op aanmag van de 
leidend ambtenaar voor de graden door hem aangewezen 

Deze laatste b& hiertoe op basis van de bestaande of in het volgende jaar te verwachten vacatu- 
. . 

res. 

Bi& de perken van. het vonge lid worden de vergeiijkende examens voor overgang naar een an- 
der niveau en de vergelijkende m e n s  voor verhoging in graad ten minsie om de twee jaar geor- 

' . g a n i s e e r d  

Art. WìI 43 . De Vast Wervingssecretaris stelt de nadere bepalingen van de l o o p b ~ e n s  en 
de samensteiling van de examencommissies vast. . 

Art. WìI 44 . De leidend ambt- stelt de programma's van de loopbaanexamens vast na overleg 
met de Vast Werwigssecretaris. 

Ar& W I  45 . Indien een loopbaanexmen uit een algemeen m één of meer bijzondere gedeelten 
bestaat, worden de ambtenaren die geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte op hun vazoek van dit 
gedeelte vrijgesteld wanneer zij later opnieuw deelnemen aan één of meer examens voor dezelfde of 
een gelijkwaardige graad, of voor een laoere graad van hetzelfde niveau. 

Art. W 46.. 5 1. De ambtenaar die het minimm der punten he& behaald, wordt geslaagd ver- 
klaard. 



8 2. De geslaagde behoudt onbeperkt het voordeel m zijn udslag. 

Afiljng 2. De wrgelijikmde examens wor overgang nam een ander niveau 

Art. ~ ' 4 7  . De vergelijkende examens voor overgang naar een ander niveauiorden g e o b -  
seerd voor bevordering door overgang naar graden van rang Dl, C 1, B l en Al .s 

Art. WIí 48 . Het vergelijkend examen voor overgang naar een ander niveau staat open : 

1 O voor bevordering tot een graad van rang Al : 
a). voor aile ambtenaren van niveau C van de insteilhg die ten &e vier jaar anciënniteit tel- 

len in dat niveaq 
b) voor alle ambtenaren van niveau B van de niae0ing die ten minste drie jaar mciëdeit tel- 

len in dat niv- 
@ 2" voor bevordering tot een graad van BI, voor de imb<ensrrn van niveau C van de iaaclliog die 

in het bezit zijn van het vereiste diploma; 
3" voor bevordeiring tot een graad van raug Cl, voor die ambtenarar van niveau D van de instel- 

ling die ten minste twee jaar rmkmkit tellen in dat riiveau; 
4" voor bevordering tot een graad'm rang Dl, voor alle ambtenaren van niveau E van de instel- 

ling. 

~ r t ' V J l l 4 9 .  De Vist WaimgrucortatU bepaait de datum waarop aan de d ~ o o r w a a r -  
den moet worden voidaan 

Art. wI 50 . De vergeiijkende examens voor overgang naar graden van niveau A omvatten de 
volgende gedeeiten : 

1" een eerste gedeelte dat - wordt @omen en dat bestaat uit het samenvatten en het 
c o d & e n  van een tekst. Alleen de kmdidaten die geslaagd zijn voor het m e  g e d d  
worden tot het tweede! gedeeite toegehm; e 2" een tweede gedeite dat bcsuiat uit een ondervraguig over vier door de leidend ambtenaar vast 
testelleivakken; 

3" een d& gedeeite dat bestaat uit een praktische oehing, nameiijk een schdblijk verslag en 
een intemicw ova &I aangeiqpheid die verband houdt met de íùnctie. 
Aueen de kandidaten die voor de vier vakken zijn gedaagd, worden tot de praktkche oefemng 
toegelatea 

Art, Vm 51 . ', l. Om te slagen voor het eerste gedeelte van een vergelijkend examen voor OW- 

gang naar een graad van rang Al moet de kandidaat ten Mnste 60% van de punten behalen. 

De kandidaat die geslaagd is voor het eerste gedeelte geniet het voordeel van de bepalingen van ar- 
tikel Vm 45.. 

5 2. Om te slagen voor het tweede gedeelte van het in 5 1 vermeide k e n  moet de 
kandidaat voor eik van'de vier vakken ten minste 50% van de punten behalen en 60% over het ge- 
heel. 



De kandidaat die geslaagd is voor het tweede gedeelte van dit examen wordt op zijn aanvraag van 
dit gedeelte vrijgesteld voor de volgende examens in dezelfde graad waaraan hij deelneemt. 

De kandidaat die geen 60% van de punten over het geheel behaaíf wordt voor de volgende drie 
examens in dezegde graad waaraan hij deeineemt wijgesteld van de vakken waarvoor hij ten minste 
65% van de heeft behaald. 

tj 3. De kandidaat die geslaagd is voor het tweede gedeelte van het examen wordt 
tot de praktische oefening toegelaten waarvoor hij eveneens ten minste 60% van de punten moet 
behalen. 
De geslaagden worden gerangschikt volgens de voor de praktische oef'ening behaalde punten. 

Art. Vm 52 . De vergeiijkende examens voor overgang naar graden van niveau B en C bestaan uit 
twee examengedeelten, namelijk een algemeen examen en een bijzonder examen. Meen de kandida- 
ten die geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte worden tot het bijmbdere gedeelte toegelaten. 

Het algemene gedeelte bestaat uit het samenvatten en commentariëren van een tekst, of uit het o p  
stellen van een verslag over een aangelegenheid die verband houdt met de fùnctie. 

Het bijzondere gedeelte heeft tot doel te toetsen : hetzij de algemme vorming van de kandidaat, 
hetzij zijn kennis van bepaalde vakken, hetzij de vaardigheden vereist voor het uitoefhm van de 
hctie,  hetzij vewbiiiende van deze elementen men. 

Art. VIìI 53 . De vergelijkende examens voor overgang naar graden van niveau D bestaan uit één 
ondervraging. De pmgamma's zijn hoofäzakelijk eIgestemd op de aard van de te verfenen graad. 

Voor de technische of gespecialiseerde betrekkingen kan het examen nochtans uit meer dan één ge- 
deelte bestaan. 

Art. VIìI 54 . De gedaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten. Ingevai het examen . 

is opgesplitst, worden zij gerangschikt volgens de punten behaald in de bijzondere gedeelten. 

Afdeling 3. De vergelijkenrlemamens voor verhogrng in gr& 

Art. VIìI 55 . 5 1. Aan een vergelijkend examen voor verhoging in graad mag de ambtenaar deel- 
nemen van de onmiddeiiijk iagere rang met ten minste twee jaar graadanciënniteit. 

2. De vergelijkende examens voor verhoging in graad bestaan uit een ondervra- . . 
ging over admmmiwe of technische kennis overeenstemmend met de te verlenen graad. 

\ 

Hoofdstuk 3. De vergelijkende bekwaamheidsproef 

Art. W 56 . 5 l. Voor de organisatie van de vergeiijkende bekwaamheidsproef bedoeld in arkel 
VIII 349 1 m van de vergeiijkmde bekwaamheidsproeven bedoeld m artikel VDI 69,s 3 worden. 
in de instelling één of meer commissies opgericht die belast zijn met de organisatie van de be- 



De leidend ambtenaar regelt de organisatie van de proeg stdt h a  programan vast a bepaalt de sa- 
menstelling van de commissie. 

5 2. De proef heeft betrekking op de theoretische d o f  praktische kennis, evenals 
op de bekwaamheden en geschiktheden, v& voor de uitodauig van de fùnctie. 

. . 

8 3. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamheidsproeven be- 
doeld in 8 l, eerste lid behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag tenzij het exmenregle- 
ment het anders bepaalt. 

Hoofdstuk 4. De hiërarchische bvordering 

Afdeling I .  Bevoegde overheid en procedùrewwrschn~en 

Art. W 57. De bevordering tot een graad van rang A2 met uitzondering van de graad van ad- . . junct--m-gend wordt toegekend door de minister na gemotiveerd voorstel van de di- 
rectieraad. 

. Art. VïII SS. De bevordering tot een graad van rang Al wordt toegekend door de leidend ambte- 
naar. 

& Vïü 59. 5 1. De bevordering tot' een graad ingedeeld in de niveaus B, C en D wordt toege- 
kend door de leidend ambtenaar. 

8 2. Vóór de bord* door verhoging in graad binnen deze niveaus wordt een 
gemotiveerd voorstel gedaan door de d i r e c t i d .  

Ait, Vm 60. 5 1 Van de voorstellen van de directieraad wordt kennis gegeven aan de ambtaaren ; 

die zich kandidaat hebben gesteld. 
,$-J 

5 2. De ambtenaar die zich benadeeld achî, kan binnen vijftien kakdedagen na de 
kennisgeving bezwaar indienen bij de directieraad. 

. Hij wordt, op zijn verzoek, gehoord. 

AfiIing 2. BewraWng door mergmg naar een ander niveau 

Art. W 61. 5 1. De gedaagden worden in de volgorde van hun rangschikking bevorderd tot de 
graad waamaar zij hebben meegedongen en worden voor een vacante. fxûekkíng van die graad 
=gewezen. 

0 2. Wanneer de gedaagden van verschillinde examens kandidaat zijn voor d d e  
bevordering, worden zij gerangschikt volgens de datum van de processen-verbaal van afkluiting van 
de vergelijkende examens, te beginnen met het eerst afgesloten procesverbaai, en, voor elk verge- 
lijkend examen, in de volgorde van hun rangschWmg. 



- 3. De dienstaanwijzing van de gedaagden die voor bevordering in aanmerking 
komen gebeurt bien de perken van de vacawes en van het vergelijkend W e r  van het examen 
op basis van de ftnctiebeschnjving en het profiel van degesiaagde. 

Afdeling 3. Bevordering door verhogrng in graad 

Onderifdeling l .  . Volgorde van de bevorderingen met examen of bekwímheidsproef 

Art. Vïìï 62 . De bevordering door verhoging m gniad in een zeifäe niveau waarvoor een examen 
of bekwaamheidsproef is voorgeschreven, wordt verieend m deze volgorde : 

1" aan de gesiaagde voor het vereiste examen of lxhaamheidsproefwa~ran het proces-verbaal 
het eerst werd aQesloteq 

2" onder de geslaagden voor een zelfde examen of b e k m a m h e i m  in volgorde van de uit- 
slag. 

De dienstaanwijzing van de geslaagden die voor bevordedq m aanmerking komen gebeurt b i e n  
de perken van de vacatures en van het vergeiijkend lauakter van het examen of de proef op basis 
van de f Ù n c t i m . g  en het profiel van de gedaagde. - 

Onder@deIirzg'l. Volgorde van de bevodebgen zonder examen 

'Art. W 63. De bevord* door verhoging m graad binnen alle niveaus, waarvoor geen examen. 
is voorgeschreven, wordt verleend aan de voor een bepaalde betnkking meest geschikte kandidaat. 

Deze geschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van het profiel van de kandidaat ten overstaan van 
de profielvercisten en rekening houdend met de f h c t i m . .  

De iri aarnerking komende kandidaten worden o n d m  vergeleken onder meer op basis van hun 
fiinction-e en kandidaatstelling. 0 
De directieraad draagt de in aanmerking komende kandidaten via een gemotiveerd voorstel in orde 
van hun gediktbid aan de b e n k d e  overheid voor. 

De benoemenddeid benoemt uit de door de directieraad voorgedragen kandidaten of benoemt 
niet. 

. . 
Onder@deIing~3. Voorwaarden van bevordering 

Art, VHI 64. Tot een graad van rang A2 kan.worden tievorderd de ambtenaar met een graad van 
rang Al die de tweede salarisschaal in de functionele loopbaan van deze rang bereikt heeft en ten. 
minste zes jaar graadanciënniteit telt. 



De voorwaarde van het bereiken van de tweede darisschaal in de functionele loopbaan gesteld in 
het eerste lid, geldt niet voor de graden waaraan dechts één salarisschaal gekoppeld is. 

Art. VEI 65. Tot een graad van rang B2 kan worden bevorderd de ambtenaar met een graad van 
rang B 1 die de tweede salarisschaal in de functionele loopbaan van deze rang bereikt heeft. 

Art. wI 66. Tot een graad van rang C2 kan worden bevorderd de ambt- met een graad van 
rang C 1 die de tweede salarisschaal in de functionele loopbaan van deze rang bedct heeft. . 

Art. MI 67. Tot een graad van rang D2 kan worden bevorderd de ambtenaar met een graad van 
rang D1 die de t w d e  ralarisschaal in de ftncbonde loopbaan van deze wig bereikt heefi. 

Onderafdeling I. Quota voor bevordering 

Art.VIU68.g1. . .  

Rang B2 omvat 20% van het aantal betrekkingen van niveau B. 
Rang c2 omvat 20% van het aantal,bmddriiigen van niveau C. 
Rang D2 omvat 36% van het aantal betdcbgen van niveau D. 
M e n  het resultaat geen geheel getal uitmaakt wordt het afgerond naar de naasthogere eenheid. 

8 2. Op basis van de bctionele organisatie van de instelling kan van de p-es 
vastgesteld h 5 l afgeweken worden 

TJXEX 5. DE FUNCTIONELE LOOPBAAN VAN DE AMBTENAAR 

Art. W 69 5 1. De functionele loopbaan bestaat in de opeenvolgende toekenning aan een ambo 
tenaar van een steeds hogere salarisschaal bimen een zelfde rang op basis van schaahciënniteit en 

. zonder wijziging van @benaming. 

5 2. De schaalanciënniteit wordt jaarlijks opgebouwd op b&s van de fhctionering- 
sevaiuatie : 
1 O hetzij mct nomiale d e i 4  waarbij de in aaimerkhg komende &+en gelijk zijn aan de WW- 

kelijke diensten; 
2" hetzij versneld, waarbij de in aanmerking komende diensten gelijk zijn aan tweemaal de wake- 

lijke diensten; 
3" hetzij vertraagd, waarbij de in aanmerking komende diensten 

a) gelijkzijn aan de heift van de werkelijke diensten; 
b) v d e n  indien de fbnctioneringsevaiuatie met "onvoldoende" besloten wordt. 

5 3. De toekenning van de hogere saiarisschaal in de functionele loopbaan of van 
een andere functie kan ahankelijk worden gesteld van het behalen van brevetten of getuigschrhn 
of van het slagen voor een vergelijkende bekwaamheidsproef zoals bepaald in de fùnctiebeschxij- 
ving. 

5 4. In afwij icing van 5 2 kan de ambtenaar 



1 O aj met verlof voor opdracht 
b) met militaire dienst of burgerdienst 
c) met vakbondsverlof als vaste afgevaardigde, zijn s c W c i a e í t  enkel aan normale snel- 

heid opbouwen. 
In afwijking van wat bepaald is in sub 1" a), is tot l j a d  1997 2 van toepassing op de 
ambtenaar van de instelling met verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabiiet van een mi- 
nister van de Vlaamse regaing. 

2P a) 'met verlof voor loopbaanonderbrcbg 
b) met voltijds politiek verlof 
c) tijdens een periode van tuchtschorsing bedoeld in d e l  IX 7 
d) tijdens de periode van v h f  voor wrninderde prestaties gelijkgesteld met non-activiteit 

bedoeld in adcel X1 40,g 2 ge* SC--& opbouwen. 

Art. VllI 70 . De beslissmg tot loopbaanversn~ of loopbaamrertraging wordt genomen 
vóór 1 juli van het jaar volgad op het niahiaiiqaar bedoeld m arriM 15; zij heeft uitwerking 
op 1 juli van het jaar volgend op het evaluatiejaar en he& e#& op de daaropvolgende twaalf 
maanden. 

De ambtenaar die meent dat zijn evaiuatie kan deiding geven tot loopbaanmi@ng wordt door 
Q 

de directieraad op zijn vraag gehoord vooraleer deze een beslissing ncexnf over de loopbaansnel- 
heid. 

De beslissing van de directieraad tot vertraagde opbouw van de schaah5Weit wordt gemoti- 
veerd. 

Van 1 juli tot 30 juni wordt ovqeenkomstig de beslissing van het eerste lid voor elke maand 
&n maand bijgevoegd, een halve maand of een hele maand afgetrpkken. 

Indien de ambtenaar tussen 1 juli en 30 juni overgaat naar een volgende sakisschaal in de hctio- 
nele loopbah of naar een hogere hihrchische graad, verkrijgt hij h djn nieuwe salarisschpil of 
graad de nolmaie l o o p b ~ e l h u d  voor de resterende periode tot 30 juni. . 

A i t  VIü 71 g 1. Er wordt een hctionele loopbaan ingesteld bien det.hierna vermelde rangen 
voor overgang tussen de daaronder opgesomde Auisschalen en na het aantai jaren schaalanch- 
teit dat eniaast m e l d  wordt. 

1" in rang Al 
a) van de eerste naar de tweede saiarisschaal na 6 jaar 

van - A-Hl naar A112 
A 121 A 122 

b) van de tweede naar de derde salaïîsschaal na 12 jaar 
van A112naar ' A113 

A 122 A 123 
2" in rang A2 

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar 
van A211 naar A212 

A 221 A 222 
3" in rang B1 



a) van de eerste naär de tweede salarisschaal na 8 jaar 
van B l l l naq r  B112 

B 121 . B 122 
b) van de tweede naar de derde salarisschaal na l0 jaar 

van B112naar B113 
B 122 B 123 

4; in rang B2 
van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar 
van B211 naar B212 

B 221 B 222 

5' in rang C1 
a) van de eerste de tweede sal- na 8 jaar 
. van C 111naar C 112 

C 121 C 122 
b) van de tweede naar de derde salarisschaal na l0 jaar 

van C112naar C113 
C 122 C 123 

6' in rang C2 
van de eerste naar de tweede salahchaal na 10 jaar 
van C211naar C212 . 

C 221 C 222 
7' in rang D1 

v& de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar 
van D 111 naar D112 

D 121 D 122 
D 131 D 132 

8' in rang D2 
van de eerste naar de tweede darisschaal na 10 jaar 
van D211naar D212 

D 221 D 222 
. D 231 D 232 

a 9' in rang El 
a) van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar 

van E l l l n a a r  E112 
E 121 E 122 

b) van de tweede naar de derde salarisschaal na 10 jaar 
van E112naar E113 

- E 4 2 2  E l23 

5 2. In afbijlang van artikel Vm 69 5 2,2O kan op de anciënniteitsvoorwaarde van 
l0 jaar gestdd in artikel Vm 71 g 1,2O geen versneiiing toegepast worden voor de ambtenaar van 

, rang A2 die afcielinphoofd is of een -ctie heeft overeenkomstig artikel I1 7 5 1. 

Art ViïI 72. De leidkd ambtenaar kan na advies van de M e r a a á  aan een ambtenaar van rang 
Al die onder hem ressorteert en vier jaar werkelijke prestaties in de salarisschaal A 113 of A 123 
telt, op basis van zijn fllnctioneringsevaluatie respectieveiijk de sslarisschaal A 1 14 of A 124 toe. 
kennen. 



Art. VIII 73. De leidend ambtenaar kan na advies van de directieraad aan de ambtenaar van rang 
A2, met uitzondering van de adjunct-leidend-ambt-, die onder hem ressorteert en vier jaar wer- 
keíijke prestaties in de salarisschaal A 212 telt, op basis-van zijn fhctioneringsevaluatie de salaris- 
schaal A 2 13 toekennen. 

Art. VIII 74. De ambtenaar van rang A2 die met toepassing van artikel I1 7 een mfñmctie hee& 
kan bij zijn salaris jaarlijks een staftoelage ontvangen tussen O en 20 % van zijn saidsschaal wan- 
n&r hij de concrete doeisieliingen voor zijn fúnctie die hem bij het begm van de evaluatieperiode 
waren opgelegd, heeft bereikt en wanneer uit zijn fiinctioneringseduatie blijkt dat hij tijdens de 
evaluatieperiode beter heeft gepresteerd in zijn b d i e  dan norditer kan worden verwacht. 

Art. VIII 75. De leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar, en het afdehgshoofd van rang 
A2 kunnen bovenop hun salaris per jaar een managementstoelage ontvangen tussen O en 20 % van 
deze salarisschaal wanneer zij de concrete kortetermijndoeisteiiingen die hun bij het begin van de 
evaluatieperiode waren opgelegd, hebben bereikt, en wameer uit hun functionerîngsevaiuatie biijkt 
dat zij tijdens de evaluatieperiode beter hebben gepresteerd in hun ftnctie dan normaiiter kon wor- 
den venvacht. O 
Art. VilI  76. De staftoelage en de mamgementstoehge worden uitbetaald vóór 1 juli van het jaar 
volgend op het evaluatiejaar. 

. De minister stelt jaaríijks het beschikbare bedrag vast voor de toekenning van de managernentstoe- 
lage voor de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar en de afdehgshoofden De minister 
geit tevens het totaal beshikbare bedrag vast voor de toekenning van de managementstoelage voor 
de afdelingshoofäen van rang A2 en de doelage voor de ambtenaren die een statbctie hebben. 
Deze bedragen mogen nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat verkregen wordt mdien alle 
betrokkenen van de onderscheiden groepen de managemmtstoeiage of de staftoelage van 20 % 
zouden verlarijgen. 
Het percentage aan managementstoeiage dat elke ambtenaar krijgt, wordt bepaald door de Vlaamse 
regering voor de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar en door de minister, op voor- 
stel van de leidend ambtenaar, voor het a f ~ g s h o o f ä  van rang AZ. 
Het percentage van staftoelage dat elke ambtenaar krijgî, wordt bepaald door de d i r e c t i d .  
De toekenning van een mamgementstoeiage of een stafloelage is mogelijk g e d p d e  zes jaar vanaf 
de datum van inwerkingtredmg van de invoering van deze toelage. Deze periode kan verlengd 
worden. . 

8 

Art ViII 77. 5 1. De minister stelt jaadijk het beschikbare bedrag vast dat kan worden aanga 
wend voor de versnelling van de ambtenaar in zijn functionele loopbaan. 
Hierbiij wordt een-mderscheid gemaakt tussen een bedrag bestemd voor de mbtenaren van de in- 
stelling enerzijds en tot de instciiing behorende ambtenaren met verlof voor opdracht bij de kebinet- 
ten van de Vlaamse regering anderzijds. 

, 5 2. De directieraad beslist aan welke ambtenaren voor dat jaar een versnelling of 
vertraging in de functionele loopbaan toegekend wordt behalve voor de menaren van rang A2 
die afdelingshoofd zijn en de ambtenaar in staf die de beginsalarisschaal van de functionele loopbaan 
heeft. 
voor de ambtenaar van rang A2 die afdelingshoofd is a voor de ambtenaar in stafdie de beginsa- 
larisschaai van de hctionele loopbaan heeft, wordt de beslissing tot vertraging genomen door de 



minister, op voorstel van de leidend ambtenaar. 

Arti VIIí 78. De hogere salarisschaal bien de functionde loopbaan wordt toegekend door de lei- 
dend ambtenaar. 

TiTEL 6. BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREXKDJG TOT DE 
ADMINiSTRATIEVE LOOPBAAN 

Art. Vïü 79. ûnverminderd de bepalingen van dit besluit inzake rang m anciiinnkeit wordt h bijla- 
ge 7 bij dit besluit voor alle graden & wijze vastgedd wmop deze h worden begeven met 
eventuele aanduiding van de zumuliende en bijzondere voomaarden M e  b e m q M c a t i e  
alsmede voor elke bevorderíngsgraad de lijst van graden die er toegang toe verienen. 

Art. MII S0 . De Vlaamse regehg kan aan de leidend ambtmaar en de adjunct-leidend ambtenaar, 
en ma zijn instemming, met behoud van de organieke sahrkch* bhen de instdhg een andere 
gelijkwdge betrekking aanbieden al dan niet in de vonn van een opdracht. 

De minister kan aan de ambtambtmaar van m g  AZ, behoudens de adjunct-leidend ~~, en me$ 
zijn instemming, met behoud van de organieke salarisschael, biien de instelling een andere gelijk- 
waardige b e t d c b g  aanbieden al dan niet in de vonm van een opdracht. 

TiTEL 8. NAAMLIJST 

Art. Vm S1 . J d j k s  en uiterlijk op 1 september wordt een naamlijst van de ambt- gepubli- 
ceerd, ir-igedeeld per graad met vermelding van : - de universitaire of gelijkgestelde diploma's, wat de ambtenaar van niveau A betra of bij ont- 

stentenis het hoogste diploma; - de diploma's van' het hoger ondawijs van het korte type of gelijkgestelde diploma's en de hoge- 
re diploma's wat de ambtenaar van niveau B betreft, of bij ontstentenis het hoogste diploma; 

- de leefüjd; 
- desalarisschaal, - de graad-, niveau-, dienst- en schaaianciënniteit op 1 juli van dat jaar. 

- - -  

'ITlXL 9. . OVERGANGS EN OPHEFFINGSBEPALINGF3 

Hoofdstuk 1. De functioneringsevaluatie 
' I 

Art VIII 82 De ambtenaar behoudt voor de periode tussen 1 janwi 1995 en de datum van toe? 
kenning van de eerste fllnctionerhpduatie bedoeld in artikel Vm 15, zijn beoordeling die hem 
gegeven' wad Iwchta. het kondáijk besluit van 7 augustus 1939 betre&nde de beoordehg en 



loopbaan. Voor deze peGode wordt de beoordeling d& toegekend laachtas vwxmeld konink- 
lijk besluit, geijkgesteld met de fùnctionerkgsduatie onvoldoende vermeid in dit M.uit. 

De eerste functioneringsevaluatie wordt op het voorziene tijdstip eveneens toegekend aan de &e- 
nge ambtenaar die zich in de achinktmtieve toestand non-activiteit of disponib'ieit bevindt. 

Hoofdstuk 2. Anciënniteit en rangschikking 

Art, VIIX 83. De anciënniteit die de ambtenaar van de instelling verwoiven heeft op de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit, krachtens een reglementaire bepaling die op hem van toepassing 
was, blijft behouden. 

Hoofdstuk 3. De hiërarchische loopbaan van de ambtenaar 

A r t ~ M I I 8 4 . ~ 1 . ~ e a m b t ~ d i e o ~ l j a n ~ 8 n 1 9 9 5 o f n a ~ d m n n w a t b e m 8 d e ~  e 
gestart vóór 1 januari 1995 ooit werd vrijgesteld van een examengedeeite voor overgang naar an 
hoger niveau, behoudt op zijn aanvraag deze vri,jsteilhg voor de twee molgemde vergeiijkende 
examens voor overgang naar h d e  niveau, waaraan hij deelneemt en die starten na 1 januari . 
1995. 

5 2. De ambtenaar die op 1 januari 1995 of na deze datum wat betreff de examens 
gestart vóór 1 januari 1995 bij een vergelijkend examei voor overgang naar em graad van niveau 1 
ten minste 60% van de punten he& behaald in één of meer van de vakken bedoeld in artikel MII 50 
wordt op zijn aanwaag van deze'vakken wijgesteld voor de twee eerstvolgende vergeiijkende ara- 
mens voor dezerde graad waaraan hij deelneemt en die 'starten na 1 januari 1995 . 

Art. Vííí 85 1 De programmeurs 2e klasse die op l januari 1995 in dienst waren bij de insteilmg en 
ambtshalve benoemd zijn in de graad van technicus kunnen mits zij slagen voor een bijzonder m- 
geiijkend overgangsexamen, waaraan zij tweemaal mogen deelnemen, b m o d  worden in de graad 
van programmeur. 

Art, VIII 86 . Het bijzonder vergelijkend OV-en bedoeld in artikel Vm 85 bestaat uit 
twee examengedeelten, namelijk een algemeen examen en een bijzonder examen Meen de kandida- 
ten die geslaagd zijn voor het algemene gedeelte worden tot het bijzondere gedeelte toegelaten. 

- -- 
Het algemene gedeelte bestaat uit het samenvatten en commentariëren van een tekst, of uit het op 
stellen van een verslag over een aangelegenheid die verband houdt met de fiuictie. 

Het bijzondere gedeelte hekft tot doel te toetsen : hetzij de algemene vonning van de kandidaat, 
hetzij zijn kennis van bepaalde vakken, hetzij de vaardigheden vereist voor het uitoefenen van de 
functie, hetzij verschillende van deze elementen samen. 

Art. MII 87. De ambtenaren met de vroegere graad van bestuursdirecteur en inspecteur-generaal 
mogen de titel bestuursdirecteur of inspecteur-generaal blijven dragen. 



Art VIII 88 . De benoemine- en bevorderingsprocedures die in uitvoering zijn op de datum van 
het inwerkingtreden van dit besluit worden voortgezet en afgehandeld overeenkomstig de van 
kracht zijnde bepalingen bij de vacantverklaring, uitgezonderd wat betrefl de terzake bevoegde or- 
ganen en de te volgen procedureregels. 



DEEL IX. - TUCñTR?lGELING 

TITEL 1. TUCHTSTRAFFEN 

Artikei M 1. De ambtenaar kan onderworpen worden aan een tuchtprocedure 

1 bij tekortkoming aan zijn plichten bepaald m deel m; 
2" bij inbreuken op de bepalingen van deel IV - Cumulatie van activiteiten; 
3" na strahhteiijke veroordeimg. 

Art. M; 2. De volgende.tuchtWen kunnen worden uitgesproken : 

1" blaam; 
2" inhouding van salaris; 
3" tuchtschorsing; 
4" terugze$hg in graad; 
5" ai%ting. 

Art. M 3. De inhouding van salaris wordt toegepast gedurende ten hoogste drie maanden en mag 
niet meer dan één vijfäe van de nettobezoldiging bedragen zoals bepaald in artikel 23, tweede lid 
van de wet van 12 april 1965 beîrefEende de bescherming van het loon der werknemers. 

Art. M 4. 5 1. De tuchtschorsing wordt uitgesproken ten hoogste voor drie maanden en @I 
aanleiding geven tot een inhouding vim salaris die niet hoger mag liggen dan één vijf(ie van de net- 
tobezoldiging zoais bedoeld is bij artikel 23, tweede lid van de wet van 12 aprii 1965 betreffende de 
bescherming ~an  het loon der werknemers. 

5 2. Tijdens de tuchtschorsing bevindt de ambtenair zich in de administratieve toe- 
stand non-activiteit; hij heeft geen recht op bevordering in graad en op verhoging in salaris en sala- 
risschaal. 

Art. M 5. De terugzetting in graad bestaat in de toekenning van een graad van een iagere rang die 
binnen hetzeifae of binnen een lager niveau is ingedeeld of van een lagere salarisschaal b i e n  de- 
zelfde graad. 

De terugzeîîing in graad heeft tot gevolg dat de salarisschaai wordt toegekend die verbonden is aan 
het ambt dat defiiPtiefwordt toegewezen door de tenqpthg. 

De ambt- neemt m de nieuwe graad of saiarisschaai rang in op de datum waarop de in het eer- 
ste lid bedoelde toekenning van een graad of salaxisschaal uitwerking heeft. 

Ah M 6. in geval VWI afketting wordt de ambtenaar onmiddeiíijk, zonder opzeggingstermijn en 
zonder verbrekingsvwgoeding ontslagen. 

Voor zover aan de voorwaarden van de desbetreffende reglementering is voldaan, stort de instelhg 
in dit geval bi de ñijksdienst voor Sociale Zekerheid de werkgevers- en werknemersbijdragen die 



verschuldigd zijn voor d& opname van de afgezette ambtenaar in het stdsd van de werkloosheid. de 
BekteverzekeNig - sector uitkeringen - en de rnoederschapsvdehg. 

Hoofdstuk 1. De bevoegde overheid 

Art. IX 7. De overheid die de t u ~ v o o r s t e l t  of uitspreekt zoals bepaald in de artikelen IX 8, 
IX 9 en IX 10, kan deze bevoegdheid niet delegeren. 

De overheid die de tuchuwfuitsprrdq mag niet d d e  zijn ais die weke haar voorstelt. 

Art. M. 8. De tuchtsûafwordt voorgesteld 

1" voor de ambtenaar tot en met m g  A2 uitgezonderd de.adjunct-leidend ambtenaar, door een 
hiërarchische meerdere van mveau A van de ambt-, 

2" voor de leidend ambtenaar en voor de adjunct-leidend ambtenaar, door de minister. 

Art. M. 9. De tuchtstdwordt uitgesproken 

1" door de leidend ambtenaar voor de ambtenaar tot en met rang Al, 
2" 'door de minister voor de ambtenaar van rang A2 en voor de a m b t ~ ~ v o o r  wie de leidend 

ambtenaar de eerste hihrchkh d e r e  is en voor wie hij zelf het voorstel heeft gedaan en 
3" door de Vlaamse regering voor de leidend ambtenaar.en voor & adjunct-leidend ambtenaar. 

Art. IX 10. Indien beroep ingesteld wordt bij de Raad van Beroep wordt de tuch- na het ad- 
vies van de Raad van Beroep, deñnitiefuitgesproken : 

I" door de directiemui voor de ambtenaar tot m met rang Al, 
2" door de Vlaamse r e g e  voor de ambtenaar van rang A2 en voor de ambtenaar voor wie de 

leidend ambtenaar de eerste hi-he meerdere is, 
3" m bpnieuw door de Viaamse regering, voor de leidend ambaraar a voor de adjunct-leidend 

ambtenaar. 

De leidend ambtenaar of de minister die de tuchtsimfin eerste instarreie uitspreekt zoals vermeld in 
artikel IX 9, neemt geen deel aan de benaddaging over de defhkieve uitspraak door de directie- 
*d, respectievel& de Vlaamse regeIing v m d d  in het vonge lid. . 

De notulen vermelden de nalewig van het principe opgenomen in het tweede lid. 



Hoofdstuk 2. Het voohtd en de uitspraak 

Art. IX 11. Het voorstel dat ertoe strekt een tuchtstraf op te leggen wordt schrifteiijk ~efomuleerd, 
met redenen omkleed en meegedeeld aan de betrokken ambtenaai die eendschrift ontvangt. 

De ambtenaar die bevoegd is om het voorstel te doen, stuurt terzeKder tijd het voorstel aan de be- 
voegde overheid voor uitspraak. 

Art. IX 12. De overheid die bevoegd is voor het uitspreken van de tuchtstrafroept, Kien vijftien 
kalenderdagen volgend op de datum van het voorstel, de ambtenaar op om gehoord te worden in 
zijn verdediging. 

Art. IX 13. 5 I. De oproeping van de ambtenaar om in zijn verdediging gehoord te worden, 
wordt 'meegedeeld via een aangetekende bnd 

De oproeping dient melding te maken k : 

1" de ten laste gelegde feiten; 
2" het feit dat een tuchtstrafwordt gevraagd; 

e 
3" de plaats, de dag en het uur van het verhoor, 
4" het recht van de betrokkene om zich te laten bijstaan door een raadgever of zich te laten verte- 

genwoordigen door een raadgover bij gewettigde verhhddng 
5" de plaats waar en de termijn w a a , r b i i  het tuchtdossier kan worden ingezien en het recht om 

gratis btokopieën te maken. 

Ij 2. De V b e n d e  en zijn raadgever mogen het tuchtdossier op hun verzak 
raadplegen voordat de verdedia plaats heeft. Zij bedikken voor de iazage van het dossier over 
een termijn van ten minste vijftien kalen- na ontvangst van de oproepinghef. 

r n I . 1 4 ,  Van de zitting wordt er een proces-verbaai gemaakt waarvan de betrokkene of de 
raadgever een kopie kan krijgen. De ambtenaar of de raadgever kan op straf van niedgheid binnen . 

' 

. twee werkdagen na de mondelinge'verdediging drifkelijk de middelen ter verdediging uit- 
. Het vmasRhriA wordt bijha dossier gevoegd 

@ 
Art. M 15. De overheid spreekt de tuckstraf d b h  vijftien kaienderâagen na het horen van de 
ambtenaar in zijn verdediging. , 

De beslissing waarbij de tuchtstraf wordt opgelegd, wordt met redenen omkleed. 
- - -- 

De tuchtstrafwordt aangezegd bij aangetekend schrijven Kien twee werkdagen na de uitspraak, 
en gaat in op & derde werkdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven. 

Art. LX 16. De tuchtstraf is definitief de dag na het verstxijken van de tennijn voor instelling wui het 
beroep of nadat de bevoegde overheid na advies van de Raad van Beroep haar besliumg heeft mee!- 
gedeeld via een aangetekende brief 1 



Hoofdstuk 3. Het beroep en de defmitiwe uitspraak 

A i t  M 17. De ambt- tegen wie een tuchtstraf uitgesproken wo& kan hiertegen gemotiveerd 
beroep &stellen bij de Raad van Bemep bi ien vijftien lialendedagen, ingaande de 4 volgend op 
de mededeling via eai aangetekende brief van de uit- 
De d wordt bij de Raad van Beroep aanhangig gemaakt. door de m e r .  

Art M 18. De Raad van Beroep beraadslaagt b ' ien  de dertig kalenderdagen na onwangst van het 
beroepschrift. 

Bij afkezigheid van beraadslaging binnen de vastgestelde tenrijn behandelt men het beroep alsof er 
een gunstig advies werd gegeven. 

Art. JX 19. Binnen vijfüen kalendedagen na het uitbrenb het gemothd advies stuurt de 
Raadvan Beroep het dossier Oan de overheid bevoegd voor het dehitief uitspreken van de 'tucht- 
mat Hij vameidt met hoeveel stemmen voor of tegen de s t e  over het advies werd verkre- 

r) gen. De stemming is geheim. 

Terzelfder tijd Wordt het a&& aan de verzoelpr betekend. 

Art. M 20. De bevoegde overheid voor de de6nitieve uitspraak nesmt binnen vijftien lauenderda- ' 
' 

. 

gen na ontvangst van het advies van de Raad van Baoep &n gemotiveade bdkhg.  

Zij kan geen andere f i e n  ter sprake brengen dim de Men die als motiefgedimd hebben voor het 
advies van de Raad van Beroep. 

De beslissing van de bevoegde overheid wordt K i e n  twee werkdagen aangetekend verstuurd aan 
de betrokken ambtenaar en meegedeeld ter infoxmatie aan de @CT van de Raad van Beroep. 

~oofdstuk 4. Algemene kenmerken vin de tuehtpmeedum 

(3 Art. M 21. W a n n e  meer dan één fat ten laste van de ambtenaar gelegd wordt, kan dit niettemin 
slechts aanleiding geven tot &n procedure en tot het utspreken van één @ebsstraf. 

Wanneer in de loop van, een tuchtprocedure een nieuw füt ten laste van de ambtenaar wordt gelegd, 
kan dit tot een nieuwe procedure aanleiding.geven zonder dat de lopende procedure onderbroken 
wordt. 

- - .- 

Art. IX 22. Behoudens nieuwe elementen die de heropening van het dossier recbmiigen, kan 
niemand het voorwerp zijn van een tuchtvord- voor reeds gesanctioneerde feiten. 

Art. IX 23. De tuchtoverheid kan geen zwaardere tuchtstraf uitspreken dan de seraf die uitgespro- 
ken is vóór beroep. 

, 

Zij mag slechts de feiten in aanmerking nemen die de tuchtprocedure gerechlmardigd hebben. 

Een tuchtstraf kan geen uitwerking hebben over een periode vóór de uitspraak. 



Art. IX 24. De strattordering schorst de tuchtprocedure en de tuchtuitspraak. 

Ongeacht het resultaat van de strafvordering oordeelt alleen de a dmlliistratieve overheid of in voor- 
komend geval & minister of de Vlaamse regering over degepastheid om een tuchtstraf uit te spre- 
ken. 

Art DI 25. De tuchtvordering mag alleen bmeklring hebben op faen die werden vastgesteld bi- 
nen een temijn van zes maanden voorafgaande aan de datum waarop de vordering wordt ingesteld. 

Bij de beoordeling van de sirahaat mogen evenwei relevarrte vermeidingen die in het persoonlijk 
dossier opgetekend werden, in aanmerking genomen worden. 

In geval van straftechtelijke vervolging voor dezeifäe feiten, begint deze termijn te lopen de dag dat 
de tuchtoverheid door de gerechtelijke overheid ervan in kennis wordt'gesteld dat er een onherroe- 
pelijke beslissing uitgesproken is of dat de stn&hiijijke procedure niet wordt voortgezet. 

Art. IX 26. Elke tuchtstrafwordt vermeid op een in het evaluatiedossier te voegen staat en wordt in 
het personeelsdossier opgenomen. 

Art. EX 27. De in deze titel vastgestelde temijnen worden opgeschort in de maand augustus. 

TïïEL 3. - DE DOORHALING VAN DE TUCHT- 

Art. M. 28. § 1. Elke tuchtstraf behalve de afZetting wordt h het persoonlijk dossier van de 
ambtenaar doorgehaaid onder de in 2 bepaalde voorwaarden en u$ het personeelsdossier verwij- 
derd. 

Onveminderd de uitvoering van de straf heeft de doorhahg tot gevolg dat met de doorgehaalde 
tuchtstraf op geen enkele wijze meer rekening mag worden gehouden. 

2. De doorhahg van de tucht- gebeurt van rechtswege na een temijn 
waarvan de duur is vastgesteld op : 

- één jaar voor de blarun; 
- vier jaar'voor de inhouding van sbr iq  
- zes jaar'voor de tuchtschorsing; 
- acht jaarvmrèe terugzethg in graad. 

De termijn loopt vanaf de datum van de eindbesiissing in de tuchtprocedure. 

Art. IX 29. Dit deel is tevens van toepassing op de stagiairs. 



DEEL X. DE SCHORSING IN HET BELANG VAN DE DIENST 

TITEL 1. DE PROCEDURE 

Aitikei X 1. De ambtenaar in effectieve dienst kan onder de in dit deel bepaaide voorwaarden in 
zijn ambt worden geschorst, wanneer het belang van de dienst dat vereist. 

Art X f. 1. De schorsing in het belang van de dienst wordt uitgesproken door de overheid 
die bevoegd is voor het uitspreken van de tuchtstden m l  bepaald in artikel D[ 9 eventueel op 
voorstel van de overheid die bevoegd is om deze tuchtstdien voor te stellen. 

5 2. De 5 l bedoelde overheid kan deze bevoegdheid niet delegeren. 

1ndien.a een voorstel is xxxtg.de overheid, die de schorsing in het belang van de dienst uitspreekt, 
niet dezelfde zijn alsdie weke haar voorstelt. 

Art. X 1. De overheid bevoegd voor het uhpreken van de schorsing in het belang van de dienst 
kan aan de in artikel X 1 bedoelde ambtenaar het recht ontzeggen om zijn aanspraken op bevorde- 

. ring en op verho@ng in salaris en salarisschaal te doen gddm en zijn salaris kan worden vemmidderá 
in de volgende gevallen : 

1 O hij stmkhtelijk vervolgd wordt; 
2" wanneer hij tuchtrekhtelijk vervolgd wo& wegens een ernstig vergri.jp d i j  hij op hetcràaad 

is betrapt of waarvoor er afäoende aanwijzingen zijn. 

De inhouding van salaris mag niet meer bedragen dan één vijfde van de nettobezoldiging zoais be- 
paald in artikel 23, tweede lid van de wet van 12 april 1965 betreíEmde de bescherming van het loon 
der werknemers. 

Art. X 4. De ambtenaar wordt vooraf in zijn 'verdediging gehoord over de f&en die hem ten laste 
word& gelegd-en hij mag zich laten bijstaan door een persoon naar eigesi kaize, raadgever te noo 

i@ 
men. 

De redenen om over te gaan tot schorsing in het belang van de dienst worden ten laatste drie werk- 
dagen vooraQaand aan het verhoor schiftdijk meegedeeid aan de ambtenaar. 

De ambtenaar wordt vexzocht de voorstellen en behingen tot schorsing in het belang van de 
dienst te vismm Wgert de ambtenaar dit te doen, dan wordt daarvan ter plaatse proces-verbaai 
opgemaakt door de overheid die de tuchtstduhspreekt. 

De scho&ng in het belang van de dienst wordt aan de ambtenaar meegedeeld via een aan$etckende 
. brief; zij gaat in de dag na het aanbieden van die aangetekende briefbij de post. 

Ait X 5. De ambt& kan na 15 kalenderdagen sedert de dag dat de schorsing in het beiang van 
de dienst $werking gekregen heeft, beroep instellen bij de Raad van Beroep. 

Jndien cle Raad van Beroep ongunstig advies uitbrengt over de ophffig van de schorsing, wordt 



de schorsing in het bel* van de dienst gehandhad. 

Indien de Raad van Beroep gunstig advies uitbrengt over de ophe5g van de schorsing beshst de 
overheid die bevoegd is om de tuchtstrafFen definitief uit te spreken, zoals bepaald in artikel IX 10. 

Art. X 6. De ambtenaar kan, op voorwaarde dat hij nieuwe feiten inroept, beroep instellen na tel- 
kens drie'maanden nadat een beslissing tot handhaving van de schorsing in het' belang van de diepst 
is genomen. 

Art. X 7. Behoudens onderzoek door het Hoog Comité van Toezicht, arafishtelijk onderzoek of 
stra&echteíijke vemoigng mag de schorsing in het bekmg van de dienst ten hoogste zes maanden 
bedragen. 

Bij ondsmek door het Hoog Comité van Toezicht; ~ e l i j k ~ o n d e r z o e k  enlof stmkhteiijke 
vervolging mag de schorsing in het belang van de dienst maximum voor de duur van het onderzoek 
enlof de vervolging geiden. 

Art. X 8. Indien de overheid in kennis wordt gesteld van de smhchtelijke uitspraak, de minnelijke @ 
schikking of seponering, besiist zij om de schorsing m het belang van de dienst op te h&en of te be- 
houden voor de duur van de a c h t p d .  

. Art. X 9. Aan de schorsing in het belang van de diast komt van rechtswege een einde bij het d&- 
nitief worden van de tuchtrechtelijke uaspraak over d&de && wearvoor het personeeìslid in 
het beIang van de dienst werd geschorst, W e  m geval Vaa -. 

X 10. Indien de a m b t 6  buiten vesvdghg wordt.gesteld, zijn dossier geseponeerd wordt of 
wanneer ecn stnhhtelijke of mhechtelijIce vrijspraak volgt die kracht van gewijsde gekregen 
heeft, worden de beslissuigai genomen kraditens strtikel X 3 inzake inhouding van a h i s  en out- 
zeggen van de aanspraken op verhoging in salaris en &schaal, ongedaan gemaakt. 

Art. X 11. De besliSsing waarbij de ambtenaar geschorst wordt in het belaug van de dienst kan geen . 
uitwerking hebben over een Mode vóór de datum waarop de schoning is uitgesproken. 

Art. X 12. Indien de ambt- na doop van het tuchtonderzoek &n schorsinggak tuchtstrafwordt @ 
opgelegd, vindî die schorsing plaats met t e m p d m d e  kracht in ahij- van de bepaling dat een 
strafgeen gevolg haft dat voorat"gaat aan het uitspreken ervan, maai gaat niet verder terug dan de 
dag waarop de bij toepassing van artikel X 3 gttraffi maatmgelen uherkmg hebben gehad. 

In dit geval wordtde duur van de schorsing in het belang van de dienst, tot de nodige tennijn, op de 
duur van de tuchtschorsing mgedcend. 

Art. X 13. Dit deel is tevens van toepassing op de stagiairs. 



- 

DEEL XL . HET VERLOF EN DE ADMINI!STRATIEVE TOESTAM) TIJDENS 
VERLOF 

Anurd XI 1. De ambtenaar bevindt zich geheel of gedeeitelijk in een vin de volgende administra- 
tieve toestanden : 

1° dienmabhat; 
2' non-activiteit. 

Art. XI 2. De ambtenaar in di-& heeft recht op. bevorderiig in graad, in ssiarisschaal en in ' 

salaris. 

Hij heeft recht op salaris tenPj anders bepaald. @ 
Art XI 3. tj 1. De ambtenaar in non-activiteit h& geen recht op salaris, onder voorbehoud 
van wat bepaald is inzake tuchtschorsing. 
Hij heeft evenmin recht op bevorderhg in graad, salarirtslYal en sllam t d j  anders bepaald. 

g 2. De ambtenaar laui niet in non-activiteit gesteld of gehouden worden ais hij aan 
de vòo&m voldoet om gepensioneerd te worden 

Art. XI 4. De ambtenaar wordt voor de vaststelling van zijn -we toestand altijd geachi in 
di-& te *n jnoudens uitddkelijice bepaling die hem van rechtswege of bij 
van de bevoegde overheid in non-activiteit píaatst. 

Ark XI S. Voor de toepassing van dit deel betekent : 

. -. "werkdag" : de dag waarop de ambtenaar verplichî is te werken ingevolge de aheidsrcgeling 
die op hem van t o e p a  is; $Q - "vakamiedag" : de vrije dag waarop de ambtenaar aan geen enkde diemhmplichtíng is onder- 
w o w  - "verlof' : het recht van de ambtenaar om voor een welbepaalde reden de actieve dienst te on- 
d- - " d i ~ s t e i h g "  : de toestemming van de bevoegde overheid aan de ambtenaar om tijdens de 
dienstumaíkig te Ppi gedurende een voorafbepaaide tijd, met behoud van d e  d e n .  

Art. XI 6. De ambtenaar mag met afwezig zijn zonder verloc vakantie of d ih j s t e l l ing  te hebben 
sekfQ3en- 

Onverminderd de eventuele toepassing van een tuchtstraf of vrm een administratieve maamgd, is de 
ambtenaar die zonder toestemming &ezig is, in n o n - a t e i t  tenzij in geval van overmacht. 



XI 7. In afwijkingvan artikel XI 6 is de ambtenaar die detineemt aan een georganiseerde 
werkonderbreking in dienstactiviteit'en verliest hij zijn salaris enkel .voor de duur van de afwe- 
zigheid. 

Art. X1 8. Deze titel is tevens van toepassimg op de stagiairs. 

TITEL 2. JAARTUKSI3 VAKANTIEDAGEN EN FXESTDAGEN 

Art. X1 9. 5 1. De ambtenaar heeft jaariijks recht op 35 werkdagen vakmtie waarvan 10 werk- 
dagen opeenvolgend genomen dienen te worden. 

5 2. Onverminderd 5 1 worden de vakantiedagen genomen naar keim van de amb- 
tenaar doch met inachtneming van de behoeften van de dienst onder wantwoordelijkheid van de 
leidend mbtenaar of het afdelingshoofd. 

In aftvijking van het vorig lid heeft de ambtenaar evenwel het recht om binnen ,het aantal van 35 
werkdagen, 4 weikdagen vakantieverlof te nemen zonder dat het di- daar tegenover kan 
gesteid worden en mits voorlegging van een medisch attest dat de dwingende afwezigheid van de 
ambtenaar staaft. 

5 3. De jaariijkse vakantie wordt opgenomen binnen het kalenderjaar. 

In uitzonddike gevalien kan om dienstredenen aan de ambtenaar toegestam worden om vijfwerk- 
dagen over te dragen naar het volgende jaar, die dan moeten opgenomen worden vóór het einde van 
de paasvakantie. 

Art. X1 10. in de insteiíing geldt een standaardwerktijdregekg met onderscheid tussen d j d e n ,  
glijtijden en bereikbaarheid van de dienst. 

h '&Âjlung van deze standaardwerktijdregeiing kan de leidend ambtenaar voor speciñeke organisa- 
torische eenheden enlof werkzaamheden een bijzondere werktijdregding Yasneiìen. 

De aanwezigheid van de ambtenaar die ondaw9xpen is aan het p~okregiement wordt's mor- 
gens, 's rniddags en 's avondsgeregistreerd. De gepresteerde uren in me& op maandbasis kunnen 
enkel gerecupereerd worden op de gííjtijd van de volgqde maand. 

In f i jk ing  van het vorig lid kan het afdelingshoofd in uitzonderijke omstandigheden, inzonderheid 
m piekpexiodes,-toestaan om teveei gepresteerde uren toch te recupereren in valof Indien de Imb- 
tenaar in de onmogelijkheid verkeert om het teveel aan gepresteerde uren te reqxpereren in verlof 
b i e n  de periode van vier maanden, worden deze uren geldelijk gecompemcrd overced~omstig ' 
dit besluit. 

:Art. XI ll. Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen. 

Wanneer een ambtenaar in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn ambt definitief neerlegt, wordt 
zijn vakantieverlof in evenredige mate verminderd tijdens het lopende jaar. 



Het aantal vakantiedagen wordt in evenredige mate verminderd met het d onbezoldigde verlof- 
dagen tijdens het lopende jaar en, indien niet meer mogeiijk, tijdens het daaropvolgende jaar. 

Het aantal aldus berekende vakanttiedagen bedraagt steeds een halve of een voiledige dag. De af- 
ronding gebeurt naar de hogere halve of hele dag. 

Arr X1 12. 5 1. De ambtenaar heeft vakantie op de wendijle en decretde feestdagen en op 
2 en 15 november en 26 december. 

tj 2. Ter vervanging van de in 5 1 vennelde vakantiedagen die samenvallen met een za- 
terdag of zondag, heeft de ambtenaar die niet in een continuregeling tewerkgesteld wordt, va- 
kantie gedurende de pefiode tussen kerstmis en nieuwjaar. 

. De ambtenaar die verplicht is om op één van de in tj 1 vermelde dagen of in de periode tussen 
Kerstmis en nieuwjaar te werken ten gevolge van behoefien van de dienst, lrrijgt in evenredige 
mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaardm als de jaarlijkse vakantieda- 

9 gen h e n  worden genomen. 

tj 3. De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op de in 4 1 
vennelde dagen hijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als 
de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden. 

Art, JU 13. De in deze titel bepaalde vakantiedagen worden met een periode van di-teit 
gelijkgesteld. Zij worden ke t  opgeschort bij ziekîe doch wel bij hospitalisab'e van de ambtenaar. 

Art. X1 14. Deze titel is tevens van toepassing op de stagiair. 

TITEL 3. .BEVALLINGS\'EXLûF EN OPVANGVERLûF 

Hoofdstuk 1. Bevailingsvedof 

. A i t X I l S . H e t ~ e r i o f b e d o c l d h ~ e l 3 9 ~ n d e a r b o d s w n v a n 1 6 m ~ 1 9 7 1 w o r d t  
geiijkgesteid met een periodevan d i d v i t e i t .  

De dagen van afbezigheid wegens ziekte gedurende de psibde van wen weken dp de werkelijke 
bevaJlingsdatum vooraf" worden beschouwd ais bevahgweriof 

- - -- 

Deze periode wo* bij vroeggeboorte, verminderd met de dagen waarop arbeid verricht werd tij- 
dens de periode van zeven dagen die de bevalling voorafgaat. 

Art. XI 16. De periode van bezoldiging voor bevaiiingsveriof mag niet meer dan vijftien weken be- 
dragen. 

Art. X1 17. De artikelen X 15 en X1 16 zijn niet van toepassing ingeval van miskraam vóór de 
18 1 e dag van de zwangerschap. 



Hoofdstuk 2.- Opvangverlof 

Art. XI 18. De ambtenaar krijgt op zijn aanvraag een opvangverlof wanneer een kind beneden tien 
jaar in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij. 

Het veriof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naar gelang het opgenomen kind de 
leeflijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of reeds bereikt heeft. 

De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind minder- 
valide is en aan de voorwaarden voldoet om kinderbijslag te genieten overeenkomstig artikel 47 van 
de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de loonarbeiders of artikel 26 van het 
koninklijk besluit van 8.apd 1976 houdende regehg van de gezinsbijslag ten voordek van de zelf- 
standigen. 

Indien slechts één van de samenwonende partners adopteert, kan deen die pen~on het verlof ge- 
nieten. 

Art. X1 19. Dit verlof wordt gelijkgesteid met een periode'van dienmictviteit. 

Art. X1 20. Deze titel is tevens van toepassing op de stagiair. 

m L  4. - OUDERSCHAPSVERLOF 

Ark XI 21. De ambtenaar die zich in de admuitstrati 
. . "eve toestand dienstadvit& bevindt kan bij de 

geboorte van een kind een aanvraag indienen om ouderschapmeriof te krijgen. 

De duur van dit verlof bedraagt dxie maanden; het moet genomen worden binnen het jaar na de ge- 
boorte van het kind. 

Het ouderschapsverlof wordt niet bezoldigd. Het wordt voor het overige gelijkgesteld met de ad- . . 
mmtratiwe toestand dienstactiviteit. 

Q 
Het veriof wordt aangevraagd en toegestaan overeenkomstig de procdure bepaald in h e i  X1 36 
$5 1,2en 3. 

TITELS. - -2ZEKïEVERLOF 
. , 

Art. XI 22, 5 1. De ambtenaar die afwezig is wegens ziekte, heeft ziekteverlof. . 

5 2. Het ziekteverlof wordt gelijkgesteld met e'en periode van d i d t e i t .  
I 

Art M[ 23. Hei ziekteverlof maakt geen einde aan het stelsel van verlof voor verminderde presta- 
ties. 

X1 24. 5 1. De wegens Pekte afwezige ambtenaar staat onder het geneeskundig toezicht 



van het geneeskundig cokoleorgaan aargewezen door de minister en overeenkomstig de door 

deze vastgestelde nadere bepalingen. 

5 2. De controlearts die van oordeel is dat de ambtenaar het werk dient te hewatten. 
. 

neemt contact op met de behandelende arts vooraler een beslissing tot werkhematting te nemen m 
deelt hem dit voornemen -mee. 

Indien de behandelende arts niet akkoord gaat met de diagnose van de controlerende arts neemt hij 
biien de 24 uur CO- op met deze laatste. Indien beide artsen geen overeenstemmhg bereiken 
over de uiteindelijke beslisshg stellen zij in gemeen overkg een arbitrerende arts aan. De beslissing 
.van deze laatste is bindend. 

Art. XI 25. 8 1. Indien de ambtenaar tijdens zijn loopbaan 666 wakdagen afwezig geweest is 
wegens ziekte, kan het in adcel X1 24 bedoelde gezmsk~dig controleorgaan een voorstel formu- 
leren aan de Admirnstratieve Gezondheidsdienst tot defhhieve ongeszWerMaríng van de arnbte- 

Van de dagen aíh i&id  wegens ziekte worden enkel de wakdagen aangerekkd op het in het ' 
eerste lid vernielde d. 

~2.DebeslissingvandeAdmuiistrab. . . 'we Gezondheidsdienst tot voortijdige wo- 
nering wegens dehitieve arbeidso-d zal voor de ambtenaar die in t o e p d g  van artikel 
14 5 1 van het konìddijj besiuit van 1 juni 1964 betr&ende sommige verloven toegestaan aan per- 
sondeden  van de x@dsûmm en betrdbde de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegen- 
heden of van elke andere bepaiing die het mocht wijzigen, een ziekteìcrediet van meer dan 666 
werkdagen opbouwt, ten vroegste uitwerking hebben na het aantai werkdagen afíwzigheid wegens 
Pekte overeenstemmend met dit krediet. 

Art. XI 26. De ambtenaar die tijdens een opdracht bij een buit* regexing, een buit- 
openbaar bestuur of een &mationale instelling, op pensioen wordt gesteld wegens invaiiditeit m 
een pensioen van die overheid of instelhg ontvangt, kan vóbr het verstrijken van de termijn van 

@j 666 w a m  bedoeld in artikei XI 225, eerste lid d ~ d o n g e d k t  vsldaard worden. 

Art. XI 27. Indien het genceslaindig controleorgaan een wegens ziekte afwezige ambt- ge- 
schikt acht om zijn ambt terug op te nemen met hdflijdse prestaîies d& geeft hij daarvan kennis aan 
de leidend ambtenaar en aan de ambtenaar z& 

Art. XI 28. De wegens ziekte &&ge ambtenaar kan zeifvragen zijn ambt terug te mogen opne- 
men met haiftijdse prestaties. Tot staving van die aanvraag legt hij een geneedamdg attest voor. 
Indien het geneeskundig c o n t r o l e o ~  oordeelt dat de lichaamstoestand van de betrokkene dat 
toelaat, geeft hij kennis van deze beslissing aan de leidend ambtenaar en aan de ambtenaar zeK 

Art. XI 29. De arts die door het geneeskundig controleorgaan is amgewezea om de ambtenaar te 
onderzoeken, spreekt zich uit over de lichamelijke geschiktheid om zijn ambt met halftijdse presta- 
ties t q g  op te nemen na vooraf~aande raadpleging van de behandelende arts. Bij betwisthg is de 
procedure van artikel X 24, 5 2 van toepassing. 



Art. XI 30. Het geneeskïmdig controleorgaan staat haiftijdse @es toe voor een periode van 
maximum demg kaienderáagen. 

Nochtans worden voor ten hoogste dezeifäe periode veriengingi toegestaan indien het genees- 
kundig controleorgaan bij een nieuw onderzoek oordeeit dat de lichamelijke toestand van de ambte- 
naar dat wettigt. 

Art. XI 31. In een periode van tien jaar diemtadvheit mag de ambtenaar zijn ambt in totaal niet 
meer dan negentig kalenderdagen lang in haifüjdse p d e s  wegens ziekte uitoefenen. 

Art. XI 32. Ais ziekteverlof worden ook beschouwd de haive of hele wericdagen afwezigheid van 
een ambtenaar tijdens een pexiode van haifüjdse @es wegens ziekte die hij verricht bij toepas- 
sing van de artikelen XI 27 tot XI 3 1. - 

Zij worden'pro rata aangerekend op het a a d  dagen vermeld m d e l  X1 25. 

Art. XI 33. 5 1. Ziekteveriof wordt toegestaan voor de.duur van de afbezigheid naar aankeiding 
van: . e  
1' een arbeidsongeval; 
2' een ongeval op weg naar en van het werk; 
3" een beroepsziekte. 
4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadeiijk ar- 
beidsmilieu,'nadat is vastgesteld dat geen aangepaste of andm arbeidsplaats mogelijk is; 

Deze dagen afbezigheid worden niet aangerekend op het contingent i a n  666 werkdagen vermdd in 
artikel XI 25. 

5 2. Is de afwezigheid te wijten aan de in 1, eerste lid, l O tot en met 3' vennelde 
redenen of aan een ongevai, veroonaakt door de schuld van een derde dan'oravangt de ambtenaar 
zijn salaris deen ais voorschot dat W d  wordt op de door de derde verschuidigde vergoeding en 
dat op de derde te ve.rWen is. 

De insteiiing treedt in het in het wig lid bedodde geval van mbvege in d e  rediten; ~ o r b k g t k  
en rechtsmiddelen die de getroffkne mocht kunnen doen geiden tegen de persoon die vmntwom- 

@ 
delijk is voor het ongeval tot het bedrag van het salaris. 

5 3. De leidend ambtenaar neemt de juridische beslissing met betrekking tot de er- 
kenning van addsongevaiîen, van ongcvaiíen op weg naar en van het werk en van beroepsziekten 
en de toekenhg van schadesmgoeding voor arbadsongcden, voor ongevaiien op de weg na& C. 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 

Art. XI 34. Deze titel is tevens van toepassing op de stagiair. 

+ l 

TITEL 6. VERLOF VOOR VERMWDERDE PRESTATIES 

Art. XI 35. De periodes van afwezigheid wegens vermindering van prestaties overeenkomstig dit 



hoofdstuk worden beschouwd als verlof 

Dit verlof wordt niet vergoed. 

Het verlof is een gunst, afhankelijk van de goede werking van de dienst. 

Art. XI 36. 5 1. Het afdelingshoofd kan de ambtenaar die onder hem ressorteert toestaan om 
zijn ambt uit te oefenen met verminderde prestaties. Voor de ambtenaar behorend tot het secrw- 
aat van de leidend ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar, wordt de toestemming gegeven res- 
pectievelijk door de leidend ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar. 

5 2. De ambtenaar dient zijn aanvraag m ten minste één maand vóór de aanvang van 
het veriof 

5 3. De in 5 1 bedoelde ambtenaren beoordelen of het geven van de toestemming 
verenigbaar is met de goede werking van de d i a  zij maken hun beslissing bekend aan de ambte- 
naar birmen een maand te rekenen vana€ de onhmgst van de aanwaag zoniet wordt ervan uitge- 
gaan dat a een guhige beslissing is; wameer de aammag niet of siechts gedeeitelijliwordt hge- 
wiliisd, wordt de beslissing gemotiveerd. 

De ambtenaar kan beroep indienen bij de Raad van Beroep b ' ien  vijftien kalenderdagen winaf de . ' 

kennisgeving van de besiissing van de bevoegde ambtenaar. 

Na het advies van de Raad van Beroep wordt de beslissing deñnitief genomen door de leidend 
ambtenaar, en voor het serretariaatspersoneel van de leidend ambtenaar en van de adjunct-leidend 
ambtenaar door de M e r a a d .  De leidend mqectievelijk adjunct-leidend ambtenaar nemen Met 
deel aan de berddaging door d e d i r e d d ;  De leidend ambtenaar en de directiemati nemen 
een beslissing binnen de 15 kalenderdagen na onmangst van het advies van de raad van beroep, 
zoniet wordt de besiissing geacht gunstig te zijn voor de betrokkene. 

5 4. De ambtenaar die de in 5 1 vermelde toestemming loqgt, diemt ohe l  50 p m  
cent, ohe l  80 procent .ofwel 90 procent van de duur der @es die h e m ' n o d  worden opge- 
legd te volbrengen. Deze prestaties worden in principe OM &e dag ofwel volgens een andere 
vaste verdeling over de week of over de maand vemicht, met dien verstande dat de v u m i n w  
van de prestaties steeds ten minste een halve dag bedraagt. 

Bij het werken a rato van 80 procent of 90 procent k de normale arbeidsduur kan de verminde- 
ring van de arbeidstijd evenwel ook in uren volgens een vaste verdeiing genomen worden. 

- - ..- 

De verminderde presiaties dienen steeds in te gaan bij het begin van de maand. . 

5 5. De in 6 l. bedoelde machtiging mag niet worden toegekend aan een ambtenaar 
die een graad heeft van rang A2 en hoger die belast is met de leiding van een organisatorische een- 
heid. 

Art. X1 37. De toestemming om met verminderde prestaties te werken wordt gegeven voor een 
periode van ten minste drie en ten hoogge twaalf maanden. 



Veriengingen van ten mikte drie en ten hoogste twaalfmaanden kunnen echter worden toegestaan 
indien de maatregel te verzoenen valt met de eisen van de goede werking van de dienst. 

Voor elke verlen@ng wordt een aanvraag van de betroken ambtenaar vereist. Zij moet ten minste 
een maand voor het verstrijken van het lopende verfof worden ingediend. 

De toestemming wordt verleend overeenkomstig de procedure bepaald bij artikel M 36, 5 3. 

Art. XI 38. Het verlof voor verminderde prestaties wordt opgeschort zodra de ambtenaar verlof 
krijgt : 

1 O voor bevalling, adoptie en pleegvoogdij, quderschap en het voorbereiden van zijn kandidatuur 
voor de wetgevende en provinciale verki- 

2" voor het verrichten van sommige militaire prestaties in vredestijd en van diensten bij de civiele 
beschermhg of van taken van openbaar nut op grond van de wettb houdende het statuut van 
de gewetensbezwaada, gecoördineerd op 20 fkbmai 1980. 

Art. XI 39. Op bithief hetzij van de bevoegde overheid, hetzij van de b i c k e n  ambtenaar en 
mits er een opzegtermijn van een maand is herneemt de ambtenaar zijn voitijds ambt, voordat de 

e 
periode verstrijkt waarvoor hij toestemming kreeg zijn ambt met vermindderde prestaties uit te oefe- 
nen. 

Tegen de krachtens dit artikel genomen beslissingen kan het bij adcel X1 36,s 3,2de lid vermelde 
beroep worden aangetekend. 

Art. XI 40. 0 1. Het veriof voor verminderde pmbties w& voor een periode van vijfjaar ge- 
lijkgesteid met dienstactmt . . eit. 

Wat betreft de vijfjaar die voor het geheel van de loopbaan de totale duur omvat van de periodes 
aan verlof voor verminderde prestaties die aan de ambtenaar worden toegekend, wordt gerekend 
vanaf 1 juli 1982. 

5 2. Na hetverstrijken van de termijn van vijfjaar is de ambtenaar die veriof voor 
verminderde prestaties geniet tijdens de duur van de afivezigheid met non-activiteit. Hij kan niette- 
min zijn aanspraken op bevordering door verhoging in graad doen geiden. 

De bevordering tot een hogere graad maakt een einde aan de toestemming tot het uitodmen van 
zijn ambt met verminderde prestaties. 

- - -  

Art. X1 41. 5 l. De ambtenaar die de leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt en de ambtenaar die 
ten minste twee kinderen ten laste heeft die nog niet de leeftijd van vijftien jaar bereikt hebben, m& 
wakeer hij erom vraagt zijn ambt uitoefmm met verminderde prestaties. 

. . 

In aftvijking van het eerste lid geldt dit recht op verlof nochtans niet voor 'de ambtenaar van niveau 
A die de leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt en voor de ambtenaar van rang A2 en hoger die twee 
kindeb h& die nog niet de leeftijd van IS jaar bereikt hebben. 

5 2. De artkelen M 35 eerste en tweede lid, XI 36 0 1, 5 2, 4, X1 38 en M 40 zijn 



- 
van toepassing op de in 9 1 bedoelde ambtenaren. 

Artikel XI 37 eerste, tweede en derde lid is eveneens van toepassing zonder dat de aanmag tot 
verlenging kan tegengesteld worden aan de goede wer- van de dienst. 

3. Op initiatiefvan de ambtenaar en met opzegging van mi maand. kan voor het 
verstrijken ervan een einde worden gemaakt aan een lopend verloc tenzij de bevoegde overheid. op 
verzoek van de ambtenaar, een kortere opzeggingstermijn aanvaardt. 

Art. X1 42. De ambtenaren met verlof voor verminderde prestaties bedoeld in artikel 4 l,§ 1 worden 
door contractuele personeelsleden vervangen a rato van het aaiaal halftijdse of voltijdse equivalen- 
ten van afwezigheid. 

TIlXL 7. VERLOF VOOR LOOPBAANONDERBREKING . 

@ 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Art. X1 43. 5 1. De ambtenaar kan zijn loopbaan voltijds of halftijds onderbreken met al dan niet 
opeenvolgende periodes van ten minste zes maanden en ten hoogste twaaif maanden. 

In afwijking van de minimumduur bepaald in het vorige lid, kan de ambtenaar de loopbaan voltijds 
onderbreken voor ten minste drie maanden als hij de onderbreking aanvraagt naar aanleiding van de 
;eboorte of adoptie van een kind. 

' 

Wanneer de ambtenaar de onderbreking aanvraagt naar d e i d i n g  van de geboorte van een 
kind dient de loopbaanonderbreking : 
- onmiddellijk aan te sluiten op de periodes bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 

16 maart 197 1 indien het een vrouwelijke ambtenaar betreft ; 
- ten laatste een aanvang te nemen op de eerste dag die volgt op de periode van acht we- 

ken vanaf de geboorte van het kind, indien het een mannelijke ambtenaar betreft. 
De mannelijke ambtmaar kan van de bepaiingen van het derde lid, tweede streepje genieten in 
zoverre de afstamming van het kind te zijnen opzichte vaststaat. 

In afwijking van het eerste lid, kan de ambtenaar zijn loopbaan voltijds of halftijds 'onderbreken ' 

voor een periode van één maand, eventueel verlengbaar met één maand, teneinde palliatieve 
verzorging te verstrekken aan'een persoon krachtens de bepalingen van artikel 100 bis en 102 
bis van de hetstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 

De  ambten,^ kan zijn loo~baan in totaal tweeënzeventig maanden voltijds en tweeënzeventig 
maanden halftijds onderbreken. 

92. Bij halftijdse loopbpanonderbreking worden de prestaties in principe ofwel elke dag, o h e l  
volgens een andere vaste verdeling over de week of over de maand vemcht. 

Tijdens een periode van halftijdse loopbaanonderbreking kan de ambtenaar geen verlof voor 
verminderde prestaties bekomen. 



$3. De Abtenaar die zijn loopbaan wenst te onderbreken bij toepsshg van 5 1, 
eerste en tweede lid, deelt aan de leidend ambtenaar de datum mee waarop de onderbreking van zijn 
loopbaan zal beginnen en de duur ervaq en hij voegt bij die mededeling het formulier voor de aan- 
vraag voor uitkeringen bedoeld in artikel X1 58. 

Die mededeli% gebeurt schriftelijk minstens drie maanden vóór de aanvang van de onderbreking, 
tenzij de lhdend ambtenaar op verzoek van de betrokkene een kortere termijn akvaardt. 

De loopbaanonderbrekmg dient steeds in te gaan bij het begin van de maand behalve indien zij aan- 
sluit bij een pexiode van b e ~ g s v e r l o f  

94. In afwijking van de vorige paragraaf brengt de ambtenaar die zijn loopbaan wil 
onderbreken om palliatieve verzorging te verstrekken de leidend ambtenaar hiervan op de hoogte. 
Hij voegt bij die mededeling het formulier bedoeld in'artikel Xi 58, alsmede een attest afgeleverd 
door de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve vertorging behoeft en waaruit blijkt 
dat de ambtenaar zich bereid heeft verklaard deze paihtieve verzorgin,g te verlenen. De identiteit 
van de patiënt wordt hierbij niet vermeld. 

De onderbrekiq begint de eerste dag van de week volgend op die gedurende dewelke de voomel- 
de mededeling gebeurd is. 

$ 5. De overheid vult het in artikel X 58 vermelde formulier in en geeft het af aan 
de ambtenaar samen met een kopie van het attest bedoeld in art. X1 58 derde lid en, zonodig, een 
kopie van de'vervangingsovereenkomst zoals bedoeld in het derde lid van het genoemd artikel. 

Art. X1 44. De ambtenaar met verlof voor loopbaanonderbreking bevindt zich in de adrnini- 
stratieve toestand dienstactiviteit, maar heeft geen recht op salaris. Bij voltijdse loopbaanon- 
derbrekjn~; heeft hij bovendien geen recht op bevordering in salarisschaal. 

Art. XI 45. 5 1. De leidinggevende ambtenaar van rang A2 en hoger en de ambtenaar van rang 
Al in een buitendienst die een diensthoofdentoelage krijgt, zijn uitgesloten van het voordeel 
van de loopbaanonderbreking. 

Voor de niet-leidinggevende ambtenaar van rang A2 en hoger is het verlof voor loopbaanon- 
derbreking een gunst, afhankelijk van de goede werking van de dienst. 

$2. In afwijking van 5 1 hebben de ambtenaar van rang A2 en hoger en de ambte- 
naar van rang Al in een buitendienst die een diensthoofdentoe1age krijgt, recht op : 
1" loopbaanderbreking om palliatieve verzorging te verstrekken ; 
5 voltijdse loopbaanonderbreking van 3 maanden naar aanleiding van de geboorte of 

adoptie van een kind. 

Art. X1 46. Aan de ambtenaar die zijn loopbaan overeenkomstig artikel X1 43 onderbreekt, wordt 
een maindelijkse uitkering toegekend overeenkomstig de federale bepaling& ter zake. 

Art. 47. De cumulatie van onderbrekingniitkeringen met de inkomsten die voortvloeien uit het 
uitoefenen van een politiek mandaat, of uit een extra activiteit als loontrekkende of uit de uitoefe- 
ning van een zeihtandige activiteit evenais de procedure en voorwaarden worden geregeld overeen- 



komstig de fedaak bepaiingen ter zake. 

Art. XI 48. Indien de ambtenaar geen recht heeft op onderbrekhgsuitkeringen als gevolg van een 
beslissing van de directeur van het werkloosheidsbinesu bedoeld in artikel X1 57 of &in van deze 
uitkeringen, wordt de loopbaanonderbreking omgezet in non-activiteit, behoudens de uiponderin- 
gen bepaald door de federale overheid. 

Art. X1 49. Afwezigheid wegens ziekte of ongeval maakt geen einde aan de loopbaanonder- 
breking. 

Art. XI 50. $1. Met een opzegging van twee maanden via een aangetekende brief gericht aan 
de leidend ambtenaar kan de ambtenaar die zijn loopbaan onderbroken heeft zijn ambt opnieuw op- 
nemen nog voordat de periode van onderbreking van zijn beroepsloopbaan verlopen is. 

$ 2. De onderbrekingsuitkeaen die ontvangen werden voor een periode die 
minder bedraagt dan de d u m t e d j n e n  voorzien in artikel X1 43 dienen te worden teru@e- 
taald. 

De in het eerste lid bedoelde terugbetaling wordt niet gevorderd m e e r  de periode van onderbre- 
king onmiddellijk volgt op een andere periode van loopbaanonderbreking. 

$ 3. De administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidmooniening of het 
door deze laatste aangewezen permneeislid kan &en van de temgvordering bedoeld in $ 1 in geval 
van een werkheivatting gemotiveerd door uitzonddjke omstandigheden ten aanzien van de ambte- 
naar als de ambtenaar daartoe een verzoekschrift, eventueel vergezeld van de nodige bewijsstukken 
heeft ingediend. Dit verzoekschrift wordt door de ambtenaar of zijn nabestaanden ingediend bij de 
directeur van het werkloosheidsbureau bedoeld in artikel X1 57 die het aan de administrateur- 
generaal doet toekomen. 

Art. X1 51. De ambtenaar die recht heeft op onderbrekingkitkeringen mag zich naar het buitenland 
begeven op voorwaarde dat hij zijn woonplaats in België behoudt. 

@ De onderbrekingwitkmingen worden echter slechts in België uitbetaald. 

Hoofdstuk 2. Vervanging 

Art. M 52. De ambtenaar dient gedurende zijn loopbaanonderbriking te worden venmgen over- 
eenkomstig de federale bepalingen ter zake. 

Art. X1 53. Dein artikel XI 52 bepaalde vervanger dient uiteriijk de zestiende dag na het begin van 
de onderbreking bij arbeidsovereenkomst aangeworven te worden, volgens de regels bepaald bij de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten of elke andere bepaling die deze wet 
wijzigt. 

Art. XI 54. Ingeval er een einde gemaakt wordt aan de arbeidsovereenkomst van de vervanger, be- 
schikt de overheid over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf het einde van deze ar- 
beidsovereenkomst, om een nieuwe vervanger aan te stelien. 



De periode van de vervananghg door één of meer contramelen mag in geen geval de duur van de 
loopbaanonderbreking overtreffen. 

Art. X1 55. Voor de periodes waarin de ambtenaar niet werkelijk vervangen wordt volgens de be- 
paiingen voornen in artikel XI 52, vraagt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de overheid 
waaronder de ambtenaar ressorteert, de terugbetaluig van de onderbrekingsuitkering. 

A& X1 56. Wanneer de ambtenaar die zijn loopbaan onderbreekt een bmeiciang heeft waarin met 
toepassing van de statuíak regels niet via aanwenhg kan worden voorzien, kan de leidend a.mb- 
tenaar een ambtenaar aanwijzen om het aan die betrekking verbonden ambt uit te oefenen, overeen- 
komstig de reglementering betref5ende de u i t o e f i  van een hoger ambt. Deze bepaling doet geen 
&reuk aan de verplichting tot vervanging voorzien in cel Xi 52. 

Hoofdstuk 3. Aanvraag van de ~nderbrekin~sui~ering ai procedure . 

Art..XI 57. De Abtenaar die een onderbrekingmtkeing wenst te genieten, dient via een aangete- 
kende brief & aanvraag in bij het gewestelijk wdoosheiidJbureau vari de Rijksdienst voor Ar- 
beidsvoorziening bevoegd voor het ambtsgebied waarin hij verblijft. Er wordt van uitgegaan dat de 
aanvraag ontvangen is op de derde werkdag na de af@e enmn ter post. 

Art. X1 58. De aanvraag dient te gebeuren door middel van het formuher m a n  het model en de 
inhodd vasigesteld worden door het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
mits zij worden goedgekeurd door de minister die bevoegd is voor Tewerkstelling en Arbeid. 

De minister die bevoegd is voor Tewerkstelling en Arbeid bepaalt welke bewijsstukken de arnbte- 
naar bij zijn aanvraag dient te voegen, alsmede de termijnen waarbinnen deze bewijsstukken dienen 
ingediend te worden. 

De aanvraag omvat met name het eigenlijke aanm@orrnulier, alsmede een attest afgeleverd door 
de gewestelijke werkloosheidsinspecteur in wiens ambtsgebied de venmger woont waaruit blijkt 
dat de vervanger aan de voorwaarden van artikel Xï 52 voldoet. ui geval win veryanging.door een 
contractueel die voorheen reeds een personeelsd in loopbaanondcrbn@g v h g ,  dient een af- 
schrift van de oorspronkelijke vewangingsovereenkomst te worden bijgevoegd. 

De aanvm@onuiieren kunnen worden verkregen op het werkloosheidsbureau: 

A r t  XI 59. Elke vmlenging of nieuwe aanvraag dient te worden ingediend met inachtname van de- 
zelfde formaliteiten en termijnen als een eerste a a n m g .  

Art. X1 60. Het recht op uitkeringen gaat in op de dag vermeld in de aanvraag om uitkeringen, 
wanneer het aanvraasformulier behoorlijk en volledig ingevuld op het gewestelijk werkloosheidsbu- 
reau aankomt binnen de t e ~ j n  van één maand, die ingaat op de dag die volgt op de dag die ver- 
meld is in de aanvraag en die berekend wordt van datum tot datum. 

Wanneer dit document behoorlijk m volledig ingevuld ontvangen wordt na die termijn, gaat het 
recht op uitkeringen pas in op de dag van de ontvangst ervan. 



Indien het recht op uitkeringen op een latere datum ingaat overeenkodg de bepalingen van het 
tweede lid, wordt de betrokkene toch geacht in loopbaanonderbreking te zijn vanaf de dag die op 
het aanvraa&ormulier is aangegeven. 

Art. X1 61. De bevoegde directeur van het werkloosheidsbureau neemt alle beslissingen inzake toe- 
kenning of ontze@g van het recht op onderbrekinpitke&en na het nodige onderzoek en na- 
vorsingen te hebben verricht of laten verrichten. Hij noteert zijn beslissin8 op een onderbrekingsuit- 
keringskaart waarvan het model en de inhoud worden vastgesteld door de Rijksdienst voor Ar- 
beidsvooniening. De directeur stuurt een exemplaar van deze onderbrekingsuitkeringskaart aan de 
ambtenaar. 

Art. X1 62. 5 1. Alvorens een beslissing te nemen waarbij het recht op uitkeringen wordt gewei- 
, gerd, roept de directeur van het gewestelijke werkioosheidsbureau de ambtenaar op m hem te ho- 

ren. 

@ 
Indien de ambtenaar op de dag van de oproeping verhinderd is, mag hij vragen het verhoor te ver- 
dagen tot een latere datum die niet Iater mag vallen dan vijffien dagen na de datum die voor het 
eerste verhoor was vastgesteld. Behoudens gevallen van overmacht wordt het uitstel maar éénrnaal 
verleend. 

De ambtenaar kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een persoon van Sjn keuze. 

tj 2. Indien de directeur van het werktoosheidsbureau een beslissing neemt tot wei- 
gering van het recht op uitkeringen, dient hij deze beslissing via een aangetekende brief aan de 
ambtenaar mee te delen. Deze briefwordt geacht aangekomen te zijn op de derde wwkdag na de 
afgifie ervan ter post. 

De directeur v- het gewestelijk werkloosheidsbureau zendt een afbchrifi van deze beslissing aan de 
' leidend ambtenaar van de instelling. 

Hoofdstuk4. Toezicht . . 

Art. X1 63. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechîelijke politie, worden de perso- 
neelsleden van de Rijksdienst voor ArbeidsvooiSening aangewezen overeenkomstig artikel 22 van 
de wet van 14 februari 1961 houdende economische expansie, sociale vooruitgang en hancieel 
herstel, belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze titel. 

- - -- 

TITEL S. VERLOF VOOR OPDRACHT 

Hoofdstuk 1. Verlof om een ambt uit te oefenen bij een ministerieel kabinet 

Art. X1 64. De ambtenaar van de instelling krijgt verlof wanneer hij door een minister, staats- 
secretaris of een lid van de regering van een gemeenschap, gewest of een gouverneur van een 
Vlaamse provincie of de gouverneur of vice-gouverneur van het administratief arrondissement . 



- 
Brussel-hoofdstad aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen op zijn kabinet. 

De aanwijzing gebeurt na akkoord van de minister. 
. 

Art. X1 65. Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. 

Art. ?U 66. Bij het einde van zijn aanwijzing en tenzij hij naar een ander kabinet overgaat, krijgt de 
ambtenaar, per maand activiteit in kn kabinet, één dag veriof met een minimum van drie w&kdagen 
en een maximum van vijftien werkdagen. 

Hoofdstuk 2. Verlof voor opdracht van aigemeen belang 

Art. X1 67. De ambtenaar krijgt verlof voor de uitoefening van een opdracht waarvan het algemeen 
belang erkend wordt. 

Art. XI 68. 5 1. Het verlof is onbezoldigd en wordt.met een periode van dienstactiviteit gelijk- 
gesteld. 

Het verlof wordt evenwel bezoldigd wameer de ambtenaar wordt aangewezen als nationale des- 
kundige krachtens het besluit van 26 juli 1988 van'de Commissie van de Europese Gemeenschap- 
pen. 

g 2. De minister kan beslissen het salaris van de ambtenaar voor de duur van de o p  
dracht door te betalen aan de ambtenaar en terug te vorderen van de instantie waarbij de opdracht 
wordt verwld of geheel of gedeeltelijk door te betalen zonder terugvordering. 

Art. X1 69. Onder opdracht wordt verstaan : 

1 de uitoefèning van de nationale en i n t d o n a l e  opdrachten aangebodensdoor een binndand- 
se of buitenlandse regering of openbaar besiuur of een internationale instelling; 

2" de internationale o p d r a c h  in het raam van o n ~ e l i n g s s a m e n w ~  wetenschappelijk 
onderzoek of humanitaire hulp. 

Art. XI 70. 1. Het W e r  van algemeen belang wordt van rechtswege akad voor de o p  
' 

drachten in een ontwkkehgs1and m voor de opdrachten die de als nationale deslauidige aangewe- 
zen ambtenaar uitvoert ingevolge het besluit van 26 juli 1988 van de Commissie van de Europese 
Gemeensch@peSL_ 

, g 2. Het karakter van algemeen belang wordt voor de overige opdrachten erkkd 
door de minister en voor de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar door de Vlaamse 
regering. 
De toestemming voort de opdracht wordt gegeven indien de opdracht geacht wordt van overwe- 
gend belang te zijn voor het land, de Viaamse regering of de Vlaamse administratie. 

g 3. In afwíjhg van de $9 l en 2 van dit artikei, verliest iedae opdracht van 
' 

rechtswege haar karakter van aigemeen belang vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die 



waarin de ambtenaar een-dienstanciënniteit heeft bereikt die volstaat om aanspraak te h m e n  maken 
op het bekomen van een onmiddellijk ingaand of uitgesteid pensioen ten laste van de buitenlandse 
regering, het buitenlands openbaar bestuur of de inter-nationale instelling voor wie de opdracht 
werd vervuld. 

Art. X1 71. 8 1. Op vraag van iedere Vlaamse minister kan de minister, met instemming van de 
betrokkene; een arnbtenaâr van de instelhg met de uitvoering van een opdracht belasten. 

Eveneens kan iedere ambtenaar, met akkoord van de minister de uitvoering van een opdracht aan- 
vaarden. 

In beide gevallen wordt het advies ingewonnen van de leidend ambtenaar. 

8 2. Met het oog op de toepassing van'het besluit van 26 juli 1988 van de Commis- 
sie van de Europese Gemeenschappen tot vaststehg van de regeiing van toepassing op de bij de 
diensten van de Commissie gedetacheerde nationale deskundigen, maakt de Vlaamse minister be- 
voegd voor externe betreklangen in het Belgisch Staatsblad een oproep bekend waarin duidelijk 
wordt uiteengezet welke bekwaamheid, geschiktheid en beroepsewaring van de gegadigden ge- 
vraagd worden alsook hoe lang de opdracht duurt en onder welke voorwaarden die wordt uitgeoe- 
fend. 

. De ambtenaar richt binnen vijftien kalenderdagen na de datum van de bekendmaking van de in het 
eerste lid bedoelde oproep via de hiërarchische weg zijn kandidatuur aan de leidend ambtenaar. 
Laatstgenoemde stuurt, wanneer hij meent zich met de uitoefening van de opdracht akkoord te 
kunnen .verklare% de kandidatuur met het akkoord van de minister en met uitsluiting van elk ander 

, element, binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst door naar de Vlaamse minister bevoegd voor 
externe betrekkingen. 

De Vlaamse minister bevoegd voor externe betrekkingen legt de kandidatuur voor beslissing voor 
aan de  omm missie van de Europese Gemeenschappen. 

Art. X1 72. 5 1. Aan de ambtenaar met verlof wegens een internationale opdracht die hem door 

k@ de Vlaamse regering werd toevertrouwd, kan een vergoeding worden toegekend oqder de voor- 
waarden en voor het bedrag bepaald door de Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken. 

.De vergoeding wordt vastgesteld rekening houdend eensdeels met de koldiging aan de ambtenaar 
toegekend ter uitvoering van zijn opdracht en anderdeels, met de duur van de opdracht, de kosten 
van levensonderhoud m het land waar de ambtenaar zìjn opdracht uitvoert, met de sociale rang die 
met deze opQach~ecns t emt  en de tengevolge van zijn vertrek uit de woonplaats verhoogde 
gezinslasten. 

5 2. De in dit artikel bedoelde vergoedmg mag niet worden toegekend aan de met 
een opdracht belaste ambtenaar die hetzij krachtens andere wets- of verordeningsbepalingen, hetzij 
wegens de vervulling van zijn opdracht, voordelen seniet die ten minste gelijkyaardig zijn aan het 
salaris dat hij zou gekregen hebben indien hij in dienst was gebleven. 

A r t  X1 73. Met inachtneming van een opzegiiggstennijn van ten minste drie maanden en ten 
hoogste zes maanden, kan de minister op ieder ogenblik een eind maken aan de opdracht waarmede 



de ambtenaar is belast tijdens de verdihg ervan. 

Art. X1 74. De ambtenaar wiens opdracht verstreken isof bij ministeriële beslissing van de Com- 
missie van de Europese Gemeenschappen of bij beslissing van de ambtendar zelf onderbroken 
wordt, stelt zich opnieuw ter beschikking van de instelling. 
Indien hij zonder geldige reden weigert of nalaat dit te doen, wordt hij, na tien dagen afwezigheid, 
als ontslagnemend beschouwd. 

Hoofdstuk 3. Verlof wegens terbeschikkingsteüing van de Koning, een Prins of een Prinses 
van Bdgië 

Art. X1 75. 5 1. De ambtenaar wordt door de minister ter beschikking van de Koning, een Prins 
of e& Prinses van België gesteld, op hun verzoek. ,. 

. . 5 2. Voor delijd dat de ambtenaar ter badnkhng WE de Koning, een PNU of een 
Prinses van België wordt gesteld, krijgt hij verlof Dit verlof wordt gelijkgesteld met een peridde 
van dienstadviteit. @ 

Hoofdstuk 4. Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep 

Art. X1 76. Onder "erkende poiitieke groep" wordt verstaan de politieke groep die erkend is over- 
eenkomstig het reglement van eIk van de wetgevende vergaderingen van de ftderale overheid of 
van de gemeenschappen en de gewesten. 

Art. X1 77. 5 1. Op verzoek van de voonitter van een erkende politieke groep krijgt de ambte- 
naar in een rang lager dan A2, met zijn instemming en voor zover het belang van de dienst ,zich er 
niet tegen verzet, verlof om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke groep in de wetgeven- 
de vergaderingen van een federale. overheid of van de gemeenschappen en de gewesten, of bij de 
voorzitter van één van die groepen. 

Het verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. e 
g 2. Binnen de perken van de reglementering of het. reglement van de betrokken 

wetgevende vergadering wordt, het verlof dat is toegestaan aan de ambtenaar die een ambt uit- 
oefent bij een erkmde politieke groep of bij de voorzitter van één van die groepen ofwel be- 
zoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering ofivel Net bezol- 
digd door de insteflingen wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende vergade- 
ring of de erkende politieke groep een salaris betaalt. 

Art. X1 78. Het verlof wordt toegekend door de minister. Deze kan om dienstredenen het verlof 
beëindigen mits er een opzeggingstermijn van een maand gerespecteerd wordt. 

Het besluit vermeldt de identiteit (naam, voornamen en graad) van de ambtenaar, de duur van het 
toegekende verloc alsmede de politieke groep of de voorzitter van de groep waarbij of bij wie de 
ambtenaar een ambt uitoefent. 



Art X1 79. Het totaie badrag van de bezoldigingem die jaariijb venchuidigd zijn aan ambtenaren 
met verlof bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter ervan, mag niet hoger zijn dan het to- 
tale bedrag van de subsidie die de groep of de voorzitter uit de begroting der dotaties ontvangt. 

Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door de 
betrokken wetgevende vergadering. 

Art. X1 80. De erkende politieke groepen of hun voorZmer stortem elk kwartaal aan de instelling . 

een'som die geiijk is aan het totale bedrag van de salarissen, vergoedingen en toelagen die tijdens 
het vorige kwartaal zijn betaald aan ambtenaren met verlof om bij die politieke groepen of bij de 
voorzitter ervan werkzaam te zijn. 

. Wanneer bij het verstrijken van een kwartaal een politieke groep of de voorzitter er- de bedoelde 
stortingen niet heeft verricht, wordt er een eind gemaakt aan het verlof van de ambtenaar waarover 
zij beschikken. 

9 Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door de 
betrokken wetgevende vergadering. 



Hoofdstuk 5. Gemeen&happdijke bepaiingcn 

Art. X1 81. 5 1. De tot benoemen bevoegde overheid onder wie de met een verlof voor op- 
dracht belaste ambtenaar ressorteert, beslist volgens de behoeften van de dienst of de betrekking 
waarvan de betrokkene titularis is, ais vacant moet worden.beschouwd. 

Zij kan die beslissing nemen zodra de ambtenaar vier jaar afwezig is. 

In afhijicing van het eer& m tweede lid gddt deze mogelijkheid niet voor de betrekking van de 
ambten- met verlof om een ambt uit te oefenen bij een mbisterieel kabinet. 

5 2. Aan de in 5 1 bedoelde beslissing moa het advies voorafjpn van de leidend . 
ambtenaar indien de benoemende overheid de minister is, en het advies van het afdelingshoofd in- 
dien de benoemende overheid de leidend ambtenaar is. . . 

Indien de adviserende instantie van mening is dat de betdchg niet ais &cant moet worden be- 
schouwd, kan de benoemende overheid deze niettemin vacan~e~klarm na advies van de directie- 
raad. . 

TITEL 9. VORMINGSVERLOF EN DIENSTVRWSTEUING VOOR VORMING 

Art. X1 82. Vorming is elke activiteit die bijdraagt tot het omwikkelen van de capaciteiten, kennis, 
vaardigheden en attitudes van de ambtenaar met het oog op een vedxterde werking van de instel- 
iing inzake efñciëntie en effectiviteit van de dienstverlening aan de burger. 

Art. XI 83. 5 l :Voor opleidingen die georganiseerd worden in het raam van het vonningsbeleid 
door de instelling of voor vonningsactiviteiten die goedgekeurd wordg door de opdrachthouder 
voor de vorming of de vormingsverantwoordelijke van de instelling wordt dienstvrijgelling ver- 
leend. Deze periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 

De dienstaijstelling kan geweigerd worden indien dezelfde activiteit reeds werd-gevolgd. 

5 2. De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor .examens of bekwaam- 
. heidsproeven. De voorbereiding bestaat uit voorbereidende opleidingen georganiseerd door of 

namens de insteliing. 
@ 

Indien de ambtenaar deze voorbereiding een tweede maal wil volgen bimen een van vijf 
jaar, kan het afdelingshoofd deze toestemming weigeren. 

- - p  

De periodes van afwezigheid voor deze voorbereiding worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 

Art. X1 84. 5 1. Voor beroepsopleidingen die op eigen.initiatief gevolgd worden en die georga- 
niseerd worden door het depariement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
of georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse üemeenschap'in het kader van regel- 
geving inzake onderwijs en die 's avonds of in het weekeinde worden gegeven, kan de ambtenaar 
vormingsverlof verkrijgen. 

De periodes van afwezigheid voor vormingsverlof worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 



- 5 2. Onder beroepsopleiding worden enkel die opleidingen verstaan die in verband 
staan met het uitgeoefende ambt. 

3. Het vormingsverlof wordt aangevraagd bij het afdelingshoofd die, na het advies 
te hebben ;nSewomen van de opdrachthouder v o h g  of de vormingsverantwoordelijke , oordeelt 
of de aanvraag m verband staat m& het uitgeoefende ambt en of het vormingsverlof verenigbaar is 
met de belangen van de dienst. 

De opleidingen bedoeld in 5 1 die voorbereiden op overgangs- en bevorderingsexamns voor de 
betrokken ambtenaar worden in elk geval beschouwd ais in verband staande met het uitgeoefende 
ambt. Het dienstbelang kan slechts éinmaal ingemepen worden om deze opleidingen te weigeren. 

5 4. Het vormingsverlof is gelijk aan het aantal uren van de opleiding, zonder even- 
wel per jaar meer dan 120 uur te mogen bedragen. 

Voor de berekening van het aantal uren vormingsverlof wordt rekening gehouden met de geleverde 
prestaties en wel volgens de regels van toepassing voor de berekening van de jaarlijkse vakantie 
voor het jaar waarin de opleiding begint. 

5 5. Het vormingsveriof kan slechts eenmaal worden toegekend voor eenzelfde op- 
leiding. 

3 6. Het vormingsverlof wordt geschorst indien blijkt dat de ambtenaar niet regel- 
matig de opleiding volgt. 

5 7. De nadere bepalingen inzake de toekenning van het vomiingsverlof, de controle 
op de mschrijvingen en op de regehatige deelname aan de opleiding worden vastgesteld door de 
leidend ambtenaar op voorstel van de opdrachthouder vorming of de vormingwerantwoordelijke. 

Art. X1 85. Artikel X1 83, 5 1 is van toepassing op de stagiair. 

Art. XI. 86. 5 1. Aan de ambtenaar wordt omstandigheidsverlof toegekend naar aanleiding van 
' 

de gebeurtenissen en binnen de perken zoals hierna vermeld I 

1 O huwelijkvande ambtenaar : 4 werkdagen 
2" bed ing  van de echtgenote of samenwonende partner : 4 werkdagen 
3" overlijd. van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, 

een bloed- of aanverwant in de eerste graad : 4 werkdagen 
. 4" huwelijk van een kind : 2 werkdagen . 

5" overlijden van eep bloed- of aanverwant : in om het even welke 
graad maar onder eenzelfde dak wonend als de ambtenaar 2 werkdagen 

6" overlijden van een bloed- of aanverwant : in de tweede graad 
maar niet onder eenzeüde dak wonend ais de ambtenaar 1 werkdagen 



g 2. De afwezigheden wegens omstmdigheidsverlof worden gelijkgesteld met een 
periode van dienstactiviteit. 

5 3. Dit verlof is tevens van toepassing op de stagiair. 

Art. ?U 87.Onvenninderd de in de titels 2 tot en met 10 bepaalde verloven kan de ambtenaar in de 
toestand dienstactiviteit aanspraak maken op de volgende contingenten verloven : 

1 O 20 werkdagen per jaar te nemen in voiíedige dagen en ai dan niet aaneensluitende periodes ; dit 
verlof wordt niet bezoldigd. 

2" een eenmalig contingent tijdens de loopbaan a d o  van de duur om een sage of proeeriode in 
een andere betrekking bij een overheidsdienst of in de privé-sector door te maken; dit verlof 
wordt niet bezoldigd. 
Bovenop dit contingent krijgt de ambtenaar van de instellmg die geslaagd is voor een vergelij- 
kend examen voor overgang naar een ander niveau ambtshalvee verlof in zijn oude graad voor 
de duur van zijn stage in zijn nieuwe graad. 

3" één maand per verkiezing om zijn kandidatuur voor wetgevende en provinciale verkiezingen 
voor te bereiden; dit verlof wordt niet bezoldigd. 

Art. X1 88. Onverminderd het in titel 6 bepaalde verlofitelsel kan de ambtenaar aanspraak maken 
op een contingent verlof van 5 jaar gedurende zijn loopbaan, te nemen in periodes van minimum 1 
jaar. Dit contingent wordt gelijkgesteld met de adkinistratiwe toestand non-activiteit. 

Het verlof kan niet gebruikt worden voor het uitoefenen van een winstgevende betrekking bij een 
andere werkgever of als zeifstandige. 

Art. X1 89. Het gecontingenteerd verlof wordt aansewaagd en toegestaan overeenkomstig de pro- 
cedure bepaald in artikel X1 36, $5 l, 2 en 3. 

TITEL 12. VERLOF KRACHTENS NATIONM BEPALINGEN OF 
VERPLICIBFI?[NGEN 

Art. XI 90. 5 1. De ambtenaar en de stagiairvan de instelling die hun militaire dienst of  bur- 
gerdienst volbrengen, vailen onder toepassing van : 

- -- 

- het koninkijk besluit van l juni 1964 tot vaststelling van de administratieve stand van sommige 
ambtenaren van de rijksbesturen die in vredestijd militaire prestaties venichten of diensten vol- 
brengen ter uitvoering van de wet van 3 juni 1964 houdende het statuut van de gewetensbe- 
zwaarden; 

- het koninklijk besluit van 10 september 198 1 tot vaststelling van de administratieve stand van 
sommige ambtenaren van de rijksbesturen welke van de militaire dienst vrijgesteld zijn bij toe- 
passing van artikel 16 vm die dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 apd 1962. 

Deze bepalingen gelden in &achting dat de Koning, na advies van de Vlaamse regering, krachtens 



artikel 43 van het AP.-KB. de administraiieve toestand en de gevolgen voor het recht op salaris, 
op bevordering tot een hoger salaris, voor administratieve anciënniteit of voor de loopbaanaawpra- 
ken bepaalt van de verplichtingen die door de nationale overheid opgelegd zijn. 

!j 2. De leidend ambtenaar neemt het besluit houdende ambtshalve verlof en vast- . . 
stelling van de admtmstrateve toestand. 

Art. XI 91. 5 l. De ambtenaar en de stagiair van de instelhg die verlof krijgen om. in wedestijd 
als vriflger prestaties teverrichten bij het korps voor burgeriijke veiligheid vallen onder de toe- 
pass'mg van artikel 13 van hct koninklijk bahnt m l juni 1964 betrelTade sommige verloven toe- 
gestaan aan personeelsleden van de ri jksbesm en W e n d e  de afbezigheden wegens persoon- 
lijke aangelegenheid zoals het zal gewijzigd of vervangen worden. 

5 2. De leidend ambtenaar staat het verlof.toe. 

Al+ X1 92. De ambtenaar en de 4 van de instelling hebben redit op voorbehoedend v e M  
wanneer een inwonend M e l i d  aangetast is door een besmettelijke ziekte, in de omstandigheden e en volgens de nadere bepaiingen die vastgesteld worden door. het Algesma RegIement van de 
Administratieve Gezondheidsdienst. 

Art. X1 93. 1. De ambtenaar en de stagiair van de instelhg krijgen vakbondsverlof overeen- 
komstig de wettelijke en regiementaire bepaüngen van het syndicaai statuut zoals bepaald in de wet 
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkmgen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel en het koninkiijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 
december 1974 tot regtling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar per- 
soneel. 

5 2. De leidend ambtenaar erkent een als vaste afgevaardigde op aan- 
vraag van een verantwoordelijk leider van zijn vakorganisatie. 

g 3. De tot benoemen bevoegde overheid onder wie de ambtenaar met vakbondsver- 
. lof ressorteert, beslist volgens de behoeften van de dienst of de betrekking waarvan de betrokkene 

@ titularis is, als vacant moet worden beschouwd. 

Zij kan die beslissing nemen todra de ambtenaar vier jaar afwezig is. 

5 4. Aan de in 5 3 bedoelde beslissing moet het advies vocrafgaan van de leidend 
ambtenaar indien de benoemende overheid de minister is en het advies van het afdelingshoofd indien 
de benoemende-overheid de leidend ambtenaar is. 

Indien deze van mening is dat de betrekking niet als vacant moet worden beschouwd, kan de be- 
noemende overheid deze niettemin vacantverklaren na advies van de directieraad. . 

Art. XI 94. De ambtenaar en de stagiair van de instelìing hebben recht op ziekte- of gebrekkig- 
heidsverlof bij een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziek- 
te, overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verla- 
ven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afbezigheden wegens 
persoonlijke aangelegenheid, zoals het zal gewijzigd of vervangen worden. 



Inzake de algemene regeling van schadevergoeding voor arbeidsongevallen voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten valt de ambtenaar van de instelling onder de toe- 
passing van navolgende wettelijke en reglementaire bepaiingen, zoals zij den worden gewijzigd of 
vervangen door de nationale overheid : 

- de wet van i juli 1967 betreffende de schadevergoedmg voor arbeidsongevallen, voor ongeval- 
len op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 

- het k o a j k  besluit van l2 juni 1970 bmeffmde de schadevergoeding ten gunste van de per- 
soneelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk; 

- het koninkiijk besluit van 5 januari 197 1 betr-de de schadevergoeding voor beroepsziekten 
in de overheidssector. 

TITEL 13. VERLOF KRACHTENS DECRETALE BEPALINGEN 

A h  X1 95. 6'1. De. ambtenaar en de stagiair van de insteUBlg die een politiek mandaat of een 
ambt dat m e e  kan worden gelijkgesteld, uitoef- hebben recht op politiek verlof onder de 

O 
voorwaarden bepaald door het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof 
voor de personeelsleden van de openbare instellingen en pubiiekrechtelijke vereniggingen die van het . 
Vlaamse Gewest afhangen, gewijzigd bij het decreet van 3 l juli 1990, zoals het zal gewijzigd of 
vervangen worden. 

6 2. De tot benohen bevoegde overheid beslist volgens de behoeften van de dienst 
. 

of de betrekking waarvan de ambtenaar met voltijds politiek verlof titularis is, als vacant moet wor- 
den beschouwd. 

Zij kan die beslisimg nemen zodra de ambtenaar vier jaar afwezig is. 

5 3. Aan de in 5 2 bedoelde beslissing moet het advies voorafgaan van de leidend 
ambtenaar. indien de benoemende overheid de minister is en het advies van het afdelingshoofii indien 
de benoemende overheid de leidend ambtenaar is. 
Indien deze van mening is dat de betrekking niet als vacant moet worden beschouwd, kan de be- 
noemende overheid deze niettemin vacantverklaren na advies van de directieraad. 

=L 14. OVERGANGSBEPALINGEN 
- - -- 

Aií. X1 96. De ambtenaar aan wie een vwlof was toegekend overeenkomstig de reglementering die 
van kracht was vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, geniet dit verlof tot het ein'de 
van de periode waarvoor het was toegestaan. 

Art. X1 97. De stand van het ziektekrediet dat de ambtenaar vóór de datum van inwerkingtreding 
van dit besluit opgebouwd heeft overeenkomstig de reglementering van kracht vóór deze datum 
blijfl behouden. 



- 
DEEL XU VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN AMBTENAAR EN 

- DE-VE AMBTSNEERLEGGING 

DE REDENEN TITEL 1. 

Art. W 1. Niemand kan zijn hoedanigheid van ambtaiaar verliezen vóór de normale leeftijd van de 
e o n e r i n g ,  behalve in de gevalien bepaald door de pensioenwetgeving of door dit besluit. 

AI-L W 2. s 1. Ambtshalve en zonder opzegging verliest de hoedanigheid van ambtenaar : 

1" de ambtenaar van wie de benoeming onregelmatig bevonden wordt binnen de termijn voor be- 
roep tot nietigverklaring bij de Raad van State ; die termijn geldt niet in geval van arglist of be- 
drog van de ambtenaar, 

2" de ambtenaar die niet langer zijn burgerlijke en politieke rechten geniet, die niet meer voldoet 
am de dienstplichtwetten of yiens lichamelijke ongeschiktheid werd vastgesteld; 

3" onverminderd de toepassing van artikel X1 6, tweede lid en artikel X[ 7 de ambtenaar die zon- 
der geldige reden zijn post verlaat en meer dan tien opeenvolgende kalenderdagen afbezig 
blijft; 

4" de ambtenaar die zich in een geval bevindt waarin de toepassing van de burgerlij jke wetten en 
van de strafketten de ambtsneerlegging ten gevolge heeft; 

S0 de ambtenaar die wordt afgezet; ' 

6" de ambtenaar die niet meer beantwoordt aan de nationaliteitsvereiste. 

2, Voor zover aan de voonvaarden van de desbetreffende regiementering is vol- 
daan, st. de instelhg bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de werkgevers- en werknemers- 
bijdragen die verschuldigd-zijn voor de opname van de ambtenaar in het stelsel van de werkloos- 
heid, de ziekteverzekering - sector uitkeringen - en de moederschapsverzekenng in de gevallen 
vermeld in 1; sub l", behalve bij arglist of bedrog van de ambtenaar, sub 3". 4" eb 5". . 

3: Het ontslag van de ambtenaar wordt in de g~a i len  die opgesomd zijn als reden 
in 1, sub l", Zo, 4" en 5' ondertekend door de leidend ambtenaar en in het geval dat als reden ge- 
noemd is sub 3" door de beriomende overheid. 

Het ontslag van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar wordt ondertekend door de 
benoemende overheid. 

5 4. Dit artikel geldt tevens voor de stagiairs. 
- - -- 

Art. XII 3. Tot ambtsneerlegging geven aanleiding : 

l " het vrijwillig ontslag; 
2" de pensionering; 
3" de defmitief vastgestelde beroepsongeschiktheid. 

De bepaling onder l" van dit artikel geldt tevens voor de stagiair. 

Art. XKi 4. In geval van vrijwillig ontslag mag de ambtenaar slechts na toestemming en na een op- 



zeggingstermijn van ten &iste dertig dagen, zijn dienst veriaten Indien de bevoegde overheid bin- 
nen een termijn van dertig kalenderdagen na de aanvraag van de ambtenaar niet geantwoord heeft, 
wordt de toestemming geacht gegeven te zijn. 

Nochtans kan in afiwijkmg van hei eerste lid in onderling akkoord tussen da'arnbtenaar en de be- 
voegde overheid de opzeggingstermijn ingekort worden. 

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

Art. XII S. 5 1. De mbtenaar die 60 jaar geworden is, wordt ambtshaive gepensioneerd op de 
eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij, zonder dat hij d&ef ongeschk't is be- 
vonden, komt tot een totaal van 365 kalenderdagen afwezigheid wegens'ziekte te rekenen vanat de 
leeftijd van 60 jaar. Voor het berekenen van deze 365 kalenderdagen komen de periodes van afhe- 
zigheid te wijten aan een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een be- 
roepsziekte, niet in'aanmerking. 

5 2. Wegens uitzonderlijke redenen, kan een ambtenaar boven de leeftijd van 65 jaar 
in dienst gehouden worden, indien de instelling er bijzonder belang bij zou hebben nog enige tijd ge- 
bruik te maken van zijn diensten vóór zijn vwvanging. 
Het indiensthouden boven de leeflijdsgrms kan slechts voor maxhaai zes maanden toegestaan 
worden zonder mogelijkheid tot verlenging. . 

De beslissing wordt gemotiveerd; ze wordt genomen door de Vlaamse regering voor de leidend 
ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar en door de minister op voorstel van de leidend ambte- 
naar voor de andere ambtenaren. 

Art. XII 6. Het vrijwillig ontslag en de pensionering wordt toegestaan, respectievelijk ondertekend 
door de benoemende overheid. 

Art. XII 7. 5 1. De ambtenaar wordt definitief ongeschikt verklaard wegens beroepsredenen 
indien hij gedurende twee opeenvolgende j&en de evaluatie "onvoldoende" gekregen heeft. 

Het voorstel "onvoldoende'' dat de tweede opeenvolgende maal geformuleerd wordt, wordt gelijk- 
. gesteld met een voorstel tot afäanking wegens beroepsongeschiktheid waartesen beroep mogelijk is 

bij de Raad van Beroep. 
e 

3 2. De afdanking wegens beroepsongeschiktheid wordt uitgesproken door de be- 
noemende overheid. 

- -. - 

5 3. Voor zover aan de viorwaarden van de desb&&ende reglanentenng is vol- 
daan, non de instelling bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de werkgevers- en werknmen~ 
bijdragen die verschuldigd zijn voor de opname van de ambtenaar in het stelsel van de werkloos- 

. heid, de ziekteverzekering - sector uitkeringen - en de moedmschapsverzekering. 

' .  
Art. XII 8. De benoemende overheid kan aan de pensioengerechtigde ambtenaar toestaan de ereti- 
tel van het door hem laatst werkelijk waargenomen ambt te blijven dragen. 

Art. XIi 9. De toestemming tot het voeren van de onder artikel Xi 8 beoogde eretitel wordt enkel 



aan ambtenaren verleend-die geen functioneringsevalluare "onvoldoende" kregen en die ten minste 
20 jaar werkelijke dienst hebben op het ogenblik van hun pensionering, behoudens in gevai van 
vroegtijdige pensionering ten gevolge van letsels opgedaan of van ongevallen overkomen tijdens de 
uitoefening van of in verband met hun ambt. 



TITEL 1. BEZOLDIGINGSREGELING 

Hoofdstuk l. De salarisschalen 

Artikel Xm 1. Het jaarsalaris, hierna saiais genoemd, van de ambtenaar wordt vastgesteld in de 
salarisschalen bestaande uit : 

- een minimmsaiaris; 
- salaristrappen die het resultaat zijn van de periodieke salarisverho@ngen; 
- een maximumsalaris. 

Geen enkele saiiuisschaal mag zich ove; meer dan 3 l jaar ontwikkelen. 

Het salaris en de periodieke salarisverho~gen worden uitgedrukt in een aantal munteenheden, dat 
met hun jaarbedrag overeenstemt. 

e 
Het salaris, verhoogd met de eventuele haard- of standplaatstoelage, li$ nooit beneden de gewaar- 
borgde minimumbezoldiging. 

Art. XïII 2. De salarisschaal wordt vastgesteld met inachtneming van de rang van de graad en van 
de belangrijkheid van de functie die er mee overeenstemt. 

Aan elke graad worden één of meer salarisschalen verbonden: 

Wanneer meerdere salarisschalen aan &n p a d  worden verbonden, kunnen de hogere salarisschalen 
alleen verleend worden volgens de in dit besluit bepaalde aiteria. 

' - A i t  Xïü 3. tj 1. Eke salarisschaal behoort tot em van de vijf niveaus aangeduid met de letters 
.A, B, C, D en E. De sal&sschaai wordt verder aangeduid met cijfers. Het eerste cijfer g q f t  de rang 
aan, het tweede cijfer de loopbaan biien de rang. Het laatste cijfer g&fI de plaats aan van de sala- 
risschaal met betrekking tot de andere sal&sschalen die binnen dezerde loopbaan bestaan. 

. @ 

5 2. Elke saiarisschaal wordt aangegeven door de lettercijfwcode die in de bij dit 
besluit gevoegde tabel (bijlage 10) boven de salarisschaal is opgenomen. 

- - -. 

Hoofdstuk 2. . Vaststelling van het salaris 

Att. wI 4. Bij iedere wijziging in de bezoldigingmgeihg van een graad wordt eik salaris dat werd 
vastgesteld met inachtneming van die graad opnieuw vastgesteld volgens de nieuwe bezoldigingsre- 

' 1 

geling. 

Indien het aldus opnieuw vastgestelde salaris lager is dan het salaris dat de ambtenaar in zijn graad 
genoot bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, biijft hij in die graad het hoogste salaris 



genieten totdat hij een ten minste gelijk salaris ontvangt. 

Art. XIII S. Het salaris van elke ambtenaar wordt vastgesteld in de salarisschaal of in één van de 
salarisschalen, verbonden aan Âjn graad, behoudens uitzonderingen bepaald in dit besluit. 

Art. X111 6. De gerechtigde in een schaal ontvangt te allen tijde het salaris overeenstemmend met 
zijn anciënniteit die het totaal van de in aanmerking komende diensten uitmaakt. 

~n X111 7. Voor het bepalen van de leeftijd van de ambtenaar wordt, met het oog op de vaststel- 
ling van zijn salaris, de verjaardag die niet op de eerste van de maand valt, steeds verschoven naar 
de eerste van de volgende maand. 

Hoofdstuk 3. In aanmerking komende diensten voor de vaststelling van het salaris 

Art. X111 8. Voor de toepassing van dit deel verstaat men onder : 

1 O dienst van de Verenigde Naties, de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Unie, de Bel- ' 
gische staat, dienst van de gemeenschappen en/of de gewesten : elke niet-rechtspersoonlijke 
dienst die afhangt van de wetgevende macht, de uitvoerende macht of de rechterlijke macht van 
die overheden; 

2" dienst van Añika : elke niet-rechtspersoonlijke dienst die afhing van het gouvernement van 
Belgisch-Congo of van het gouvernement van Ruanda-Urundi; 

3" andere openbare diensten dan de diensten van de Verenigde Naties, de Europese Unie, een lid- 
staat van de Europese Unie, de Belgische staat, de gemeenschappen enlof de gewesten en de 
diensten van Afnka : 
a) elke rechtspersoonlijke dienst die athangt van de uitvoerende macht; 
b) elke rechtspersoonlijke dienst die afhing van het gouvernementwtn Belgisch-Congo, of van 

het gouvernement van Ruanda-Umndi; 
c) elke dienst die afhangt van een regionaal of lokaal bestuur, een provincie, een gemeente, een 

vereniging van gemeenten, een agglomeratie of een federatie van gemeenten, een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn alsook elke dienst die afhangt v& een aan een pro- 
vincie of gemeente ondergeschikte instelling 

d) elke andere instelling onder het recht van een EU-lidstaat of Belgisch recht die voldoet aan 
collectieve behoeften van lokaal of algemeen belang, en in de oprichtipg waarvan of de bij- 
zondere leiding waarvan de openbare overheid klaarblijkelijk een overwegend aandeel heeft, 
alsook-elkeaiidere instelling van koloniaal recht die beantwoordde aan dezelfde voorwaar- 
den. 

4' beroepsmilitair : 
a) de beroepsofficieren, de toegevoegde officieren en de hulpofficieren; 
b) de reserveofficieren die vrijwillige prestaties verrichten met uitsluiting van oefeningspresta- 

ties; 
c) de beroepsonderofficieren, de tijdelijke onderofficieren en de toegevoegde onderofficieren; 
d) de militairen met een lagere graad dan de graad van officier, die dienen op grond van een 

dienst neming of van een wederdienst neming; 



e) de aalmoezeniers~an het actieve kader en de reserve-aalmoezeniers die in vredestijd in 
dienst worden gehouden om het tijdeIìjk kader van de aalmoezeniersdienst te vormen. 

Art. XïU 9. 9 l. Met werkelijke diensten, zoals bedoeld in artikel Vm 35, worden gelijkgesteld, 
voor zover 4 deel uitma(a)k(t)en van een periode van voltijds contractueel dienmehand : 

1 O de carensdag en ook de periodes van afwezigheid wegens zieke die binnen een periode vielen 
waarin de werkgever verplicht was gewaarborgd loon enlof een aanvullende vergoeding te be- 
talen; 

2" de periodes van afwezigheid wegens arbeidsongewi, ongeval naar of van het werk of beroeps- 
ziekte wanneer de ambtenaar tijdens zijn vorige prestaties ais contractueel personeelslid, onder 
de wet viel van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor on- 
gevallen naar of van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; 

. 3. de eerste 30 kalenderdagen ahzigheid ten gevolge van een arbeidsongeval, wanneer het con- 
tractueel personeelslid onder de arbeidsongdenwet van 10 apnl i97 1 vid; 

4" de periodes van verlof wegens bevalltngsnist bedoeld h artikel 39 van de arbeidswet van 16 
m& 197 1, aldaar "moederschapsnist" genoemd; 

5" de periodes van militaire dienstplicht of dienst ais gewetensbezwaarde; 
6" de periodes van afkerigheid : 

a 
. om dwingende redenen of wegens gecontingenteerd verlof; 
. wegens beroepsloopbaanonderbreking of loopbaanhalvering; 
. wegens politiek verlof; 
. wegens vakantiewerkloosheid. 

. 2. Niet gelijkgesteld met werkelijke diensten woden : 

1 O wat de diensten betreft gepresteerd als tijdeiijk personeelslid aanseworven krachtens het besluit 
van de Regent van 30 april 1947 houdende vaststelling van het statuut van het tijdelijk perso- 
neel of krachtens -het besluit van de Regent van 10 april 1948 houdende statuut van.het tijdelijk . 
werldiedenpersoneel : 

- de periodes van dienstschorsing wegens ziekte of gebrekkigheid, die naargelang het aantal 
dienstjaren . . 

- de 30 dagen te boven gaan voor personeelsleden met minder dan 2 jaar dienst; 
- de 60 dagen te boven gaan voor personeelsleden met 2 en minder dan 4 jaar dienst; 
- de 90 dagen te boven gaan voor personeelsleden met 4 en meer dan 4 jaar dienst. 

2" wat de diensten betreft gepresteerd als bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeels- 
lid de periodewan schorsing die niet bezoldigd zijn en niet voor SalarisVerhoging in aanmer- 
king komen; 

3' de periodes van ongewettigde afwezigheid; 

4" de periodes van wijstel.hg van stempelcontrole. 

Art. ?&I 10. 5 l .  Voor de toekenning van de salarisverhogingen komen in aanmerking de wer- 
kelijke diensten met voliedige prestaties die de ambtenaar heeft verricht : 



l O Temijl hij behoorde tot :. 
a) de diensten van de Verenigde Naties, van de Europese Gemeenschap, van een lidstaat van 

de Europese.Gemeenschap, van de Belgkche staat, van de gemeenschappen enlof de ge- 
westen, of van Aíiika of tot de andere openbare diensten, hetzij als bkoepsmilitair, hetzij als 
tituiaris van een bezoldigd ambt; 

. b) de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen ais titularis van een ambt, dat rechtstreeks door 
middel van een weddetoelage bezoldigd wordt; 

c) de vrije gesubsidieerde psycho-medische sociale centra als titularis van een ambt, dat recht- 
streeks door middel van een weddetoelage bezoldigd wordt. 

2" In de hoedanigheid van : 
a) vastbenoemd personeelslid of st*; 
b) personeeldid, dit geen deel uitmaakt van het personeel van de ministeries, de regeringen 
van gemeenschappen en gewesten of een openbare Uistell. en dat aangewezen werd om 
deel uit te maken van een ministerieel kabinet of een Minet \m een lid van een regenns 

a van een gemeenschap of van een gewest; 
c) tijdelijke, benoemd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Regent van 30 

april 1 947 houdende vaststelling van het statuut van het tijdelijk personeel; 
d) tijdelijke, benoemd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Regent van 10 

april 1948 houdende statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel; 
e) tijdelijke, benoemd in een betrekking van de personeelsformatie van de tijdelijke dienst die 

bij het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en de Rijksdienst voor arbeidsvooniening 
werd opgericht bij artikel 212 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1 979- 1980; 

f) werknemer in het bijzonder tijdelijk kader; 
g) werknemer m het derde arbeidscircuit; 
h) stagiair in het raam van de stage van de jongeren; 
i) werknemer ten laste van het Interdepartementaal Begrotingfonds; 
j) gesubsidieerd contractueel; 
k) contractueel wanneer het dienstverband bij arbeidsovereenkomst niet valt onder f tot en 

met j; . 
ag 1) bd arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelslid op grond van artikel 10 van de wet 

van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en 
het openluchtleven het toezicht op de ondernemingen, die wedstrijden van wedding- 
schappen op sportuitslagen inrichten, tot een maximum van tien jaar, 

m) occasioneel medewerker; 
n) tewerkgestelde werldoze. Voor de volledige en werkelijke prestaties als tewerkgestelde 

werktoze worden ook de periodes van afwezigheid meegerekend, die overeenstemmen met 
de administratieve toestand dienstactiviteit waarin een ambtenaar lijn aanspraak op salaris- 
verhoging . behoudt, volgens het statuut dat van toepassimg is in de instelling. 

e 

5 2.  omen eveneens in aanmerking voor de toekenning van salarisverhogingen : 

1" de voltijdse presta;ies die de ambtenaar hedt bij : 
a) de publiekrechtelijke en vrije universiteiten als titularis van een bezoldigd ambt, ongeacht de 

ñnancieringsbron; 
b) het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO), Instituut voor Weten- 



schappelijk Ondmoek in Njverheid m Landbouw (IWONL), het Vlasms Instituut 

voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technolog;ische onderzoek in de industrie 
(IWT) als mandaathouder. 

2" in afwijking van artikel X-m 9, 5 1, de periodes van non-activiteit na het verstrijken van de vijf 
jaar in het geval van verlof voor verminderde prestaties overeenkomstig artikel X 40. 

3" de onvolledige prestaties aan 80 % die overeenkomstig het korrinkljk besluit nr. 259 van 3 1 . 
december 1983 betreffende de duur der prestaties van de personeelsleden tijdens het eerste jaar 
van de indiensttreding als voliedige prestaties beschouwd worden. 

Art. XIEI 1 l. 5 1. De vorige voltijdse beroepsbedrijvigheid in de privé-sector wordt ais voorsaan- 
. de diensten voor de betrokken ambtenaar aanvaard, op voorwaarde dat het bezit van nuttige erva- 

ring in de privé-sector formeel ais voorwaarde gesteld werd voor de aanwerving. 
. . 

5 2. Bij het aanvaarden van de voorgaande diensten worden de periodes van afwe- 
zigheid wegens Pekte, arbeidsongeval of beroepsziekte, die de periodes van gewaarborgd of aanvul- 
lend loon te boven gaan, alsmede van tijdeiijke werkloosheid niet m aanmerking genomen. 

Art. XIU 12. De duur van de in aanmerking komende diensten die de ambtenaar in het onderwijs . 

ad interim of ais tijdeiijk personeelslid heeft vemcht, wordt door de leidend ambtenaar vastgesteld 
aan de hand van het attest afgegeven door de bevoegde autoriteiten en opgesteld overeenkomstig 

. het als bijlage 11 bij dit besluit gevoegde model. 

De op dit attest venielde volledige prestaties, waarvoor de betaling in tienden gebeurde, en die per 
schooljaar geen volledig jaar werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden dag per dag samenge- 
teld. Het totale aantal aldus gewerkte dagen met volledige prestaties wordt vermenigvuldigd met 
' 1,2. Het totaal van deze rekenkundige bewerking wordt vervolgens gedeeld door 30. Het quotiënt 
p f t  het aantal in aanmerking te nemen maanden; met de rest wordt er geen rekening gehouden. 

De op hetzdfde attest vermelde volledige prestaties, die bewijzen dat het personeelslid een volledig 
schooljaar heeft gewerk, gelden voor een totaal van 300 dagen en leveren één jaar in aanmerking te 
nemen diensten op. 

Afdehzg 2. Arnirekening van deeltQjdse dietrstet~ 

Art. XïU 13. Voor zover zij ten minste de helft van een normale beroepsbezigheid in beslag nemen, 
worden de vanaf 1 januari 1994 door een ambtenaar deeltijds venichte diensten in een in artikel 
wI l0 bedodde instelling ais volgt in &erking genomen : 

- voor 50% : de prestaties met een arbeidsduur gelijk aan of meer dan 50% van een voltijdse ar- 
' 

beidsduur en minder dan 80%; 
- voor 80% : de prestaties met een arbeidsduur gelijk aan of meer dan 80% van een voltijdse ar- 

beidsduur en minder dan 90%; 
- voor 90% : de prestaties met een arbeidsduur gelijk aan of meer dan 90% van een voltijdse ar- 

beidsduur en minder dan 100%. 



AfdP?~g 3 -Nadere algemene bepilngen w r  het nm~rekener~ van vorige drenstet~ en het bere- 
kenen van het salans 

Art. XiIí 14. De duur van de in aanmerking komende diensten die de ambtenaar heeft mag nooit de 
werkelijke duur van & door deze diensten gedekte periodes overschrijden. 

Art. XIìX 15. Voor de ambtenaar die bevordert naar niveau 4 wordt de geldeiijke anciënniteit die 
hij heeft verworven aangerekend vanaf de leeftijd van 23 jaar. 

Art. XlIí 16. De ambtenaar die wordt herplaatst behoudt de geldeiïjke anciënniteit die hij in zijn 
dienst van herkomst heeft verwowen, ook al werden daarbij andere dan in artikel Xm 10 bedoelde 
diensten in aanmerlcing genomen. 

Art. Xm 17. De in a a n m e r h g  komende diensten worden berekend per kalendermaand; die welke 
geen voiie maand bedragen worden niet meegeteld. a 
Art. XIIi 18. Voor de vaststelling van het salaris en het bepal'en van het tijdstip van de periodieke 

' 

salarisverhoging wordt er alleen rekening gehouden met de nuttige anciënniteit.. 

De nuttige ancieteit  is het kleinste aantal jaren van de totale geldelijke anciënniteit van een arnb- 
tenaar, vastjesteld overeenkomstig de artikelen Xm 10, Xm 1 1, Xm 12 en Xm 13 en XIII 14, 'dat 
hem recht geef& op een perhdieke sd~sverhoghg. 

Art. XEí 19. 5 1. De ambtenaar die werd bevorderd in gtaad of in salarisschaal, heeft in zijn 
nieuwe graad of salarisschaal nooit een lager saians dan hij in zijn vodge graad of salarisschaal zou 
hebben genoten volgens de bezoldigingsregeling die vim toepassing was op het ogenblik van de be- 
vordering. 

- 5 2.-De ambtenaar die werd herplaatst ~vereenkomsiig artikel V 17 en die in een 
graad van een lagere rang benoemd ,wordt, wordt ingeschaald in de hoogste salarisschaal van zijn 
nieuwe graad. a .-. 

5 3. Indien de herplaatste ambtenaar in zijn nieiiwe graad ,een lager salaris zou ont- 
vangen dan het salaris dat hij op het moment van de herplaatsing in zijn vroegere graad genoot, dan 
behoudt hij dat salaris tot hij in zijn nieuwe salarisschaal &n salaris verkrijgt dat ten minste daaraan 
gelij k is. 

- §Manneer een hoger salaris of hogere salarisschaal verbonden is aan het bekleden 
van een bepaald ambt, dan veriiest de ambtenaar het recht op dit salaris en deze salarisschaal in ge- 
val van wijziging van dienstaanwijzing. 

Hoofdstuk 4. Evaluatie onvoldoende . l 

A h  Xlll20. Voor de ambtenaar die de functionerirgsevaluatie "onvoldoende" heeft geheg& . 
wordt de eerstvolgende calaisverhoging, volgend op de dag waarop deze functioneringsevaluatie 
werd toegekend, gedurende zes maanden uitgesteld. 



Hoofdstuk S. Uitbetaling van het salaris 

Wanneer de ambtenaar op een andere datum dan de eerste van een maand wordt benoemd in een 
nieuwe graad die geen basisgraad is biijfl het salaris voor de lopende maand ongewijzigd. 

De basisgraad van een ambtenaar is de eerste graad waarin hij tot stagiair of in vast verband wordt 
benoemd, in een dienst w a n  het personeel aan de bepalingen van dit deel is onderworpen. 

Vanaf de d% echter waarop de ambtenaar volgens een benoemingmijze waarbij zijn vroegere hoe- 
danigheid van vast ambtenaar of stagiair buiten beschouwing gelaten wordt, in vast verband of als 
stagiair in de nieuwe graad wordt benoemd, is die nieuwe graad zijn basisgraad voor de toepassing 
van het eerste lid. . . 

. . f 2: Wanneer de ambtenaar op pensioen wordt gesteld of overlijdt, wordt het volle e 
maandsalaris betaald aan betrokkene of aan zijn rechthebbenden, naar gelang van het geval. 

- 
/j 3. Het salaris wordt na het vedopen van de termijn betaald, met dien verstande dat . 

het op de rekening van de ambtenaar bijgeschreven wordt uiterlijk de laatste werkdag van de 
maand. Het salaris van de maand december wordt op de rekening van de ambtenaar geboekt uiter- 
lijk de eerste werkdag van de maand januari. Het salaris wordt overgemaakt via overschrijving 

5 4. Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van 
het salaris bepaald aan de hand vah de volgende bewerking : 

Het volledige maandsalaris wordt vermenigvuldigd met de volgende breuk : 
a) . indien het aantal gepresteerde werkdagen van die maand kleiner is dan of gelijk is aan 10 : 

het aantal amresteerde werkdagen x 1.4 
30 

b) indien het aantal gepresteerde werkdagen vah die maand groter is d q  10 : 
30 - het  aantai niet-szepre&erde werkdagen 1.4) 

3 0 

Met gepresteerde werkdagen worden gelijkgesteld de niet gepresteerde werkdagen waarop volgens 
deel M van dit besbit : "Het verlof en de administratieve toestand tijdens verlof' het salaris wordt 
doorbetaald, onverminderd de artikelen IX 4 en X 3. 
Het rekenkundig resultaat van de bewerking wordt vervangen door: 

1 O 15 dertigsten wanneer in een maand van: 
- 20 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan I O; 
- 22 of 23 werkdagen het aant'al gepresteerde werkdagen gelijk is aan 1 1; 

2' 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepres- 
teerde werkdagen gelijk is aan 12." 



8 5. ~ a n  de ambtenaar die in dienst is getreden bij de insteilhg wordt. in zoveme niet 
onmiddellijk het juiste salaris kan worden uitbetaald, vanaf de eerste maand een maandelijks voor- 
schot uitgekeerd dat gelijk is aan het beginsalaris van zijn graad. De uitbetalmg van dit voorschot is 
niet onderworpen aan het visum van de Inspectie van Financiën. Wanneer het aangeworven perso- 
neelslid op het einde van de tweede maand M de datum vari indiensttreding nog steeds geen salaris 
heeft ontvangen door een fout van de overheid die hem heeft aangeworven ontvangt hij ambtshalve 
naiatigheidsintresten berekend op'het begmsalaris. Deze nalntigheidsintresten worden aangerekend 
vanaf de maand die volgt op de datum van indiensttreding. 

Art. XIlI 22. Het maandsalaris volgt de evolutie van het indexcijfer van de consumptiepnjze~ 
overeenkomstig de bepalingen voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende echting 
van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consump- 
tieprijzen van het rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 

. 1982. 

Het maandsalaris tegen 100% wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 13 8,O.l (1 02,02). 

B) 
Hoofdstuk 6. Berekening van het salaris in geval van deeltijdse prestaties en aanpassing van 

de gewaarborgde minimumbezoldiging 

Art. XlIl23. In afivijking van artikel XiIi 1, laatste lid, wordt voor het geval dat de ambtenaar van 
de verlofregeling voor verminderde prestaties geniet of deeltijdse diensten venicht, de gewaarborg- 
de minimumbezoldiojng berekend naar rata van de werkeiijke prestaties. 

Art. XIIi 24. 1. In afivijking van artikel ?UII 21 ,g 1, eerste lid wordt bij deeltijdse diensten of 
verlof voor veminderde prestaties het maandsalaris of het gedeelte van het maandsalaris berekend 
naar rata van de werkelijke prestaties en overeenkomstig de volgende berekeningswijze : 

- voor de prestaties met een arbeidsduur gelijk aan 50% wordt het maandsalaris voor volledige 
prestaties gedeeld door 2; 

- voor de prestaties met een arbeidsduur gelijk aan 80% wordt het maandsalaris voor volledige .s prestaties vermenigvuldigd met 4/5; 
. - voor de prest.es met een arbeidsduur gelijk aan 90% wordt het maandsalaris voor volledige 

prestaties verrnenigvuldi$d met 911 0. 

4 2. De ambtenaar bedoeld in artikel X1 41.4 1 geniet het salaris dit verschuldigd is 
voor verlof voor verminderde prestaties zoals bepaald in 1 vermeerderd met een vijfde van het. 
salaris dat vefschutctigd zou zijn voor de prestaties die niet worden verstrekt. 

Hoofdstuk 7. Gewaarborgde minimumbezoldiging 

Art XlIí 25. 4 1. voor' de toepassing van navolgende bepalingen, vermeld onder dit hoofdstuk, 
moet men verstaan onder voiiedige prestaties :,de prestaties waarvan het dienstrooster een noxmale 
beroepsactiviteit volledig in beslag neemt. 



1 2. VOO; de toepassing van navolgende bepaiingen, vermeld onda dit hoofdstuk, 
moet men verstaan onder bezoldiging : het Aais  vermeerderd met de haardtoelle of met de 
standplaatstoelage. 

Art. XíII 26. De jaariijkse bezoldiging van de ambtenaar die 21 jaar oud is, bedraagt voor volledige 
prestaties, nooit minder dan 489.139 fi. (100 %). 

Art. XïU 27. Het verschil tussen de in artikel Xm 26 bedoelde jaarlijkse bezoldiging en deze waar- 
op de ambtenaar normaal zou recht hebben, wordt hem toegekend in de vorm van een bijslag en in 
zijn salaris opgenomen. 

Art. XüI 28. Wanneer de ambtenaar onvolledige prestaties vdch t  dan wordt hem de overeen- 
komstig artikel Xíii 26 vastgestelde bezoldiging toegekend overeenkomstig de artikelen XIII 2 1 en 
Xm 24. 

. . 

Art. IEm 29. Voor de ambt&aar die aangewezen is voor een hoger ambt dan dat van zijn graad, 
wordt de bijslag w a n  sprake in artikel XIIi 27 Net in aanmerh genomen voor de berekening 
van de toelage. e 
In al de gevallen wordt het niet geïndexeerde bedrag van de toelage voor de uitoefening van een 
hoger ambt verminderd met het bedrag van voormelde bijslag. 

Art. XIII 30. De regeling W e  de indexkoppeling van de salarissen zoals voorzien in artikel XiIi 
22 geldt ook voor de jaaríijkse bezoldiging bedoeld h artikel XIII 26. 

Art. XlIï 31. Deze titel is van toepassing op de stagiair, behalve het hoofdstuk 4. 



Hoofdstuk 1. Organieke regeling 

Art. 32. tj l. Aan de hierna vermelde graden worden, onverminderd d e l  VìIi 72, 5 3, de 
salarisscha(a)l(en) verbonden die overeenkom(t)(en) met de ernaast vermelde lettercijfercode(s). ' 

tj 2. De salarisschalen zijn opgenomen als biiiage 10 bij dit besluit. 

Administrateur-generaal A 31 1 

Directeur-ingenieur,Directeur-informaticus, 
na 10 jaar schaalanciënniteit in A 221 

Directeur @ na 10 jaar schaalanciënniteit in A 2 11 
krachtens artikel VIII 76 

Ingenieur, informaticus en geoloog 
na 6 jaar schaalanciënniteit in A 12 1 
na 12 jaar schaalanciënniteit in A 122 
krachtens artikel VIII 75 

Adjunct van de directeur 
na 6 jaar schaalanciënniteit in A 11 1 
na I l jaar schaaianciënniteit in A 1 12 
krachtens artikel VIII 75 

Hoofdprogrammeur 
na 10 jaar schaaianciënniteit in B22 I 

B Hoofddeskundige 
na 10 jaar schaalanciënniteit in B 2 1 1  

Programmeur 
na 8 jaar schaalanciënniteit in B 12 1 
na 10 jaar schaalanciënniteit in B 122 

Deskundige 
na 8 jaar schaalanciënniteit in B 1 1 1  
na 10 jaar schaalanciënniteit in B 112 

Hoofdtechnicus 
na 10 jaar schaalanciënniteit in C 22 1 



- 
Hoofdmedewerker 
na 10 jaar schaalanciënniteit in C 2 11 

Technicus 
na 8 jaar schaalanciënniteit in C 12 1 
na 10 jaar schaalanciënniteit in C 122 

Medewerker 
na 8 jaar schaalanciënniteit in C 11 1 
na 10 jaar schaalanciënniteit in C 112 

Speciaal hoofdassistent 
na 10 jaar schaalanciënniteit in D23 1 

Techniscn hoofdassistent 
na 1 0 jaar schaalanciënniteit in D22 1 

Hoofdassistent 
na 10 jaar schaalanciënniteit in D 2 1 1  

Speciaal assistent 
na 8 jaar.schaalanciënniteit in D 13 1 

Technisch assistent 
na S jaar schaalanciënniieit in D 13 1 

Assistent 
na S jaar schaalanciënniteit in D 1 1  1 

Technisch beambte 
na 8 jaar schaalanciënniteit in E 121 
na 10 jaar schaalanciënniteit in E 122 

Beambte 
na 8 jaar schaaianciënniteit in E 1 1  1 
na 10 jaar schaalanciënniteit in E l l? 

- .- 

Hoofdstuk 2. Overgangsregeling 
I 

'\ 
Art. XIII 33. Degene die op datum van inwerkingtreding van dit besluit een overgangssalarisschaal 
geniet zoals vastgesteld is in kolom 3 van bijlage 8 bij dit besluit, geket deze salarisschaal tot een 
organieke salarisschaal hem voordeliger wordt. 

In het geval dat de in het eerste lid bedoelde ambtenaar bevordert in graad of in salarisschaal is arti- 
kel XiII 19, 5 l van toepassing. 



Art. XEl34. Deze titel is van toepassing op de stagiair. 

TITEL 3. TOELAGEN 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities 

Art. XEl 35. Het vemchten van extra-prestaties of van prestaties die Net als nonnaal kunnen wor- 
den beschouwd, kan aanleiding geven tot de toekenning van een toelage. De toelage kan individueel 
toegekend worden of aan een groep van ambtenaren die in teamverband (een) extra-prestatie(s) 
hebben geleverd. 

Art. XIII 36 91. Behoudens andersluidende bepaling is de toelage niet verschuldigd: 
- -  in het geval geen salaris wordt betaald; of 

O -. in het geval van een afbezigheid die langer dan 35 werkdagen duurt. 
52. 1. geldt niet voor de toelagen bedoeld in de hoofdstukken 5 , 7  en 8 van 

deze titel." 

Art. XJIí 37. Als een ambtenaar zitting hekft in examencommissies, comités, raden of commissies 
die ressorteren onder het ministerie of de instelling geeft dat fet geen aanleiding tot toekmning van 
een bijzonder-e toelage. 

Het verlenen van toelagen kan echter uitzonderingen bevatten op de regel van het eerste lid, als zit- 
ting hebben geregeld drukke bezigheden met zich meebrengt die directe bijkomende prestaties ver- 
gen die buiten het kader vallen van de normale werkzaamheden van de ambtenaar. 

Art. XiII 38. Voor de toekenning van een toelage verstaat men onder administratieve standplaats 
de plaats waar de ambtenaar zijn ambt uitoefent of een zo centraal mogelijk bepaalde plaats in zijn 
ambtsgebied. - 

@ Indien de administratieve standplaats om dienstredenm niet samenvalt met de plaats waar de de in- 
stelling gevestigd is, wordt zij schriftelijk bepaald door de leidend ambtenaar. 

Art. XIIi 39. De als toelagen verschuldigde bedragen worden uitgekeerd afgerond op een hele 
frank. 

-- 

Hoofdstuk 2. Toekenning van een toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt 

a Art. XIII 40. fj 1.  Aan de ambtenaar die &n hoger ambt uitoefent, wordt er een toelage toege- 
kend. I 

5 2. Deze toelage wordt aan de ambtenaar verleend voor zover hij het hoger ambt 
ononderbroken uitgeoefend heeft gedurende ten minste dertig kalenderdagen. 



Art. XIXI 41 4 1. De toe&ge wordt vastgesteld op het vaschil tursai de koldiging die de ambte- 
naar zou genieten in de graad van het tijdelijk uitgeoefend ambt en de bezoldiging die hij geniet in 
zijn werkelijke graad. 

De bezoldiging waarvan sprake is in het voorgaande lid omvat : 

1 het salaris of, in voorkomend gevai, het salaris met bijslag d o f  het salari~ck~lement; 
2 O  eventueel de haard- of standplaatstoelage. 

Het salaris dat de ambtenaar in de graad van het tijdelijk uitgeoefend ambt zou genieten, is het sala- 
ris dat hij op datum van zijn laatste nuttige anciënniteit in zijn werkeiijke graad, zou ontvangen in- 
dien hij op die datum bevorderd zou worden in de graad van de vacante betrekking. 

De toelage wordt maandelijks na vervallen termijn betaald. 

5 2. De maandtoelige is gelijk aan één twaalfde van de jaarlijkse toelage. In geval de 
maandtoelage niet volledig verschuldigd is, wordt zij bepaald overeenkomstig de artikelen Xm i 1  
en Xm 24, 1. 

5 3. De toelage volgt de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzeq 
overeenkomstig de bepalingen van attikel Xm 22. 

Art. XIII 42. Een eensluidend verklaard afschrift van de aanstellingsakte, alsook van de vereiste 
adviezen, w&dt aan de betalhgsdienst overgelegd tot staving van de ver&êning van de toelage. 

Art. XïU 43. Bij de eerste betaling van de toelage vergewist de betalingsdienst zich ervan dat voor 
iedere aansteilingsperiode de in artikel )(m 43 42 bedoelde documenten zijn voorgelegd. 

Indien dat niet het geval is, verzoekt hij de voor de aanstelling bevoegde overheid ze hem te bezor- 
geri en houdt hij de uitbetaling van de toelage in totdat het dossier is aangevuld. 

Hoofdstuk 3. Toelage voor het presteren van overuren 
b) 

Art. XEï 44. Aan de ambtenaar die voltijds in dienst is en bij uitzondering verplicht wordt tot het 
presteren van overuren woidt voor elk uur extra-prestatie een toelage toegekend van 111 850 van de 
jaarlijkse totale bmtobezoldiging. 
Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomend geval verhoogd 

- - -  met: 
- de bijslag in geval van gewaarborgde minimumbezoldiging; 
- de haard- en standplaatstoelage; 
- de toelage voor hoger ambt; 
- het geldelijk voordeel voor geslaagden voor overgangsexamens naar het andere niveau. 

Art. XIII 45. 5 1. De leidend ambtenaar beslist, op advies van het afdelingshoofd, in hoever het 
nodig is dat bezoldigde overurm worden verricht. 

5 2. Het betrokken afdelingshoofd beslist, rekening houdend met : 



- de dienmioodwendi&cden 
- het contingent te bezoldigen uren dat hem is toegewezen in welke mate de betrokken arnbte- 

naar de keuzemogelijkheid knjgt tussen compensatieverlof of bezoldigiq van overuren. 

De compensatie moet evenwel biomen de vier maandden worden genomen. 
Wanneer dit niet kan gebeuren worden in dit geval de ovexuren ambtshalve bezoldigd. 

Ij 3. De compensatie is gelijk aan het aantal overuren. 

Ij 4. De continu-diensten of diensten met een beurtrol-systeem, waar nu een andere 
regeling bestaat behouden deze regeling. 

Art. XìlI 46. $ 1. Wanneer de ambtenaar, ten gevolge van niet te voorziene omstandi@eden niet . 
vóór het b e g ,  van zijn normale diensttijd op de hoogte gebracht kon worden vsn de prestaties die 
hij zonder onderbreking zal moeten leveren, wordt de in art. Xm 45- 44bepaalde bezoldiging ver- 
hoogd met 25 % indien de extra-prestatie ten minste tik~ uur h beslag neemt. De in art. Xm 45 
#bepaalde bezoldiging wordt met 50 % verhoogd wanneer de extra-prestaties tussen 23 uur en 7 

@ uur worden geleverd. 

5 2. De ambtenaar die bij Uitzondering buiten zijn dienstverplichtingen of permanen- 
tieplicht opgeroepen wordt om deel te nemen aan een onvoorzien en dringend werk, ontvangt een 
toelage die geiijk is aan de waarde van 411 850 van de jaarlijkse gezamenlijke brutobezoldiging, zoals 
deze bepaald is in art. Xm 45 44. Deze toelage staat los van de betaiing van de g e d - t e  overuren. 

Art. XIIi 47 De ambtenaar of de stagiair van niveau A kan geen aanspraak maken op het voordeel 
van de toelagen bedoeld in de artikelen Xm 45 44en MII 47 46. 

Hoofdstuk 4. Toelage voor nacht-, zaterdag- en zondagswerk 

Art. XiIí 48. 5 1. Nachtprestaties zijn prestaties die tussen 23.00 uur en 06.00 uur worden ver- 
richt, evenals tussen 18.00 uur en 08.00 uur op voorwaarde dat deze prestaties eindigen op of na 

@ 22.00 uur en beginnen op of vóór 06.00 uur. 

5 2. Zaterdagprestaties zijn prestaties die op een zaterdag worden vemcht tussen 
00.00 uur en 24.00 uur. 

5 3. Zondagsprestaties zijn prestaties die op een zondag of een wettelijke, decretale 
of erkende feestckgovereenkomstig artikel X I  12 tussen 00.00 uur en 24.00 uur worden vemcht. 

Art. XIII 49. tj l .  De ambtenaar die genoopt wordt tot nachtprestaties wordt een toelage voor on- 
regelmatige prestaties uitgekeerd ten bedrage van 38,5 f?. (100 %) per uur. 

$ 2. De ambtenaar die genoopt wordt tot zaterdagprestaties wordt een toelage voor 
onregelmatige prestaties uitgekeerd ten bedrage van 38.5 fr. (100 %) per uur. 

5 3. Het uurbedrag van de toelage voor zondaa~restaties wordt vastgesteld op 
V1850 van het salaris vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage d o f  de toelage voor het 



- 
uitoefenen van een hoger ambt. 

tj 4. Indien voor enige toelage een uurdeler van toepassin8 zou zijn, dan wordt .hij 
opgetrokken tot 111 850 van het salaris zoals bepaald in 3 van dxt artikel, tenrij een reeds gunstiger 
uurdeler geldt. 

Art. XïU 50. $ 1. De toelagen voor nachtprestaties vemcht op zaterdagen, zondagen en wettelijke, 
decretaie of erkende feestdagen overeenkomstig arhkel X1 12 mogen samengevoegd worden met 
d& toelagen voor zaterdag- en zondagprestaties. 

2. De toelagen vermeld in artikel XIIi 4% 49 mogen niet samengevoegd worden 
met de toelagen bedoeld in artikel XüI 47 46, 5 1 in hoofdstuk 3 "Toelage voor het presteren v+ 
overuren". De betrokken ambtenaar geniet van het gunstigste stelsel. 

Art. Xü 51. 3 1. De leidend ambtenaar beslist, op advies van het afdelingshoofd, in hoever het 
nodig is dat bezoldigde nacht-, zaterdag- of zondagprestaties worden vemcht. 

tj 2. Het betrokken afdelingshoofd beslist, rekening houdend met : 
- de dienstnoodwendigheden 
- het contingent te bezoldigen uren dat hem is toegewezen in welke mate de betrokken arnbte- 

naar de keuzemogeiijkheid krijg tussen compensatieverlof of bezoldiging van zondagpresta- ' 

ties. 

De comperisatie moet evenwel binnen de vier maanden worden genomen. 
Wanneer dit niet kan gebeuren, worden in dit geval de extra-prestaties ambtshalve bezoldigd. 

fj 3.  De compensatie voor nacht- en zaterdagprestaties is gelijk aan het aantal te be- . 
talen uren indien het overuren zijn. Nacht- of zaterdagprestaties worden steeds betaald, maar aileen 
gecompenseerd ais het overuren zijn. 

~ e '  compensatie voor zondagprestaties is gelijk aan het dubbel van het aantal te betalen uren, indien 
het overuren zijn. Indien het geen overuren zijn, is de compensatie gelijk a& het aantal te betalen 
uren. 

4. De continu-diensten of diensten met een beurtrol-systeem, waar nu een andere 
regeling bestaat voor zaterdag-, zondags- en nachtprestaties behouden deze regeling. 

Art. XIU 52. De bedoelde toelagen zijn niet samen te voegen met toelagen die krachtens andere 
reglementeringen voor nacht, zaterdag- of zondagprestaties worden toegekend; in dat geval wordt 
het' meest pnstigè stelsel toegepast. 

Art. XIU 53. De toelagen worden maandelijks en na vervallen termijn uitgekeerd. 

.Indien een prestatie een gedeelte van een uur omvat, wordt dat gedeelte afgerond tot een vol uur 
indien het gelijk is aan of meer dan 30 minuten beloopt; het valt weg indien.het deze duur niet be- 
reikt. 

Art. XEí 54. De bovenvermelde forfaitaire bedragen volgen de evolutie van het indexcijfer van de 



consumptieprijzen over&omstig de bepalingen van artikel XíII 22. 

Art. XIB 55. 5 1. De ambtenaar die een ambt uitoefent : 

- waarvoor het leveren van zaterdag-, zondag- of nachtprestaties of het werken in een stelsel met 
wisselende diensten of continu-diensten onafScheidelijk verbonden is met de h c t i e  en 

- daarvoor van compenserende voordelen geniet, 

kan geen aanspraak maken op de in artikel Xm 49 vermelde toelagen voor nacht-, zaterdag- of 
zondaggrestaties. 

3 2. De ambtenaar of de stagiair van niveau A kan geen aanspraak maken op het 
voordeel van de toelagen bedoeld in artikel M11 49. 

Hoofdstuk 5. Toelagen aan specifieke categorieën van personeel . 

fiD Art. XIll56. 5 1. Van de toezichthoudende ambtenaren aangesteld in uitvoering van het besluit van 
de Vlaamse regering van 9 oktober 199 1 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, belast met net toezicht en de controle voort- 
vloeiend uit het decreet van 2 juli 198 1 betreffende het beheer van afvalstoffen, kan geeist worden 
dat zij : 

1 " p&manent beschikbaar zijn voor het uiwoeren van opgevorderde controles of voor het geven 
van gevolg aan dringende oproepen; 

i' de jeplande controles buiten de normale diensturen uitvoeren die ook hunnen bestaan uit 
nachtwerkof uit werk op een zaterdag, een zondag of een feestdag zoals bepaald overeen- 
komstig art. Xi  12. 

5 2. l0  Iedere toezichthoudende ambtenaar van niveau B, C en A toten met de rang 
Al kan er aldus toe gehouden zijn per kwartaal deel te nemen aan minimum 21 .opgevorderde enlof 
geplande controles buiten de normale diensturen en als volgt verdeeld : 

9 .  6 controles rissen 00.00 uur en 08.00 uur; 

12 controles tussen 17.00 uur en 01 .O0 uur; 
3 controles op zaterdagen, zondagen of feestdagen. 

-2" Van de toezichthoudende ambtenaren van rang A2 die als begeleider en co- 
ordinator werken in een systeem van permanente beschikbaarheid moeten bovendien per kwartaal, 
deelnemen aan minimum 7 opgevorderde enlof geplande controles buiten de normale diensturen en 
als volgt verdeeld : 

2 controles tussen 00.00 uur en 08.00 uur; 
4 controles tussen 17.00 uur en 0 1 .O0 uur; 
1 controle op zaterdqen, zondagen en feestdagen 

5 3.  1" De hiervoor vermelde toezichthoudende ambtenaren ontvangen voor de in 5 
1, 1" en 2" bedoelde opdrachten een buitengewone toelage. 



2' De in 1 bedoelde toelage bedraagt 17.41 7 fi. (1 00 %) per maand voor de 
toezichthoudende ambtenaren van niveau B, van niveau C en van niveau A tot en met de rang Al 
en 8.708 fi. (100 %) per maand voor de toezichthoudende ambtenaren van rang A2. Ze worden 
maandelijk tegelijkertijd met het salaris uitgekeerd. 

. ' De staat met vermelding van de verrichte prestaties wordt per kwartaal voorgelegd en gecontro- 
leerd door de bevoegde hiërarchische meerdere. 

5 4. 1" Ingeval het a d  vereiste controleopdrachten, zoals vermeld in 5 2 niet 
wordt bereikt wegens jaarlijkse vakantie, voor zover die een aaneengesloten periode van minstens 2 
weken omvat, ziekte, gewettigde afwezigheid of verminderde prestaties, wordt de toelage voor de 
betrokken periode pro rata van de prestaties uitbetaald. 

2" In ale andere gevallen dat het aantal vereiste controleopdrachten zoals ge- 
steld in § 2 niet wordt bereikt, dient het tekort gecompenseerd te worden in het volgende kwartaal. 

3" Indien het aantal vereiste controleopdrachten zoals gesteld in 5 2 om andere 
redenen dan vermeld onder 1 O en 2" niet wordt bereikt, wordt de toelage van het betrokken kwar- 

O 
taal in mindering gebracht op de toelage van de volgende kwartalen of terusgevorderd. 

5. Deze toelage is niet samen te voegen met andere toeiagen voor overuren en 
zaterdag-, zondags- en nachtwerk d o f  met toelagen voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk, 
waarop sommige van deze personeeisleden aanspraak zouden kunnen maken. 

4 6. Deze toelage volgt de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, over- 
eenkomstig de bepalingen van artikel Xm 22. 

Hoofdstuk 6. Geldelijk voordeel voor geslaagden voor een vergelijkend examen voor over- 
gang naar het andere niveau 

Art. XIII 57. De ambtenaar die geslaagd is voor een vergelijkend examen voor overgang naar het 
andere niveau en die m verloop van twee jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van 
dat examen niet benoemd is in de graad waarvoor hij het examen heeft afgelegd, krijgt een jaarlijkse . 
toelage waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld : 

45.000 fi. voor de vergelijkende examens die toegang verlenen tot een graad van niveau A, 
- - -  

20.000 fi. voor de vergelijkende examens die toegang verlenen tot een graad van niveau B; 

20.000 f?. voor de vergelijkende examens die toegang verlenen tot een graad van niveau C; 

15.000 f?. voor de vergeiijkende examens die toegang verlenen tot een graad van niveau D. 

Art. XTII 58. 5 1. De toelage wordt in maandelijkse schijven na het vervalen van de temijn be- 
taald; zij wordt betaald pro ratavan het salaris van de maand waarop zij betrekking heeft. 



2. h kt oe lage volgt in dezeifäe mate als het ralaris de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen, overeenkomstig art. XUI 23. 

Art. m 5 9 .  De toekenning van de t@age mag nooit tot gevolg hebben dat de bezoldigmg van de 
ambtenaar hoger li$ dan het bedrag dat hij zou hebben verkregen indien hij benoemd was geweest 
in de graad waarvoor hij het vergelijkend examen heeft afgelegd. 

Voor het bepalen van die bezoldi@ng moet er eventueel rekening worden gehouden met de haard- 
of standplaatstoelage, de toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt, alsmede eke andere toe- 
lage die inherent is aan het uitoefenen van het ambt. 

Art. XlII 60. De ambtenaar die de bevordering weigert waarop hij ten gevolge van zijn slagen voor 
het vergelijkend examen aanspraak kan maken, verliest onmiddeìlijk vanaf de datum van weigering 
het voord'el van de toelage ingesteld bij artikel Xm 58. 

e Hoofdstuk 7. De haard- of standplaatstoelage 

Art. XIIï 61. 1. Een haardtoelage wordt toegekend : 

1 O aan de gehuwde, niet van tafel eh bed gescheiden ambtenaar, behalve wanneer de toelage aan 
zijn echtjeno(o)te wordt toegekend; 

2" aan de indere ambtenaren die één of meer kinderen ten laste hebben voor wie hun kinderbijsla- 
gen toegekend en uitbetaald worden, behalve als zij samenwonen met een personeelslid van het 
andere geslacht dat de haardtoelage geniet. 

3. Als beide echtgenoten personeelslid zijn van een openbare dienst, wordt de 
haardtoelage toegekend aan degene die het l-ste salaris geniet. Om dit salaris te bepalen moet een 
vergeiijking worden gemaakt tussen de toegekende jaarbedwen (1 00 %) die voorkomen in de uit- 
gewerkte salarisschalen, zoals deze zijn vastgesteld voor voHedige prestaties. 

Bij gelijke jaarbedragen Lunnen de echtgenoten met wederzijds akkoord bepalen wie van beiden be- 
9 gunstigde zai zijn van de haardtoelage. 

De vereffening van de haardtoelage is in beide gevallen afhankelijk v 4  een verl.laring op erewoord 
opgesteld door de ambtenaar volgens het als bijlage 12 bij dit besluit gevoegd model en toegestuurd 
aan de personeelsdienst. 

- -- 

De bepalingen van deze paragraaf zijn eveneens van toepassing op de ambtenaar die samenwoont 
en die voldoet aan de voorwaarden vermeld in 5 1,2", van dit artikel. 

. 4 3. Een standplaatstoelage wordt toegekend aan de ambtenaar die geen haardtoela- 
ze krijgt'. 

4. De in non-activiteit gestelde ambtenaar ontvangt noch de haardtoelage, noch de 
nand~laatnoelage. . 



A* Xïü 62. ~et'jaarIijG bedrag van & haadtoelage of van de standpIa8tstoeiage wordt vastge- 
steld als volgt :- 

l O salarissen die het grensbedrag van 62 l .O3 5 fi. niet te boven gaan : 
Haatcltoelage Standplaatstoelage 
29.040 14.520 

2" salarissen die hoger liggen dan het grensbedrag van 62 1 .O35 f?. doch het grensbm .van 
71 0.08 1 f?. niet te boven gaan : 
Haardtoelage Standplaatstoelage 
14.520 7.260 

De bezoldiging van de ambtenaar wiens salaris hoger is dan 62 1 .O35 fi., mag niet Meiner zijn dan de . 
bezoldiging die hij zou hebben indien zijn salaris gelijk zou zijn aan dit bedrag. In dit geval wordt het 
verschil hem toegekend in de vorm van een gedeeltelijke haardtoeiage of van een gedeeltelijke 
standplaatstoelage. 

De bezoldiging van de ambtenaar wiens salaris hoger is dan 71 0.08 1 f?., mag niet kleiner zijn dan de @ 
bezoldiging die hij zou hebben indien zijn salaris gelijk zou zijn aan dit bedrag. In dit geval wordt het 
verschil hem toegekend in de vorm van een gedeeltelijke haardtoelage of van een gedeeltelijke 
standplaatstoelage. 

Onder bezoldiging moet in dit geval worden verstaan het salaris verhoogd met de volledige of ge- 
deeltelijke Mdtoeiage of de volledige of gedeeltelijke standplaatstoelage, verminderd met de in- 
houciing voor de samenstelling van het overíevingspensioen. 

Art. XïiI 63. De haard- of standplaatstoelage en de grensbedragen vastgesteld voor de toekenning 
ervan volgt de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig artikel MII 
33 
m-. 

Art. XUí 64. De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt toegekend aan de ambtenaar.met.on- 
volledige dienstprestaties overeenkomstig de artikelen )(m'2 1 en XIIi 24, 9 1. 

Art. XlD 65. De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt texzeifdertijd betaald als het s a l i s  
van de maand waarop zij betrekking heeft. Zij wordt betaald overeenkomstig artikel XIIi 2 1, fj 4. 

e 
Wmeer zich in de loop van een maand een feit voordoet dat het recht op de haard- of stand- 
plaatstoelage wijzigt, zoals het bepaald is bij artikel XIIi 63.62, past men voor de volle maand het 
voordeligste stelselme. 

Hoofdstuk 8. Vakantiegeld en eindejaarstoelage 

. I 

Afdeling I .  GemeensciurppelQke bepalingen 

krt. 2UII 66. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 
1 O verlening : 



- 
a) het salaris, verhoogd met de eventuele haard- of standplaatstoelage 
b) of ieder loon of iedere in de plaats van de bmtojaarbezoldidi@ng gestelde vergoeding of toela- 

ge; 
zonder de aanpassing aan de evolutie van het indexcijfkr van de consumptieprijzen; 

2" jaarbezoldiguil3 : het salaris, sub 1" a, verhoogd met de eventuele haard-of standplaatstoelage, 
en zonder de aanpassiq aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen over&- 
komstig artikel XIII 22; 

3" brutojaarbezoidipg : da jaarbezoldiging sub 2", aangepast aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel XJII 22. 

Art. XXíI 67. Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage, 
hierna vermeld respectievelijk in afdeling 2 en 5 van dit hoofdstuk neemt men de perioden in aan- , 

merkmg gedurende welke de ambtmaar, tijdens het referentiejam voor het vakantiegeld. of de refe- 
rentieperiode voor de eindejaarstoelage : 

1" het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heefî genoten; 

Q) 
2" niet in dienst is kunnen treden of zijn ambtsverrich@ngen heeft geschorst wegens verplichtingen 

die op hem &sten Jaachtpis de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962. of krach- 
tens de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 febru- 
ari 1980, met uitsluiting in beide gevallen van de wederoproeping om tuchtredenen; 

3' afwezig was wegens bevaìiingsmst, toegekend door artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart' 
1 97 1, aldaar "moederschapsrust" genoemd; 

4" ahezig was wegens ouderschapsverlof 

Art. XIII 68. Onverminderd artikel XIIí 67 ,2", 3" en 4' en artikel XIU 73 wordt, wanneer Net tij- 
dens het ganse referentiejaar of de referentieperiode volledige prestaties werden 
vemcht, het bedrag van het vakaritiegeld enlof de eindejaarstoelage, naar gelang van het geval : 
a) bepaald op een twaalfde of een negende van het maandbedrag voor elke prestatieperiode die 

een ganse maand beslaat ; 
b) aangepast overeenkomstig artikel )Lm 2 1, 4 en artikel Xüi 24. 

Afdeling 2. Vakantiegeld 

Art, XIIi 69. Voor de toepassing van de hiernavolgende bepalingen, vervat in deze afdeling, ver- 
staat men onder : 
"referentiejaar" : het kalenderjaar dat aan het jaar voorafgaat tijdens hetwelk de vakantie moet wor- 
den toegestaan. 

-- 

Art. XIlI 70. Het vakantiegeld bestaat uit een forfaitair gedeelte en een veranderiijk gedeelte. 

Art. XIII 71. Voor volledige prestaties die verricht werden gedurende het ganse referentiejaar, be- 
rekent men het vakantiegeld als volgt : 

1" het forfaitaire gedeelte voor het jaar 1993 bedraagt 3 1 .S89 fr. 
Dit bedrag wordt elk jaar aangepast door vemenigmldiging met een coëfficiënt die men krijgt 
door de deling waarbij : 
- het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari van het vakantiejaar het 



- 
deeltal is; 

- en het indexcijfer van de maand januari van het referentiejaar de deler. 
Het quotiënt, zijnde de voormelde coëfficiënt, berekent men tot op vier decimalen. 
Het geïndexeerde fofaitaue bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid; 

2" het veranderlijk gedeeite bedraagt 1 % van de jaarbezoldiging aangepast aan het verhogings- 
percentage van de maand maart van het vakantiejaar, zoals dit percentage is gekoppeld aan de 
evolutie van de index van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel XUI 22. 

Dit percentage berekent men op basis van het brutobedrag dat verschuldigd zou zijn voor de be- 
schouwde maand, wanneer de ambtenaar voor die maand geen of slechts een gedeeltelijke salaris , 

heeft ontvangen. 

Art. Jüïï 72. Voor de berekening van het vakantiegeld neemt men eveneens in aanmerking de 
ode vanaf 1 januari van het referentiejaar zoals bedoeld in artikel Xm 78 69 tot de dag voor de da- 
tum waarop de ambtenaar tot de stage werd toegelaten, op voorwaarde dat hij : 

1" &der dan 25 jaar oud is op het einde van het referentiejaaq 
2" uiterlijk in dienst is getreden op de laatste werkdag van de vier maanden volgend op : 

a) hetzij de datum waarop hij de inrichting heeft verlaten waarin hij zijn studie heeft gedaan 
onder de voorwaarden bepaald in artikel 62 van de ~ecoördiieerde wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders; 

b) hetzij de datum waarop aan de leerovereenkomst een einde is gekomen. 

De ambtenaar moet het bewijs leveren dat hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit bewijs kan 
door alle rechtsmiddelen wordeii geleverd, getuigen inbegrepen. 

Art. Xm 73. De perioden gedurende welke de ambtenaar verlof voor opdracht van algemeen be- 
lang heeft gekregen, neemt men - in afwijking van artikel Xm 68 67- niet in ikmerking voor de be- 
rekening van het vakantiegeld. 

Art. XIII 74. 5 1. Het vakantiegeld wordt betaald in de loop van de maand mei van het jaar gedu- 
rende hetwek de vakantie moet worden toegekend. 

5 3. In afwijking van de in de vorige paragraaf omschreven regel, wordt het vakan- 
tiegeld uitbetaaid tijdens de maand volgend op de datum waarop de ambtenaar de leeftijdsgrens be- 
reikt, of volgend op de datum van zijn overlijden, van zijn ontslagneming, van zijn afdanking of van 
zijn aftetting. - - 

Voor de toepassing van het vorige lid wordt het vakantiegeld berekend, waarbij er rekenin3 gehou- 
den wordt met het forfaitaire bedrag, het percentage en de eventuele inhouding welke op de be- 
schouwde datum gelden; het percentage wordt toegepast op de jaarbezoldiging die als basis dient 
voor de berekening van de bezoldiging die de ambtenaar op die datum geniet. 

Wanneer hij op die datum geen bezoldigmg of een verminderde bezoldiging geniet, wordt het per- 
centage berekend op de bezoldiging die hem dan verschuldigd geweest zou zijn. 



A n  wI 75. Op het hrfaitair m het veranderlijk gedeeite van het vakantiegeld wordt 13,07 % in- 
gehouden. 

Afdeling 3. Eindejamstoelage 

Art. XíIí 76. Voor de toepassing van de hiernavolgende bepalmgen vervat in deze afdeling 3, 
wordt verstaan onder : 
referentieperiode : de periode van 1 januari tot en met 30 september van het'in aanmerking geno- 
men jaar. 

Art. XïIí 77. Aan de bepalingen van deze afdeling 3 is onderworpen de ambtenaar, ongeacht zijn . 
activiteit of zijn graad, die tijdens de gehele referentieperiode of een gedeelte ervan heeft behoord 
tot de instelling. 

Art. XïLI 78.. De ambtenaar ontvangt het volledig bedrag van de in artikel MI1 88 79 bepaalde 

a. toelage, indien hij als titularis van een ambt met volledige prestaties zijn verlening volledig heeft 
ontvangen tijdens de hele duur van de referentieperiode. 

Art. XlX 79. 5 1. De eindejaarstoelage bestaat uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeel- 
te. 

2. Deze eindejaarstoelage berekent men als volgt : 

1 O Het forfaitair gedeelte voor het jaar 1992 bedr* 9.149 fr. 
Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw aangepast door vemenigvuldiging met een coëfficiënt die 
wordt v e r b e n  door een delmg waarbij : 

- het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het uitbetalingsjaar het 
deeltal is; 

- en het indexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar de deler. 

Het quotiënt, zijnde de voormelde coëfficiënt, wordt berekend tot op vier decimalen. 
Het ge'indexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid. 

2" het veranderlijk gedeelte is gelijk aan 2,5 % van de jaarbezoldiging aangepast aan het verho- 
gingsperceniasjë van de maand oktober van het uitbetaiingsjaar, zoals dit percentage is gekop- 
peld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel XiII 22. 

3. Wanneer de ambtenaar zijn bezoldiging niet heeft ontvangen voor de maand 
oktober van het uitbetalingsjaar, komt voor de berekening van h& veranderljk deel van de toelage, 
die brutojaarbezoldiging in aanmerking, dat als basis voor de berekening van zijn brutobezoldiging 
voor deze maand ZOU hebben gediend, indien deze brutobezolding verschuldigd was geweest. 

Art  XUI 80. ~e eindejaarstoelage wordt in een keer uitbetaald tijdens de maand december van het' 
in aanmerkmg genomen jaar. 



Art. XIiI 81. Voor de vereffening en de betaling van de eindejaarstoelage moet de instelling in- 
staan, indien zij belast was of belast geweest zou zijn met het vereffenen en het betalen van de ver- 
lening aan de gerechtigde : 

- hetzij voor de laatste maand van de referentieperiode, 
- h d j  voor het eerste deel van die maand indien deze twee of meer voor de begotingsme- , 

kening van die verloning verschillende perioden omvat. 

Hoofdstuk 9. Toelage  voor g e v a a r l i j k ,  ongezond o f  h i n ' d e r l i  jh- 
werk. 

Art. XIIí 82. Aan de ambtenaar die gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk vemcht, wordt 
een toelage uitbetaald, hierna te noemen "toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk 
werk". 

Art. XIíi 83. De lijst van werken die ais gevaarlijk, ongezond of hinderlijk worden beschouwd 
wordt vastgesteld in bijlage l 3  bij dit besluit 

Art. XïII 84. De toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk bedraagt: 
44 fiank per uur (100%), wanneer een ambtenaar gedurende een maand ten hoogste 6 uur één 
of meer van de werken bedoeld in artikel X111 82 ter heeft verricht ; 

'48 fiank per uur (1 00%), wanneer een ambtenaar gedurende een maand meer dan 6 uur en 
hoogstens 25 uur één of meer van de werken bedoeld in artikel XIII 82 ter heeft vemcht ; 

50 fiank per uur (1 00%). wanneer een ambtenaar gedurende een maand meer dan 25 uur een 
of meer van de werken bedoeld in artikel X111 83 heeft vemcht ; 

Art. XïII 85. Voor de berekening van de totale duur tijdens dewelke een ambtenaar gedurende @ 
de maand gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk heeft vemcht, wordt de duur van de verschil- 
lende periodes waarin hij 6én of meer werken bedoeld in artikel )(III 83 heeft vemcht, samen- 
geteld. 

Wanneer deze tot& duur een gedeelte van een uur beslaat, of naast volledige uren ook een 
gedeelte van een uur omvat, wordt dit gedeelte afgerond naar een vol uur wanneer het mini: 
mum 30 minuten bedraagt. Indien het minder dan 30 minuten bedraagt, valt het weg. 

Wanneer 2 of meer werken bedoeld in artikel XIII 8 1 ter gelijktijdig worden verricht, wordt dr: 
duur ervan slechts éénmaal in aanmerking genomen. 

Art. XIIi 86. 5 1 .  Een ambtenaar van niveau A heeft geen recht op een toelage voor gevaar- 
lijk, ongezond of hinderlijk werk. 



c2. Deze toelage kan niet worden gecumuleerd met de toelage vermeld 
in het artikel XiII 57 56. 

Art. XJII 87. 1. De toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk wordt maandelijks 
na vervallen termijn uitbetaald. 

5 2. Deze toelage volgt de evolutie van het indexcijfer van de consump- 
tieprijzen overeenkomstig de regeling vastgesteld in artikel Xm 22. " . . 

Hoofdstuk 10. Toepassing 

Art. XIIí 88. 5 1. Behalve hoofdstuk 2 is deze titel eveneens van toepassing op de stagiair. 

€j 2. De hoofdstukken 3 , 4  en 9 zijn evenwel niet van toepassing op de q i a i r  van 
niveau A. 

TITEL 4. VERGOEDINGEN 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities 

Art. XIB 89. Een vergoeding wordt verleend aan de ambtenaar die verplicht wordt werkelijke las- 
ten te dragen die Net normaai zijn en niet onafscheidelijk met het ambt verbonden zijn. 

Art. XIB 90. Wanneer de toestand die aanleiding geeft tot de toekenning van een vergoeding zich 
herhaaidelijk.kan voordoen, kan het bedrag van deze vergoding forfanair vastgesteld worden. 

Art. XItí  91. De onderbreking van de arnbtsuitoefening waaraan een forfaitaire vergoeding is ver- 

&% bonden brengt voor de ambtenaar de schorsing mee van de betaling van bedoelde vergoeding voor 
zover de lasten Net meer worden gedragen. 

Art. XIII 92. De vergoedingen worden vastgesteld onverminderd de bepalingen betreffende de 
administratieve en begrotingscontrole. 

Art. XlIí 93. Voor Se toekenning van een vergoeding verstaat men onder administratieve stand- 
plaats de plaats waar het personeelslid zijn ambt uitoefent of een zo centraal mo-;elijk bepaalde 
plaats in zijn ambtsgebied. 

Indien de administratieve standplaats om dienstredenen niet samenvalt met de plaats waar de adrni- 
nixratie gevestigd is, wordt zij schdelijk bepaald door de leidend ambtenaar. 

De administratieve standplaats wordt zo vastgesteld dat de reis- en verblijfkosten of dienstverplaat- . 
singen zoveel mogebjk worden beperkt. 



De verplaatsin3 naar de &stratieve standplaats mag geen deid ing  geven tot het toekennen 
van een ver~oëding. 
Wanneer evenwel de kortste afstand naar de plaats waarheen de ambtenaar zich moet begeven niet 
over de administratieve standplaats loopt, dan wordt de ambtenaar vergoed voor de verplaatsing 
vanaf zijn woonplaats. 

~ r t .  XEí 94. De voor vergoedingen verschuldigde sommen worden uitgekeerd afgerond op een 
hele frank. 

Hoofdstuk 2. Vergoeding voor begrafeniskosten 

Art. XIII 95. In geval van overlijden van een ambtenaar wordt ten bate van zijn niet uit de echt ge- 
scheiden noch van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e), of bij diens ontstentenis van zijn erfge- 
namen in rechte lijn, als compensatie voor de begrafeniskosten een vergoeding uitgekeerd die over- 
eenstemt met het maandelijks bedrag van de laatste bnito-activiteitsbezoldiging van de ambtenaar. 
Deze bezoldiging omvat, in voorkomend geval, de salariscomplementen en de toelagen die bilj het 
salaris behoren. e . 
De vergoeding mag het twaalfde niet overschrijden van het bedrag vastgesteld bij toepassing van 
artikel 39, eerste, derde en vierde lid van de arbeidsongevaìienwet van 10 april 197 1. 

Art. XIIi 96. Bij ontstentenis van de in art. XIU: 95 bedoelde rechthebbenden, mag de vergoeding 
worden uitgekeerd ten bate van elke ~tuurlijke persoon of rechtspersoon die bewijst dat hij de be- 
wafeniskonen heeft gedragen. In dit geval is de vergoeding gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten . J 

zonder dat zij evenwel meer mag belopen dan het hierboven vermelde bedrag ten gunste van de . 
echtgeno(o)t(e) of van de erfsenamen in rechte lijn bepaald. 

Art. XKIi 97. Wegens het gedrag van de gerechtigde ten opzichte van de overledene, kan de minis- 
ter,, in uitzonderingsgevallen beslissen de vergoeding niet uit te keren of ze ten bate van een of meer 
gerechtigden uit te keren. 

Art. XIII 98. De hierboven bepaalde vergoeding mag met soortgelijke krachtens andere bepalingen 8 
toegekende vergoedingen, slechts ten belope van het bij art. XUI 96 bedoelde bedrag worden sa- 
mengevoegd. 

Art. XIII 99. Deze titel is eveneens van toepassimg op de stagiair. 
- - 

TITEL 5. DE ]BUISBEWAARDERS 

Hoofdstuk l. Aanstelling van huisbewaarders 

Art. XIlI 100. De leidend ambtenaar wijst aiie gebouwen of complexen aan die betrokken zijn door 
of ter beschikking staan van de instelling en waarvoor een huisbewaarder dient te worden aange- 
steld. 



Art. XUi 101; 9 l .  De voorstellen tot aanstelling van huisbewaarders worden opgemaak2 en voor- 
gelegd aan de leidend ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid bent. 

5 2. Als huisbewaarder kunnen enkel worden aangesteld de ambtenaren die de hier- 
na volgende voon;rrctarden v d e n  : 
1 " bij voorkeur werken in het gebouw, waarvoor een huisbewaarder gezocht wordt; 
2" bij voorkeur behoren tot de niveaus D of E; 
5 op de dag van de kandidatenvoordracht niet de evaluatie onvoldoende hebben. 

5 3.  De oproep tot kandidaten wordt gericht tot de ambtenaren van de instelling. 

4 4. Bij ontstentenis van kandidaten als bedoeld in 3 kan de taak toevertrouwd 
. worden aan een lid van het contractuele personeel. 

5 5. Bij ontstentenis van kandidaten kan een persoon contractueel aangesteld wor- 

a den die'niet tot de instelling behoort. 

Hoofdstuk 2. Opdrachten en plichten van de huisbewaarders 

Art. 102. 5 1. De leidend ambtenaar geefi aan de huisbewaarders de nodige opdrachten en 
richtiijnen in verband met de veiligheid, de hygiëne en de bewakuig van de gebouwen. 

g Z. De leidend ambtenaar legt daarenboven de specifieke verplichtingen op, die 
aangepast zijn aan de activiteiten die in ieder gebouw worden uitgeoefend. 

Art. XlIi 103. Onverminderd de bepalingen van deel IE is de huisbewaarder onderworpen aan de 
volgende verplichtingen : 

1 " de huisbewaarder mag in het gebouw geen enkele commerciele activiteit uitoefenen; 
2" de huisbewaarder bewoont met zijn gezin aileen het gedeelte dat hem is toegewezen in het 

e .  gebouw waarvan hij de bewaking heeft. De lokalen die ter beschikking van de huisbewaarder . 
zijn gesteld, moeten altijd proper zijn. Deze lokalen worden op kosten van de overheid in 
goede staat gebracht, op het ogenblik dat de huisbewaarder in dienst treedt. De huisbewaarder 
ondertekent een verklarins over de goede staat van de hem toevertrouwde woonvertrekken. 
Normaal opfiissings- en onderhoudswerk dat nodig mocht blijken bij het bewonen van de 
lokalen, moet geregeld door en op kosten van de huisbewaarder uitgevoerd worden; 

3" de iristehg betaalt evenwel het herstelhgswerk veroorzaakt door werkzaambeden die ze 
heeft bevolen en die schade hebben toegebracht aan de lokalen var1 de huisbewaarderswoning. 
Hetzelfde geldt voor de herstelling van toevallige schade in genoemde lokalen en die niet kan . 
worden toegeschreven aan een verzuim van de huisbewaarder; 

4" de huisbewaarder mag het meubilair, het materiaal en de uitrusting van de diensten van de in- 
stelling, die niet tot zijn woning behoren, Net aanwenden voor persoonlijk gebruik; 

5" de huisbewaarder is verplicht een brandverzekering te onderschrijven wat de huurrisico's en het 
verhaal van buren betreft. 

Art. XUí 104. tj 1. Het gebouw mag buiten de diensturen in geen geval zonder toezicht worden 



- 
gelaten. 

5 2. Bij een vakantieverlof van ten minste één week wordt bij de vakantieaanvraag 
een nota gevoegd waarin de aanstelling van de eventuele plaatsvervanger wordt voorgesteld. 

De plaatsvervanger vervult de voowarden die de huisbewaarder moa vervullen. 

De volledige identiteit en het juiste adres van die persoon moeten worden opgegeven. De aanvraag 
moet minstens vijftien dagen vóór de aanvangsdatum van de vakantie worden ingediend bij de lei- 
dend ambtenaar. 

Art. XìIí 105. De verhuiskosten van het eigen meubilair komen altijd ten laste van de huisbewaar- , 

der, behalve wanneer de diensten zelf hun lokalen verlaten en zich vestigen in een nieuw dienstge- 
bouw waar de betrokkene weer ais huisbewaarder wordt aangesteld, 

Hoofdstuk 3. Voordelen en rechten toegekend aan de huisbewaarders 

Art. Xü 106. 5 1. Als vergoeding voor de plichten, heeft de huisbewaarder alleen voordelen in 
natura : nl. kosteloze huisvesting, verwarming en verlichting in een woning, die aan de hedendaagse 
comfortnomen voldoet. 

2. Indien de huisbewaarder, zowel inzake lokalen als inzake energe, wijzigingen 
wenst aan te brengen, moet hij vooraf de toestemming hijgen van de leidend ambtenaar. 

3. De leidend ambtenaar ziet erop toe dat misbruiken in het verbruik vermeden 
worden, zodat de overheid alleen de kosten draagt eigen aan een normaal gezinsleven. In geval van 
niet verantwoord gebmtk, komen de bijkomende kosten voor rekening van de huisbewaarder. 

Hoofdstuk 4. Toelage voor de vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof 

Art. 107. 5 1. Er wordt een toelage toegekend aan de persoon vreemd aan de administratie die 
bij beslissing van de leidend ambtenaar de huisbewaarder vervangt tijdens diens vakantieverlof van d, 
tenminste één week. 

5 2. Per dag prestatie ontvangt hij een toelage van 711 976 van het geïndexeerd mi- 
nimumbedrag van de salarisschaal van beambte (E l l l) in de instelling. 

- - -- 

Hoofdstuk 5:  Beëindiging van de functie van de huisbewaarder 

. Art. XIII 108. 5 1. Wanneer.de aanstelling van de huisbewaarder eindigt : 
t 

1 O bij zijn pensionering; 
3" als hij ontslag neemt; 
3' indien de bevoegde overheid deze functie van huisbewaarder afschaft; 

. 4" bij het overiijden van de huisbewaarder, 



knjgt de belanghebbende, OS bij overlijden, de echtgeno(o)t(e), of indien hijízij weduw(e)(naar) is, 
de nabestaanden die onder hetzelfde dak wonen, zes maanden de tijd om een andere woning te zoe- 
ken. De leidend ambtenaar waarschuwt de betrokkene bij aangetekend schjven. 

Wanneer de aanstelhg van de huisbewaarder beëindigd wordt in geval van tekortkomingen die van 
aard zijn dat het noodzakelijk is dat hij ais huisbewaarder wordt ontslagen, laijgtbelanghebbende . 

drie maanden de tijd om een andere woning te zoeken. 

In geval van : 
- hetting 
- of ontslag om dringende redenen door de werkgever of de werhemer; 
wordt deze termijn ingekort tot 1 maand. 

De tekortkoming wordt vastgesteld door de leidend ambtenaar. De beslissimg tot ontslag wordt ge- 
nomen door de leidend ambtenaar. 

@ 2. De huisbewaarder die zijn fiinctie wenst te beeindigen, moet de leidend ambte- 
naar hiervan ten minste drie maanden van te voren bij aangetekend schrijven in kennis stellen, behal- 
ve in geval van overmacht. 

Art. X E í  109. Deze titel is eveneens van toepassing op de stagiair 

TITEL 6. OVERGANGS-, OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Art. XIII 110 g l .  Tot op het ogenblik dat hij kan genieten van een gunstiger sectorale prograrn- 
matie in de instelling, behoudt de ambtenaar, die vanuit een andere instelling is overgegaan naar de 
instelling, de voordelen van de sectorale programmatie van zijn dienst van oorsprong, onder de vol- . 
jende voorwaarden : 

1 O ingeval het sectoraal voordeel de toekenning van een gunstiger salarisschaal inhoudt, blijft de 
salarisschaal beperkt tot die salarisschaal waarop de ambtenaar recht had volgens de bestaande 
reglementering op het ogenblik van zijn overplaatsing en in de graad die hij op dat ogenblik 
bekleedde; de latere wijzigingen aan deze reglementering zijn op hem niet meer van toepassing; 

2" ingeval dit sectoraal voordeel de uitkering van een toelage, vergoeding of sociaal voordeel in- 
houdt, behoudt hij die slechts inzover de voorwaarden voor de toekenning ervan verder blijven 
bestaan in de instelling waar hij in terechtkomt. 

- - -  

!j 2. Onder reglementering bedoeld in !j l, 1" dient minstens een ministerieel besluit 
te worden verstaan. 

, 5 3.  In geen geval kunnen de sectorale voordelen van de dienst van oorsprong wor- 
den samengevoegd met deze in de instelling. De gunstigste regeling is van toepassing op de ambte- 
naar. 

Art. XUI l l l De ambtenaar van rang Al of A2 die in december 1993 het salariscomplement ge- 



noot bedoeld in artikel l? van het besluit k de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot vast- 
stelling van de weddeschalen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangt een toela- 
ge van 20 % van het geïndexeerd salaris voor zover hij de taken van Sonnaticus daadwerkelijk en 
uitsluitend in een infodcadienst blijft uitoefenen. 

Het recht op deze toelage vervalt zo de ambtenaar bevordert in rang of in salarisschaai. Desgeval- 
lend wordt voor de toepassing van artikel X31I 19, 1 dit salariscomplement samen met het salaris 

. 

in de berekening opgenomen. . . 

De toelage wordt maandelijks en na verlopen termijn betaald; eventueel wordt zij verminderd over- 
eenkomstig de bepalingen van de artikelen XIiI 2 1 en Xm 24, § 1. 

Art. XIII 112. 5 1. De ambtenaren voor wie in kolom 6 van bijlage 8 van dit besluit de rang 15 is . 
vermeld, worden voor de toepassing van de reglementering inzake reis- en verblijfkosten gelijkge- 

. steld met een ambtenaar van rang M. . 

$2 .  De volgende tabel regelt voor de toepassing van de reglementhg inzake reis- 
en verbiijfkostc de gelijkwaardigheid tussen de in die reglementering vennelde rangen en de rangen 
die in dit besluit worden vermeld : 

a 
randgraad reglementering reis- en verblijfkosten 

A3 15tot17 
A2 ( enkel schaal A 214 of A 216) 

A2 (met uitzondering 10 tot 14 
van schaal A214 en A216) 

alle rangen van niveau B en C 20 tot 25 

aiie rangen van niveau D 30 tot 35 

aiie rangen van niveau E 40 tot 44 

- 9 H o o r  de reglementering voor reiskosten, meer bepaald het gebruik in België 
van de gemeenschappelijke vervoermiddelen die verscheidene klassen omvatten, worden gelijkg&, 
steld : 

nieuwe randgraad reglementering reis- en verblijfkosten 

aiie rangen van niveau A 10 tot 17 

aiie rangen van niveau B 22 tot 25 
aiie salarisschalen C2 22 tot 25 



- 

en de salarisschalen C 1 
die eiindigen op het cijfer 3 

D2 34 tot 35 

Art. 113. Artikel 14 van het korninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling 
van het personeel der ministeries zoals het werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 no- 
vember 199 l ,  wordt van toepassing verklaard op de instelling. 

Art. XIïï 114 De informaticus in dienst op 3 l mei 1995, en die in toepassing van kolom 3 van bij- 
lage 8 de overgangssalarisschaal A 13 l of A 132 geniet, bekomt bij bevordering in salarisschaal de , 
over~angssalarisscfialen A 125 en A 126, respectievelijk A 127. 



DEEL W .  DE RECHTSPOSITIE VAN HET CONTRACI'UELE PERSONEELSLID 
VAN DE INSTELLING 

TITEL 1. TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel XTV 1. Dit deel is van toepassing op het personeelslid dat bij de instelling bij arbeidsover- 
eenkomst in dienst genomen wordt overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betraende de arbeids- 
overeenkomsten, hierna genoemd "het contractuele personeelslid". 

. TITEL 2. DE AANWERVING EN DE TOELATINGSVOORWAARDEN 

Hoofdstuk 1. De aanwerving 

A fdelitig l .  'Organieke regeling 

Art. XTV 2. Contractuele indienstnerningen zijn uitsluitend toegestaan om : 

1 O aan uikonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefien te voldoen; 
2" ambtenaren te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden; 
3" bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen. 

A fdel~tig 2 .  Uitzotderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte~~ 

Art. XIV 3.  5 1. Contractuele indienstnemingen om te voldoen aan tijdelijke en uitzonderlijke 
personeelsbehoefien kunnen deen maar plaatsvinden voor beperkte duur. 

$ 2 .  De minister bepaalt. het aantal, de duur en de soort van betrekkingen waarin 
. . personeel met een contract in dienst genomen wordt om te voldoen aan tijdelijkesen uitzonderlijke 

personeelsbehoefien, op voorstel van de leidend ambtenaar. 

Art. XIV 4. Het contractuele personeelslid dat een vervangingsopdracht vemcht, wordt in dienst 
genomen in de wervingsgraad die overeenstemt met de graad van de ambtenaar of het contractuele 
personeelslid die hij vervangt, of in een graad die lager is dan deze wervingsgraad. 

Afdeling 4.  Bijkomende of specifiek opdrachten 

Art. XIV 5. fj l .  De aanvragen voor het in dienst nemen van contractueel personeel om bijko- 
mende of specifieke opdrachten te vervullen moeten bij de Vlaamse regering worden ingediend met 



vermelding van het a a d ,  de duur en de soort van betrekkbgen die contractued moeten worden 
opgevuld. - 

8 2. Bijkomende of specifieke opdrachten zijn de füncties verbonden aan : 

- de betrekkingen van het schoonmaak-, restaunint- en keukenpersoneel en van onthaalbe- 
ambtes die contractueel werden aangeworven; 

fj 3. De arbeidsovereenkomsten van de in fj 2 bedoelde personeelsleden worden ge- 
sloten voor onbepaalde duur. 

Afdeling j. GemeenschappeZ~ke bepali~tgen 

Art. XN 6. De contractuele personeelsleden die een functie uitoefenen, die kan beschouwd 
worden als een fiinctie van rang A2 worden aangesteld door de minister..De overige contrac- 
tuele personeelsleden worden aangesteld door de leiderid ambtenaar. " 

Art. XW 7. Onverminderd de voorwaarden voor indienstneming van gesubsidieerde contramelen 
zoals deze door de Vlaamse regering worden vastgesteld of bijkomende vereisten die voor de in- 
dienstneming van een personeelslid in een bepaalde ftnctie worden gesteld, moeten de personen die 
bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen worden, voldoen aan de hiemavermelde toelatings- 
voorwaarden : 

1" een gedrag hebben dat in o v e r e e n s t d g  is met de eisen van het beoogde ambt; 
2" de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3' aan de dienstplichtwetten voldoen; 
4" lichameiijk geschikt zijq 
5" een diploma of studiegetuigschrift bezitten dat overeenstemt met het niveau van de te begeven 

betrekiang en dat eventueel in de fùnctiebeschrijving nader wordt bepaald; 
6" Belg zijn voor contractuele betrekkuigen die een rechtstreekse deelname aan de uitoefening van 

e het openbaar gezag inhouden of die werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van 
de algemene beiarigen van de Vlaamse Gemeenshap of andere openbare lichamen. 



Hoofdstuk l. Algemene regeiingen 

Afdeling I .  Soort van arbeidsovereenkomst 

Art. XIV 8 Eke arbeidsovereenkomst wordt aangegaan hetzij voor bepaalde of onbepaalde duur, 
hetzij als vervangingsovereenkomst. 

Afdeling 7 .  Schrflelijke vmstelling van de arbeidsovereenkomst 

Art. XIV 9. Elke arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk dgesloten. 

Art. XIV 10. De leidend ambtenaar ondertekent de arbeidsovereenkomst van dit personeelslid. 0 

Afdeling 3. Proefrijd - Beoordeling ' 

Oilderafdelirrg I .  Proeftijd 

.Art. XIV l l. Het contractuele personeelslid wordt onderworpen aan een proeftijd. 

Art. X N  12. Deze proeftijd bedraag voor een arbeider 14 dagen en voor een bediende 1 maand. 

Art. X N  13. Een proeftijd wordt niet meer opselegd wanneer de beroepsgeschiktheid van het 
contractuele personeelslid uit voorgaande prestaties bij de instelling kan worden abeleid. 

O~~derqfdeling 2. Beoordeling e 
Art. XTV 14. Na de proeftijd wordt het contractuele personeelslid met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur of een bepaalde duur van meer dan 1 jaar jaarlijks door zijn hiërarchische 
meerderen beoordeeld. 

- 

Wanneer deze beoordeling negatief is, wordt dit aan de leidend ambtenaar meegedeeld, die tot het 
ontslag, van het betrokken contractuele personeelslid kan overgaan. 

~fdel i i~g 4. Plaats vm~ tewerkstelling 

Art. ?UV 15. De leidend ambtenaar wijst de plaats van tewerkstelling aan van het contractuele per- 
soneelslid. 



Deze plaats van tewerkstelhg wordt h de s c m q k e  arbadsovereenkomst -eId. wij=- 
ging van standplaats wordt als addendum aan de schriftelijke overeenkomst toegevoegd. 

Afdelmg j. De fachenng . 

Art. XIV 16. Het contractuele personeelslid kan worden gedetacheerd. 

Afdeling 6. WerhjaZegelìng en arbeidrdimr 

Art. XIV 17. Het contractuele personeelslid wordt in dienst genomen met dezeIfde werktijdregeling 
als de ambtenaar. 

Art X N  18. Het contractuele persone&íid wordt in dienst genomen met een voltijdse of met een 
deeltijdse arbeidsduur. 

QI) Een voltijdse arbeidsduur omvat voor het contractuele personeelslid hetzelfde aantal arbeidsuren ais 
voor de ambtenaar. 

Een deeltijdse arbeidsduur omvat 50 %, 80 % of 90 % van een volledige arbeidsduur 

Art. XN 19. Wanneer op verzoek van het contractuele personeelslid het overeengekomen arbeids- 
regime wordt cewijzigd, geldt deze wijziging voor onbepaalde duur of tot het einde van de arbeids- 
overeenkomst. 

Het contractuele personeelslid kan in dit geval alleen maar de arbeidsprestaties volgens de oor- 
spronkelijke arbeidsduur hernemen op verzoek van de instelling. 

Afdeling 7 .  Medische co~rtrole 

Art. XIV 20. De regeling inzake medische controle die voor de ambtenaar werd vastgesteld in arti- 
@ kel XI 24 seldt ook voor het contractuele personeelsiid. 

Afdeling 8. Bevoegdheid, rechten err plichten 

- . -- 

OnderHdeiing l .  ' Bevoegdheid 

Art. XIV 21. Het contractuele personeelslid heeft een functionele, maar geen hiërarchische be- 
voegdheid. 

Ottderofdeling Z Rechten 

Art. XN 22. Het contractuele personeelslid heeft recht op uiformatie over alle aspecten van de 



In die context kan aan het contractuele personeelslid worden toegestaan deel te nemen aan vor- 
min3sactiviteiten. 

Art. XI[V 23. Het contractuele personeelslid heeft het recht om zijn persoordijk dossier te raadple- 
gen. 

Onder@deling 3. Plichten 

Art. XIV 24. De plichten van de ambtenaar zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op het 
contractuele personeelslid. 

Ottakrddeling 4. Onverenigbaarheden - Cumulatie van beroepsactiviteiten 

Art. XN 25. Voor het contractuele personeelslid gelden dezeme onverenigbaarheden als voor de 
ambtenaar. 

Art. X N  26. De cumulatieregeling die geldt voor de ambtenaar, is wk van toepassing op het con- . 

tractuele personeelslid. 

Hoofdstuk 2. Verloven 

Art. X N  27. Buiten het bevahgs- en het ziekteverlof kan het contractuele personeelslid seen an- 
der verlof opnemen dan het verlof dat in dit hoofdstuk wordt vermeld. 

Art.,XlV 28. De leidend ambtenaar staat dit verlof toe. Hij ondertekent in dit kader de addenda of 
schnfielijke toestemmingen waarbij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst. 

Afdeling l .  JamIìjkse vakrn~riedagert a 1  feestdagen 

Art. XIV 29. 1. Het contractuele personeelslid heeft recht op hetzeifde aantal jaarIijkse vakan- 
tiedagen als de ambtenaar. Deze jaarlijkse vakantiedagen moeten worden opgenomen onder dezelf- 
de voorwaarden als die welke gelden voor de ambtenaar. 

- 

5 2. Wanneer het contractuele personeelslid deeltijds werkt of in de loop van het jaar 
in of uit dienst treedt, wordt het aantal jaarlijkse vakantiedagen waarop het recht heeft, tijdens het g 

lopende jaar in evenredige mate verminderd. 

3. Het aantal dagen jaarlijkse vakantie wordt in evenredige mate verminderd met 
het aantaI dagen waarop het contractuele personeelslid in de loop van het jaar om één van de vol- 
gende redenen van het werk afwezig was en geen bezoldigmg of aanvullend loon van de instelling 
ontving : 



- gecontingenteerd vedof; 
- loopbaanonderbreking 
- Wtatief  politiek veriof of politiek verlof van ambtswege; 
- militieverplichtingen (voor zover het volledige kalendemaanden b&); 
- ouderschapsvdof 

Wanneer deze vermindering tijdens het lopende jaar niet meer mogelijk is, vindt zij plaats het daar- 
opvolgende jaar. 

5 4. Het aantal vakantiedagen wordt steeds uitgexhlct in volledige en halve dagen. 

Art. XIV 30. Buiten de dagen jaariijkse vakantie is het c o m e i e  personeelsiid op dezeifde dagen 
met vakantie ais de ambtenaar. 

Art. XN 31. Voor het contractuele personeelslid geldt dezelfde compensatieregeling inzake va- 
kantiedagen die samenvallen met een niet-werkdag als voor de ambtenaar. . 

Afdeling 2.  Omstan$igheidrverlof 

Art. XIV 32. De regeling inzake omstandigheidsveriof die voor de ambtenaar werd vastgesteld Ui 
artikei XI 86, gddt ook voor het contractuele personeelslid. 

Afdeling 3. Opvangverlof 

Art. XIV 33. De regehg inzake opvangverlof die voor de ambtenaar werd vermeid in artikel X 
18, geldt ook voor het contractuele personeelslid. 

Afdeling I. Ouderschapsverlof 

A h  XIV 34. Voor het contractuele personeelslid is d d d e  regeling inzake ouderschapsverlof van 
toepassing als voor de ambtkmar. 

Art. XIV 35. Het contractuele personeelslid kan loopbaanonderbreking krijgen volgens de reglq- 
mentering die geldt in de privé-sector. 

Art. XIV 36. Het contractuele personeelslid heeft het recht om gedur~de  3 maanden voltijdse 
loopbaanonderbreking te nemen naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind. 

Wanneer het contractuele personeelslid de onderbreking aanvraagt naar aanleiding van de ge- 
boorte van een kind, dient de loopbaanonderbreking : 
- onmiddellijk aan te sluiten op het bevaUingsverlof, als het een vrouwelijk personeelslid , 



is; 
- uiterlijk een aanvang te nenien op de eerste dag die volgt op de periode van 8 weken 

vanaf de geboorte van het kind, als het een mannelijk personeelslid is. 

Art. XIV 37 Inzake het gecontingenteerd verlof kan het contractuele personeelslid aanspraak ma- 
ken op het onbezoldigd verlof vermeid in het artikel X1 87. 

Art. XIV 38. Het contractuele personeelslid heeft dezelfde regeling inzake voorbehoedend verlof 
als de ambtenaar. 

Afdcdirrg N.  j erlof ~~egeri.~ ear arbcDid~o~igein/, eevi oiige~d op de weg mar e11 in11 hel \i.cjr.k of ca l  
e. 

/>~'r(ny~.~\ric~k/e~ 

Art. XIV 39. De verlofregeling die bij arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of 
. beroepsziekte van toepassing is voor de ambtenaar, geldt ook voor het contractuele personeelslid. 

Inzake de algeriiene regeling van scliadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten. geldt voor het contractuele personeelslid dezelf- 
de regeling als voor de ambtenaar. 

Art. XIV 40. Het contractuele personeelslid geniet dezelfde regeling inzake politiek verlof als de 
ambtenaar. 

Art. XlV 41. Inzake het verlof na detachering geldt voor liet contractueel de- 
zelfde regeling als voor de ambtenaar. zoals vermeld in het artikel X1 66. 

. - 

Hoofdstuk 3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

Art. XIV 42. De leidend ambtenaar : 

- aanvaardt het ontslag wanneer het contractuele personeelslid dit zelf heeft ingediend; 
- neenit de beslissing tot 'eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer het initia- 

tief hiertoe uitgaat van de werkgever; 
- verleent het ontslag om dringende redenen. 



Hoofdstuk 4. ~eldelijke regeling 

Afdeling l .  Salan'sschoal 

Art. XIV 43. Het contractuele personeelslid geniet de begmsalarisschaal van de-ambtenaar met de- 
zelfde ftnctie. 

Art. XIV 44. Het contractuele hulppersoneel wordt bezoldigd overeenkomstig de salarisschaal E 
111. 

Deze bezoldiging wordt uitbetaald op basis van een maandloon. 

Art. XIV 45. 5 1. De regelingen vermeld in titel 1 vak deel Xm zijn van toepassing op het contrac- 
tuele personeelslid met uitzondering van de hoofdstukken 4 en 6 en de artikelen XiII 4, XIII 16, 
XlIi 19, XUi 21,s l tweede, derde en vierde lid, XiII 21.5 2 en XII! 26. 

O 5 2. Voor het contractuele personeelslid gelden als "voor salarisverhoging in aan 

merking komende diensten" de diensten die het heeft gepresteerd als personeelslid van het onder- 
Wijs, tijdelijk personeelslid, stagiair, ainbtenaar of contractueel personeelslid, zoals ze in aanmerking 
genomen worden voor de vaststelling van het salaris van een ambtenaar. 

5 3. Wat het contractuele personeelslid betrefl, moet onder de term "gepresteerde 
dagen" die voorkomt in het artikel MII 21, 5 4, vierde lid de dagen begrqen worden die in aan- 

, merking worden genomen voor de vaststelling van de saiarisverhogingen, met uitzondering van : 
- de bevaüingsmst; 
- het ouderschapsverlof; 
- het gecontingenteerd verlof; 
- de loopbaanonderbreking; 
- het facultatief politiek verlof en het politiek verlof van ambtswege; 
- de afwezigheid wegens militieverplichtingen of burgerdienst; 

@ - de afwezigheid wegens georganiseerde werkonderbreking; 
- de carensdag. 

5 4. Het contractuele personeelslid met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse 
prestaties wordt bezoldigd naar rato van deze deeltijdse prestaties. 

- - -- 

Afdeiing 2. Gewaarborgde minimum bezoldjpng 

Art. XTV-46. De jaarlijkse bezoldiging van het contractuele personeelslid dat 21 jaar oud is, be- 
draagt voor volledige prestaties, nooit minder dan 498.381 fi. (100 %). 

Afdeling 3. Haard- of s t ~ l a a t ~ l w l a g e  

Art. XIV 47. Het contractuele personeelslid heeft recht op een haard- of standplaatstoelage over- 



d o m s t i g  de reieling die geldt voor de kbtgaar .  

Afdeling 1. Vdmtiegeeld 

Art. XN 48. Het contractuele personeelslid ontvangt een vakantiegeld volgens dezeifde regeling 
als de ambtenaar. 

Afdeing 5.  Eindejaarstoelage 

Art. XN 49. De regeling inzake eindejaarstoelage die geldt voor de ambtenaar, is ook van toepas- 
sing voor het contractuele personeelslid. 

Op de eindejaarstoelage van het contractuele personeelslid worden evenwel bijdragen voor de socia- , 

Ie zekerheid ingehouden. 

Afdeling 6. Vergwdingeji en toelagen 

Art. XIV-50. Het contractuele personeelslid heeft recht op dezelfde vergoedingen en toelagen als 
de ambtenaar die dezelfde fùnctie uitoefent, met uitzondering van de vergoeding wegens begr&e- 
niskosten. . 

TITEL 4. OVERGANGS EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 

Hoofdstuk 1. Overgangsbepaiingen 

Art. XTV 5 1. g 1. De benamingen van de betrekkingen van het contractuele personeel venneld in 
kolom 3 van bijlage 9 bij dit besluit, worden gewijzigd in de benamingen vermeld in kolom 1 van 
deze bijlage. 

- 2. De benamingen van de contractuele betrekkingen die in kolom 3 van laatstver- 
melde bijlage Net worden vermeld, worden gewijzigd zoals de benamingen van de statutaire be- 
trekkingen. 

Art. XZV 52. g 1. Ket contractueie personeelslid dat een betrekking uitoefent waarvan de benarqing 
overeenkomstig hogemexmelde bijlage 9 wordt gewijzigd, wordt bezoldigd overeenkomstig kolom 
2 van deze bijlage. 

Indien in laatstvermelde kolom geen salarisschaal wordt vermeld, vindt de bezoldiging plaats vol- 
gens de beginsalarisschaal van de betrekking vermeld in kolom 1 van voormelde bijlage. 

2. Het contractuele personeelslid vm wie de betrekking niet in kolom 3 van bijlage 
9 bij dit besluit wordt vermeld, wordt in zijn nieuwe betrekking bezoldigd overeenkomstig artikel 
XrV 42. 



Art. XIV-53. Indien de bezoldiging van het contractuele personeelslid na vaststelling overecnkom- 
stig de bepalingen vermeld in dit besluit lager is dan de bezoldi& dat het contractueel personeels- 
lid vóór de wijziging van de benaming van zijn functie genoot, b f i .  de oorspronkeiijk contractueel 
overeengekomen bezoldigingsregeling van toepassing. 

Art. XIV 54. De aan de insteilmg overgedragen personeelsleden behouden hun geldelijke anciënni- 
teit. 
Zij 'behouden ook de toelagen, vergoedmgen en premies en andere voordelen waarop zij in het mi- 
nisterie of de instelling van herkomst aanspraak konden maken overeenkomstig de re@ementerins 
die op hen van toepassing was. Zij behouden de voordelen verbonden aan een functie slechts in zo- 
verre de voorwaarden voor toekenning ervan blijven bestaan. 

Art. XIV 55 Voor het contractuele hulppersoneelslid dat uiterlijk op 3 1 december 1988 werkte met 
een arbeidsduur van zeveneneenhalfuur per dag en vijf dagen per week, worden de diensten gepres- 
teerd overeenkomstig laatstvermelde &~dsduur, gelijkgesteld m& volledige prestaties voor de 
toekenning van de salarisyerhogingen. 

Art. XZV 56. Voor de toekenning van de salarisverhoging worden de werkelijke en volledige pres- 
taties die het contractuele personeelslid als tewerkgestelde werkloze heeft verricht ten belope van 

* 

maximmaal 6 jaar mee in aanmerkuig genomen. 

De perioden ian afwezigheid gedurende een tewerkstelling als tewerkgestelde werkloze die over- 
eenstemmen met de administratieve toestand dienstactiviteit waarin een ambtenaar zijn aauspraak 
op salarisverhoging behoudt, worden eveneens als werkeiijke en volledige prestaties beschouwd. 



DEEL XV. - ALGEMENE OPHEFFLNGS-, OVERGANGSI EN SLOTBEPALINGEN 

Hoofdstuk 1. Algemene opheffingsbepaling 

Art. XV 1. Het besluit van de Vlaamse regering van 12 jum 1995 houdende organisatie van de 
Openbare Afyalstoffenrnaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de rechtspositie 
van het personeel, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regehg van 23 juli 1998 wordt opgehe- 
ven. 

Hoofdstuk 2. Inwerkingtreding 

Art. XV 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1996 met uitzondering van de 
hierna vermelde delen. titels. hoofdstukken of artikelen die in werking tieden op de ernaast vermel- 
de datum : 

Deel I1 - Organisatie en werking van de instelling 

Titel 8 : Overgangsbepalingen 
Artikel I1 29 

e 
1 januari 1995 

Deel VI - De Aanwerving 
Titel 2 : De Aanwerving 

Artikel V1 22, eerste lid 1 juli 1996 

Deel V11 - De stage en de benoeming tot ambtenaar 
Titel 1 : De stage 

Artikel M I  5, artikel V11 6, artikel V11 9, artikel W1 11, 52, artikel W1 12 tot V.11 13, 
artikel V11 17 I januari 1995 

Deel VIII - De administratieve loopbaan 

Titel 2 : De evaluatie 

Artikel V111 8 tot V111 11. artikel V111 14,  artikel VIII 16 tot VIII 20, 
artikel V111 21, tjtj 4 en 5,  artikel VIII 22 tot VIII 24 l juli 1996 

Artikel V11 I 1 5 : heLeerste evaluatiejaar loopt van l juli 1996 tot 3 1 december 1996 

Titel 4 : De hiërarchische loopbaan van de ambtenaar 
Artikel V111 56, $3 

Titel 5 : De fùnctionele loopbaan van de ambtenaar. 

1 januari 1995 

Artikel V1 I I 70 : 1 juli 1997 
Artikel V111 74 : 1 januari 1998 
Artikel V111 75 : I januari 1998 



Deel X - Het verlof en de addstratieve toestand tijdens verlof 

Tiel 1 : Algemene bepahngen 
Artikel X I  7 

Titel 2 : Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen 
Artikel X[ 10 

Artikel XI 12 

Titel 5 : Ziekteverlof 
Artikel Xi 3 3, $ 1, eerste. iid, wat betreft 4" 

Titel 6 : Verlof voor verminderde prestaties 
Artikel Xi 36, $3, dkrde lid, laatste zin 

Titel 7 : Verlofvoor Ioopbaanonderbreking 
Artikel XI 43, 1,2 en 3, eerste lid wat betrefl de 
halftijdse loopbaanonderbrekin, 

Titel 8 : Verlof voor opdracht 
Artikel X I  64 
Artikel XI 7?, $2 
Artikel XI 79, tweede lid 
Artikel Xi 80, derde lid 

Titel 9 : Vorrningsverlof en dienstvrijstelling voor vorming 
Artikel XI 83 

Deel Xm - Geldelijk statuut 

Titel 1 : Bezoldigingsregeling : @ 
Artikel XIíi 26 : 1 jaquari 1993 

Titel 3 : Toeiagen : 
Artikel MII 56 : 1 januari 1997 
Artikel MII 62 :- ljanuan 1 993 . 
Hoofdstuk 9 : Gemadijk-, ongzond- en hinderlijk werk : l januari' 1997 
Tiel 6 : Overgangsbepalingen : 
Artikel XIiI 113 : 1 januari 1992 

1 januari 1995 

1 januari 1995 

1 januari 1995 

1 januari 1995 

l juli. 1996 

1 april 1997 

1 januari 1995 
1 januari 1995 
l januari 1995 
1 januari I995 

1 januari 1995 

Deel MV - De rechtsppsitie van het contractuele personeelslid van de instelling : 

Artikel XN 17 - derde lid : voor de indienstnemingen vanaf 1 januari 1994 

~rtike'l XTV 36 1 april 1997 



Artikelen XN 43 : 
- voor een betrekking van niveau D of E : 1 januari 1994 
- voor een betrekhg van niveau C : 1 juli 1994 
- voor een betrekking van niveau B : 1 januari 1995 
- voor eer! betrekking van niveau A : 1 juni 1995 

Artikel XN 44 - eerste lid : 1 januari 1994 
- tweede lid : 1 januari 1995 

Artikel XIV 46 : 1 januari 1993 

Artikel MV 5 1 : 
- voor een betrekking van niveau D of E : 1 januaii 1994 
- voor een betrekking van niveau C : 1 juli 1994 
- voor een betreklang van niveau B : 1 januari 1995 
- voor een betrekking van niveau A . : 1 juni 1995 

Artikel XIV 55: 1 januari 1994 
Artikel XIV 56: l januari 1991 

Bijlage 13 
Bijlage 14 

1 januari 1997 
1 juli 1996 

Art. XV 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor Leefniilieu, is belast met de uitvoering van dit be- 
. sluit. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 



- 

De Vlaamse minister van Leehdieu enTewerksteiiing, 



1/1 

Bijlage 111 

SAMENSTELLING PERSOONLIJK DOSSIER 

I. Administratieve îoo~baan 

A) Stage - stageversiagen + eindverslag 
- stagerapport (Niveau A) : 

titelblad 
cijfer 

- gegevens i.v.m. het stageverioop : cursussen 

B) Aanwervingsdossier 
- geneeskundig onderzoek 
- fiche met de persoonlijke gegevens 
- dossier Vast Wenringssecretariaat : 

examendossier 
persoonìijke . gegevens (diploma's, strafbiad, geboorteakte, 
militiegetuigschrift) 

C) Besluiten (stage, vaste benoeming, verlof, overplaatsing, dienstaanwijzing, hoger 
ambt, bevordering) 

D) Allerlei 
- overleggingsnota's 
- brieven van de betrokkene 
- proces-verbaal van de eedaflegging 
- ~eneeskundig(e) onderzoek(en) 

- salarisíiches 
- besluiten i.v.m. salarisvaststelling, salarisverhogingen 
- 

-- voorgaande diensten 

m. Ziekte 

- ziekte-attesten 
- fixmulieren inzake arbeidsongevallen 



. IV. Evaluatie - 

evaluatiestaat 
- persoonlijke fiche 

VII. Pensioen 

uittreksel geboorteakte 
identificatiegegevens 
diploma's 
uittreksel uit het stamboek i.v.m. de m i l i e  diensten 
(vervangende militaire diensten) 
militiegetuigschrift 
loopbaanoverzicht : 
- benoemingsbesluiten . 
- besluiten i.v.m. de administratieve toestand (verminderde prestaties, .. .) 

ontslagbesluit 
- pensioneringsbesluit 
salarisvaststelling : 
- salarisfiches (geldelijke anciënniteit) 
- indiciën van de salarisschalen 
- salarisopgave van de laatste 5 jaar 
cumulatieverklaring 
overzicht van de studies vanaf de leeftijd van 19 jaar 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van .............. houdende 
organisatie van de Openbare Afvaistoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling @ 
van de rechtspositie van het personeel. 

Brussel, 

- 
De minister-president &I de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 



- De Vlaamse minister van Leekdia en Tewerkstelhg, 



Bijlage 21 l 

Art. N 7, 

OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR FiET 
VLAAMSE GEWEST 

Aanvraag voor cumulatie van bemepsacîhiteiten 
Verklaring 

Ondergetekende ( inden  in hoofdletters) 

naam voornaam 

afdeling 

telefoonnummer 

personeelsnummer 

1" Verbindt er zich toe tijdens de uitoefening van de hierna omschreven cumulatie-activiteit 
waarvoor hijízij een toestemming heeft aangevraagd, zich te onthouden van elke 
aangelegenheid die rechtstreeks of onrechtstreeks vaband kan houden met zijnhaar firnctie bij 
de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. 

Geef een nadere beschrijving van uw activiteit : 

2" Verklaart op erewoord de verbintenis na te leven. 
- - .- 

- 9  i 

plaats , datum 

handtekening 



&nvraa.g voor een toestemming tot cumulatie 
binnen de diensturen 

Persoonlii ke peeevens van de aanvraper íiinvullen in hoofdletters) 

naam voornaam 

straat nummer 

postcode gemeente 

gebooneplaats en -datum 

Welke diploma's of studiegetuigschriften hebt U behaald ? . 

Administratieve gegevens over uw functie binnen de Openbare Afialstoffenmaatschappij voor 
het Vlaamse Gewest 

afdeling 

adres straat nummer 

postcode gemeente 

telefoonnummer 

In welke administratieve toestand bevindt U zich ? 

Geef aan met een huis 

- vast 
contractueel 
stagiair 

E b t  U een voltijdse functie ? 
- Ja 
- neen 
Zo neen, hoeveel uur per week werkt U ? uur 



Geef een beknopte beschrjwig van uw adviteiten : 

Gegevens over de cumulactiviteit die de aanvrager wenst uit te oefenen 

Hoe is de naam en het adres van het bestuur, de instciiing of het bedrijf waar U uw activiteit wenst 
uit te oefenen ? 

(Dit gedeelte van de aanvraag tekens op hetzeifile document invuilen als U om een toestemming 
tot cumulatie vraagt) 

naam voornaam 

straat nummer 

postcode gemeente 

In weke soort instelling oefent U uw cumulatie uit ? 

e e n i i a i d i m g w n k l R i j ~ ~  

een imcüii \n een 

Geef een nadere beschrijving van uw activiteit : 

Hoeveel bedraagt uw bruto-jaarlijks beroepsinkomen eventueel na berekening van de verhogingen 
die voortvloeien uit het indexcijfer van de consumptieprijzen . 

- - -  

f?. 

Ik verklaar op mijn erewoord een juist antwoord te hebben verstrekt op de gest4de vragen. 

handtekening 



" 2 /4 '  

- Vak bestemd voor de adminhatie 

Voor advies : 

Het afdelingshoofd, 

handtekening 

datum 

Beslissing en eventueel de termijn vastgesteld om een einde te stellen aan de activiteit (artikel IV l I).  

. De administrateur-generaal, De minister, 

. handtekening handtekening 

datum datum 

@ 
. Datum van de eventuele beëindiging van de toestemming tot cumulatie : 



Gezien om. te worden gevoegd bij ha bcsiuit m de Vlaame regewig van .......... hou dmde or-eánisatie 
van de -Openbare Afvalnofmaatschqpij voor het Vlaamse Gewest m de regeihg van de 
rechtspositie van het personeel. 

Bmssel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leúiniiieu en Tewerkstelling, 



I Aanvraag voor een ovemìaatsing I 

I Kenmerk van de vacante betrekicingen : I 

Ondergetekende (inden in hoofdletters) 

naam 

straat 

postcode 

nummer 

gemeente . 

..................................................................................................................................................................... 
afdeling 

............................................. i ....................................................................................................................... 
telefoonnummer 

............ dient, overeenkomstig artikel V 11 van het besluit van de Vlaamse regering van houdende 
organisatie van de Openbare Afkistoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de 
rechtspositieTan het personeel, een aanvraag voor overplaatsing in en stelt zich kandidaat voor de 
hiernavolgende betrekking(en) : 

Geef aan met X indien U kandidaat bent voor de betrekking die overeenstemt met het vacaturenurnmer~ 
Wanneer U zich kandidaat stelt voor meerdere betrekkingen, kan U de eventuele voorkeur aanduiden met 
l, 2, 3 ... 



Welke diploma's en getuigschriften hebt u behaald ? 

Geef een beknopt cumculum vitae : 



Over welke argumenten beschikt u waíuuit blijkt dat u beantwoordt aan de profielbeschrijving ? 

plaats, &tuin 

.De overplaatsingsaanvraag vervalt na afloop van de overplaatsingsprocedure. 



&zien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van ................. houdende 
organisatie van de Openbare Afvalstoffênrnaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de reseling van de 
rechtspositie van het personeel. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



Bijlage 411 

1. De volgende diploma's of getuigscMen worden, naar .gelang van het niveau, in aanmerking 
genomen bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest : 

Niveau A : 

a) diploma's van licentiaat, doctor, apotheker, geaggregeerde, burgerlijk ingenieur, 
landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, 
handelimgenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, arts, tandarts of dierenarts, 
uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegnp van de aan die universiteiten v.erbon- 
den scholen, of door de bij de wet of bij decr@ daarmee gelijkgestelde instellingen, indien de 
studies ten minne vier jaar hebben omvat, zei& als, een gedeelte van die studies Net in een van 
de voormelde ondew&insteIlingen werd volbracht of door een door de Staat of een van de 
Gemeenschappen ingestelde examencommissie; . . 

e .b) diploma's van licentiaat in de handelswetenschappen, met of zonder bijkomende kwalificatie, 
van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen, van 
handelsingenieur, van licentiaat in de bestuurswetenschappen, van licentiaat-vertaler, van licen- 
tiaat-tolk, van licentiaat in de nautische wetemhappen, van industrieel ingenieur, van arehitect . 
of van licentiaat in de toegepaste communicatie, uitgereikt door een door de Staat of door een 
v. de Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onder- 

. . wijs van het lange type of door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen inge- 
stelde e~amencornmissie; 

C) getuigschriften uitgereikt aan degenen die geslaagd zijn voor de studies aan de polytechnische 
afdelinj of aan de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School en die krachtens 
de wet van l l september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs ge- 
rechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat, met de door 
de Koning bepaalde kwalificatie. 

Niveau A (Overeanpsrnaatreeel) : 

a) diploma van licentiaat in de politieke wetenschappen, de sociale wetenschappen, de 
bestuurswetenschappen en de handelswetenschappen ter bekroning van studies die voor 1 
oktober 4943 werden aangevangen en die ten minste een cyclus van drie jaar hebben omvat; 

b) diploma uitgerekt door de Koloniale Hogeschool van België te Antwerpen of licentiaats- 
diploma uitgereikt door het Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden te Antwerpen 
indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat; 

c) diploma van licentiaat in de handelswetenschappen, van handelsingenieur, van geaggregeerde 
voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen, van licentiaat-vertaler of van 
licentiaat-tolk, uitgereikt door instellingen van hoger technisch onderwijs van de derde graad 
of door instehgen van technisch onderwijs - gerangschikt als handelshogescholen categorie 
A5 - of door een door de Staat ingestelde exameficomrnissie; 



- 

d) diploma of eindgetuigschifi uitgereikt na een cyclus van vijf jaar door de afdeluig 
bestuurswetenschappen van het "Insîitut d'enwignernent, supérieur Lucien 'Coorernans" te 
Brussel of door het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen te Elsene of 
door het Provinciaal Hoger Instihiut voor Bestuurswetenschappen te Antwerpen. 

Niveau B : 

a) gebgschnft, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cycius; 

b) diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen; 

c) diploma van mijnmeter; 

d) diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, uitgereikt door de 
instehgen opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeen- 
schappen of door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde 
examencommissie; 

e) kandidaatsdiplorna of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten &e twee jaar studie ' 
ofivel 'door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
skholen, de bij de wet ermee getijkgestelde instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs 
-ran het lange type, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Ge- 
meenschappen ohe l  door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde . 
examencommissie; 

f )  diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische leergangen van de tweede 
P a d ;  

g) diploma van een afdeling ingedeeld in het hoger onderwijs van het korte type en voor sociale 
promotie, uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of 
door een van de Gemeenschappen; e 

h) getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of 
van de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School; 

i) diploma in hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of le graad uitgereikt door een 
instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een der Gemeenschappen. 



a) diploma uitgeredct na een cyclus van ten minste twee jaar studie, door de Koloniale Hoge- 
school van België te Antwerpen of k a n d i ~ l o m  uitgereikt door het Universitak InsPtwt 
voor Overzeese Gebieden te Antweqeq 

b) kandidaatsdiplom uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar d e  door een instelling 
van hoger technisch onderwijs van de derde graad of door een instelhg van technisch . 
onderwijs, gerang&& ais handdshogescholen in de categorie M; 

c) diploma van burgexlijk conducteur, uitgemikt door een Belgische u n i d e i t ;  

d) diploma van tkhnisch ingenieur @ e l 4  door een hogere techuische school van de tweede 
graad; 

e') diploma van geaggregeerde-voor het Lager sesundair onderwijs. van lager ondexwijzer, lagere 
onderwijzeres of bewaamhoolondQWij~; 

f )  diploma van gegradueerde in de landbouwwetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de 
bepahgen van adcel 8 van het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 tot vaststellmg van de 
voorwaaráen voor het toekennen der diploma's landbouwkundig ingenieur, van 
scheikundig iamibouwingenieur, van ingenieur voor waters en bossen, van koloniaal 
iaridòouwkunàig ingenieur: van tubhmhmdig  ingenieur, van òoercìerijbouwkundig inge 
nieur, van ingenieur der l a n d b o ~ e n , ~ z o a l s  het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 16 juli 1936; 

g) diploma uitgeaki door een instel& voor het hoger technisch onderwijs van de eerste graad 
met volledig leerplan opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van 
regeringswege samengestelde examencommissie; 

h) diplo-ma uitgemikt door een instelhg voor hoger technisch ondenvijs, opgericht, gesubsidieerd 
of erkend door de Staai of door een van regeringswege samengestelde examencommissie en 

&a 
W gerangschikt in een van navolgende categorieën : Al, A6lA1, A7lA1, ClIA1, A8/A1, Alm, 

AUAn, CID, CS!ClD, Cl/An of door een van regeringswege samengestelde examen- 
commissie; 

i) diploma gerangschilrt in de categorie B3/B1, uitgereikt na een cyclus van ten minste men- 
hond-g lestijden door een instelling voor technisch onderwijs opgericht, gesubsidieerd 
of erkend door de Staat en die, bij de toelating, een diploma eist van volledige hogek seain- 
daire studies of het weisiagen voor een -ede geiijkgesteld toekhypmmen of een 
diploma van een afilehg gerangschikt in de categorie B31B2, u i t g d  door een instelhg , 

voor technisch ondenvijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat en die bij de toela- 
ting een diploma eist van iagere m d a u e  studies of het welslagen voor een daarmede ge- 
lij kgest eld t Òelatingsexamen 



a) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de 
Gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van hoger secundair 
onderwijs; 

b) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de Gemeenschap- 
pen voor het secundair onderwijs uitgereikt ~ e i d s d i p l o m a  dat toegaq verleent tot 
het hoger onderwijs; 

c) diploma uitgereikt na het examen bedoeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen van de 
academische @en en het prokgramma van de universitaire exaniens, gecordineerd op 31. 
december 1949; 

d) brevet van verpleeg- of ziekenhuisassistent(e) of van verpleger of verpleegster, uitgereikt hetzij 
door een door de Staat in de categorie van de aamhllende secundaire beroepsscholen 
opgerichte, gesubsidieerde of erkende verpIeginMdeling, hetij door een door de Staat of () 
een der Gemeenschappen ingestelde examencommissie; 

e) einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift uitgereikt na het volgen, met vrucht, van het 
zesde leerjaar van het algemeei het technisch het kunst- of het beroepssecundair onderwijs 
met volledig leerplan, uitgereik? door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de 
Staat of door een van de Gemeenschappen; 

f) getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere secundaire qclus; 

g) diploma van een tot de groep handel, administratie en organisatie behorende afdeling van een 
hogere secundaire technische leergang van een instelling voor technisch onderwijs, opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen, uitgereikt na een 
cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden; 

Niveau C (Overrzanosmaatregelen) : 

a) . getuigschd? uitgereikt na een van de voorbereidende proeven voor~eschnven in de artikelen 
10, lobis en 12 van de op 3 1 december 1949 gecordineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens, zoals die bepalingen 
bestondmvóór 8 juni 1964; 

b) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs afgeleverd diploma of getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs; 

c) erkend of amvaard diploma van middelbare studies van de hogere graad (handelsafdeling); 

d) diploma of eindgetuisschnft van hoger middelbaar onderwijs behaald met vrucht; 

e)  gehomologeerd diploma van de hogere secundaire technische school of eindgetuigschrift van 
&dies in-een hoiere secundaire t&mische school, uitgereikt na een cyclus van drie jaren 



hogere ~~ studies, met vnicht, door ecn insteíiiug van technisch onderwijs, opgericht. 
oesubsidieerd of erkend door de Staat of diploma van de hogere secundaire technische school 3 

uitgereikt door de examencommissie van de Staat; 

f )  diploma of einbgetuigschrifl van de hogere senmdaine technische school - vroegere 
categorieën A2, A6lA2, A6ICllA2, A71A2, A8lA2, A2A Cl,  CIA, CSJC1, C 11A2 - uitge- 
reikt na een cyclus van drie jaren hogere secundaire studies, met vrucht, door een instelling van 
technisch ondenivjs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een 
examencommissie van de Staat; 

g) gehomologeerd cúploma van hogere secundair kunstonderwijs met voiiedig leerplan, uitgereik 
overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 10 februari 1971 tot 
vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de insteilingen voor kunstondewijs 
met dat van de hogere secundaire technische school en waarbij de voorwaarden voor het uit- 
reiken van de diploma's bepaald worden en het konhkiijk besluit van 25 juni 1976 tot regeling 
van de studies van sommige hogere secundaire afdeiingen van de instehgen voor kunstdn- 
derwijs met volledig leerplan, 

h) einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet van het zesde jaar van het kunst- of 
beroepssecundair onderwijs met voiiedig leerplan, uitgereikt door een instelling opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de Staat; 

i) brevet of eindgetuigschrift uitgereikt na doop  van de hogere cyclus van een beraepsafdeling 
vehonden aan een instelling voor technisch onderwijs opgericht, gesubsidieerd of erkend door 
de Staat en gerangschikt in één van de categorieën A4, C3, C2, CS; 

j) diploma uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhondervijftig lestijden door een instellins 
voor technisch onderwijs gerangschikt in de categorie B3/B 1, opgericht, gesubsidieerd of 
erkend door de Staat; 

k) einddiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig 
lestijden door een instelling voor technisch onderwijs gerangschikt in de categorie B3tB2, 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat en die bij de toelating een diploma eist van 
lagere secundaire studies of het welslagen voor een daarmede gelijkgesteld toelatingsexamen. 

Niveau D : 

- - .- 

Geen diploma of studiegetuigschrift vereist. 



Geen drploma of studiegetuigschrift vereist. 

2. De in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde. diploma's en studie 
getuigschriften die, laachtens verdragen of mternationale overeenkomsten of met toepassing 
van de procedure voor het verlenen van de gelijhvaadgheid, voorgeschreven bij de wet van 
19 maart 1971 betnEende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en 
oetuigschriften, gelijkwaardig worden verklaard met één vmi de in deze lijst bedoelde diplo- 3 

ma's of studiegetuigschriften worden eveneens in aanmeriang genomen. 

3 In atizrijjking van punt 2 en in toepassing van. de richtlijn van de Raad van de EEG van 21 
december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiplorna's 
waarmee beroepsopleidingei van ten minste drie jaar worden afsesloten, worden in 
aanmerking genomen voor de toelating tot het ministerie : 

a) het diploma, getuigschrift of brevet, behaald na een postsecundaire studiecyclus, dat 
a 

door een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen is voorgeschreven voor 
de toelating tot een overeenkomstige fiuictie op zijn grondgebied of voor de 
uitoefening van die ftnctie en dat werd behaald in een lidstaat van de Europese Ge- 
meenschappen; 

b) het feit dat gedurende ten minste twee jaar tijdens de voorafgaande tien jaar de 
overeenkomstige functie voltijds werd uitgeoefend in een andere lidstaat van de 
Europese Gemeenschappen, waar de toegang tot de bewuste knctie Met is geregie- 
menteerd, voor zover dat de betrokkene één of meer opleidingstitels bezit : 

die werden uitgereikt door een bevoegde overheid in een lidstaat van de 
Europese Gemeenschappen, die werd aangewezen overeenkomstig de wet- 
telijke en bestuursrechterlijke bepalingen van die Staat 

- waaruit blijkt, dat de houder met succes een postsecundaire studiecyclus 
van ten minste drie jaar of een gelijkwaardige deeltijdse studie heeft 
gevolgd aan een universiteit of een instelling van hoger onderwijs of een 
andere insteiiiig van hetzeiföe opleidingsniveau in een lidstaat van de 
Europese Gemeenschappen, en, in voorkomend geval, dat hij met succes de 
beroepsopleiding heeft gevolgd die in aanvulhg op de postsecundaire 
studiecyclus wordt vereist 

- - -  en die hem op de uitoefening van &t beroep he& voorbereid. 

In het raam van een bepaald vergelijkend wervingsexarnen is het Vast Weningssecretariaat 
ermee belast de kandidaatstellingen in omvangst te nemen van de houders van de in punt 3, 
littera a en b bedoelde titels. 

Teneinde de waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de Vast Wervingssecretaris die 
titels voor advies voor aan de bevoegde onderwijsoverheden. 
Daarna treft hij de bij het &el 8 2 van de richtlijnen voorgeschreven beslissingen, met 
inbegrip van de eventuele toepassing van de bij artikel 4 ervan voorziene compensatiebepalin- 
gen. 



. . 4. In ahijking vanpunt 2, geiden v o q  de toehhg tot het ministerie, ook de bepalingen van de 
richtlijn van de Raad van de EEG van 18 juni 1992 betrtffinde een tweede algemeen stelsel 
voor de erkenning van beroepsopleidingen in het hoger onderwijs van minder cirie jaar en van 
de beroepsopleidingen in het secundau onderwijs. 

In het raam van een bepaald vergelijkend wervingsexamen is het Vast Wmvhg~~ecretarht 
emee belast de IcandidaatsteIlingen in ontvangst te nemen van de houders van de in de 
artikelen 3,. 5 en 6 van de richtlijn bedoelde titels. 

Teneinde de waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de Vast Wervingssecretsris die 
titels voor advies voor aan de bevoegde onderwijsoverheden. D a m  treft hij de bij het artikel 
12 4 2 van de richtlijnen~voorgeschrevenceven beslissingen, met inbegrip van de eventuele toepas- 
sing van de bij artikel 4, 5 en 7 ervan voorziene compensatiebepalingen. 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van ............... houdende 
organisatie van de Openbare Afbalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel. 

De minister-president van de Vlaamse regering 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



Bijlage 511 

- INRELING VAN DE B-GEN PER RANG 

Niveau A , 

rang A3 : administrateur-generaal 

rang A2 : adjunct-administrateur-gend 
directeur 
directeur-informaticus 
duecteur-ingenieur 

rang Al : adjunct van de directeur 
informaticus 

e -ingenieur 
geoloog 

Niveau B 

rang B2 : hoofddeskundige 
hoofdprogrammeur 

rang B 1 : deskundige 
programmeur 

Niveau C 

rang C2 : hoofdmedewerker 
hoofdtechnicus 

rang C 1 : medewerker 
technicus 

Niveau D 

rang D2 : hoofdassistent 



technisch hoofdassist ent 
. speciaal hoofdassistent 

rang D 1 : assistent 
technisch assistent 
speciaal assistent 

Niveau E 

rang El : beambte 
technisch beambte 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van .......... houdende 
organisatie van de Openbare Afvastoffenrnaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leeíjniiieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTEELMANS ' 



Bijlage 6/ 1 

- 

OPENBARE A F V A L S T O F F W M A A ~ P I J  VOOR BET VLAAMSE GEWEST 

Aanvraag voor ecn btwordering door verhoging in graad 
voor wagrurg w een ander niveau 

Kenmerk van de vacante betrekbgen : 

Oridergetekende ( d e n  in hoofdletters) 

..................................................................................................................................................................... 
naam voornaam 

................................................................................................................................ Privé-adres 
straat nummer 

................................................................................................................................ 
postcode gemeente 

- 
stelt zich, overeenkomstig artikel Vm 37 5 4 van het besiuit van de Vlaamse regering van 
................... houdende orgariisatie van de Openbare AfYalstoffenmaatdapjij voor het Vlaamse Gewest 
en de regehg van de rechtspositie van het personeei, kandidaat voor een bevordering door : 

* verhoging in graad ; , 

* overgaug naar een ander niveau voor de hiernavolgende betrekiang(en). 

Geef aan m& X indiei U kandidaat bent voor de betrekking die overeenstemt met het vacaturenummer. 
Wanneer-U P& kandidaat stelt voor meerdere betrekkingen, kan U de eventuele voorkeur aanduiden met 
l, 2, 3 0 . .  



plaats , datum 

handtekening 



..................................................................................................................................................................... 
naam voornaam 

Weke diploma's en getuigschriften hebt U behaald ? 

Geef een beknopt cumculum vitae : 



Over weke argumenten beschikt U w a a d  blijkt dat U w r d t  aan de profielbeschrijving 

plaats , 

handtekening 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van ................ houdende 
organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel. - 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 



- De Vlaamse minister van Leehdieu mTewerksteUing, 



"B Art. VI 7. - Art. VIII 85.  . 8 Bijlage 711 
. . 

Bijzondere voorwaarden 

Niveau A 

- dipianu vn w i j k  inlpniar 
- dipiom v m  -lijk -CU r&& oí 
- piuiglehrilì uitpreikt ui dqaicn dic mei 
w u d i i k ~ i u d i a u n k ~ i f d c -  
Igm k Koninklijk Mililriirs Sdiool hebben 
voleindigd en dic iapvdgc k wet vm I I rcp 
tcmkr1933opdckidwnniiyvmdc~vn 
h q u o i d c r * r i j s , ~ z i j n L n h U ~ a i n  
v m k t i t d v m ~ i .  

- d i p l o m r m I ~ i n g a i i a r o í n n  
inpnic<Y in k aùdudc en k lndbanv-in- 
d l a t ù e n d V m W i n i r  

-diplmumlic@hindc-vm 
l ~ h & a m m u r h e ~ v m  
uscnilri iadc~aaianrdrmiai- 
Kbippasvmlirariulhdchdclrwdm- 
~ d v a L i c c s i * i i i a L i o f ~  
--"",w- 
--m- 
-bijmidcrriianricia&bfamdb 
- d i p b m r i n ~ i l ~ r t u d i n ~ i r n i u l -  k n d o w d M i n k  
i n C d  uuprcihi door een mivariteik v m  mw Q huaa uvm 
eend>plmukUIbLloqqvdccadtd o M i A  

A2 D i ~ c d c v  idomulinri 

- 
Idomuiis\lr vagelijkad unwavi- 



. dipluna vim hwgerlijk inpcnieur 
- diploriia va Iwrgwlijk ingenieur. wchiied of 
. gctui~sdiriI\ uitgcreiki wn &genen die mei 
viwht de siudiu .M Je ply<eclmiwhc arde- 
ling van de Kuninklijk Militaire Sch~ml hebhen 
vuleindigd cn die ingcvolgc de cvei vüíï I I rep. 
icmbcr I933 op de hcschaming VM tic lilels van 
hoger ondenvijs, gcrcchiigd rj~n lul ha voeren 
vim de iitcl VM hwprlijk ingenieur of  

- diploma VM lmdbouwkwdig ingenieur o l v m  
ingenieur i n  Jc sehcikunde en de iuidbouw- 
induslricen of van bio-ingenieur. cvcniuccl met 
spcciolis;ii~e wds  gewaagd in de funciiebe- 

A2 

Adjuncl vr1 de direcicw graden vul n i v c . ~  II en C vcigclykend a;viwervinpcx;uneti 

I>irccleur vcigeli~krn~l r.wcveiviiipcx~u>,en 

b ~ , y c l y i I &  : 
diplomi's die ioeganggfvcn id niveau A zoals gcwargtl in de 

Adjunct vim de direcieui 

schrijving 

bij mwewii ig . - diploma's die ioeg~ng -n tui nivcmi A zoals gcwPcyd in 
funciiehexhrijving 

- iocpusing v m  mikcl V1 7 52 
hii bcvordcrimg . -  diplomh die locpng geven lui niveau A iodten geviangd in 

B ~ . ~ ! & J & & E ~ w  : 
hci cxuncn kan beperkt waden ioi de hwdcn v m  de diplrnnn's. zoals die 
gmaagd is in de fiickxhrijving 

- diplumi v m  buigalijk ingenieur 
- diplomi VM burguiijk ti(la>iccir-uchiicd of 

. - gctuigxhriA uilgaciki wi dcgmc die mcl 
M& Je audica .M de pdyiedviirehc dde- 
ling v m  dc Koninklijke Mi l i i~ i rc  Schad hchbni 
voleindigd m die iwvo!gc de wc1 v m  I I rep- 
i& 1933 op Q -vm & titels van 
hoger onderwijs gucchi+ xijn id hci varen 
van de iid van m l i j k  i 4 c u  d - diploma v m  Indbaml;di ingenieur of van 
ingenieur i n  de rehciLYnde m de Iindkniw-in- 
dustridm d van bieingenieur. evcniuecl ntel 
sw~iilisaIie zods g e n 4  ui de lunctiehc- 

I schrijving 

Dij m~wcrving : 
- - diploma diplaiw van van b u r d i j k  bwgnlijl i irlgmicu! Uigcnicu<.uchiicct o l  

- geiui+tA uitgereikt w Jeenie die met 
MUC~I JF stuûies M Je pulyicdmischc dde- 
ling van de Ycminkiijk Militaire Schwl hcbben 
volcinúigd m dic Lyvolge L wet VM I I rep- 
icmbcr 1933 up de bescherming VM de iitcls van 
hoger tmlcnvijs. gerechtigd 7.jn lul hei voeren 
v a  Je i i t r l  van hurpilijk ingcniew 
. diplorna vui I;udbanui;indig ingcniew of  var, 
inyenieur in de scheikunde cn de Iimhc>u\v-in- 
&striem of& bio-ir@i 
. &plotna b y i  I-ii* m d. rvctcmchappen, van 
liccnftwl in de d x h c  ~ ~ i c m c h ~ q .  vnn 



ccniiui uCQcior in dc \vc(u)- schappcn. groep uid- d 
f in dc r.rdrijkskundc. gomdigr studie . rysiuhc urd- 



Niveau B 

~ang nnu hei WC nivew : 

niy hd mdcrc nivciu : houdct zijn van ccn di* drl 



Niveau C 



Niveau D 



overgang naar het andere 

Niveau E 



Gezien om gevoegd te worden bij Iiet Besluit van de Vlaamse regering van . . . . . . . . . . . . .lioitdeiide organisatie van de Openbare Ahalstoffenmaatschappij voor Iiet Vlaamse 
Gewest eti de regeling vati de reeliispositie van Iiet persoiieel. 

Brussel, 
. . 

De minister-president vati de Vlaainse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaanise tiiinister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



Iiispcclciir-gc~icre~l 
Ecrslc lcclii~iscli ;idvisciir 
Rcclilskuiidig adviseur 
Industrieel iiigciiicur - dircctcur 

Dircclcur-iiyciiiciir 

ccrslc Iccliiiiscli ndvisciir (Iioiidcr van ccii 
diploiiiii di11 locgiiiig gccíî lol dc loopbíiaii var1 

Hwfdii~gciiici~r-dircclcur 

tloofdpoloog-dircctciir (Iioudcr v:iii Itct diploniii 
v i ~ i i  iiigci~iciir-gcoloog) 



Ecrsinaii\\~c~ciid iiispcclciir 
Iiidiislriccl iiigciiiciir - Hoofd vnii dicnsl 
Adjiiiicl rccliiskiiiidig i~d\lisciir - Hoofd viin diciisl 
Adjiiirct-ndvisciir - Hoofd viiii diciisl 



NIVEAU B 

NIVEAU C 

C l Mcdc~vcrkcr 

Tccliiiici~s 

C 222 

C 1 1 1  
C 112 
C 113 

C 121 
C 122 
C'122 
C 123 
C 123 

B 222 

C 124 

a 

Ecrsic liooïdtckciiaar 

Opslcllcr 
i i ; ~  4 j gr:i;i[!;~tic. 

Oiidcrburcíiiicl~cf 

Tckcii;~ar 
ii;r 4 j graadaiic 

Progrniiinieiir 2c k1;issc 
Ecrslc lckcnaiir 

na Y '. raridaiic. of 15 '. iiiveaiianc. 

25 

20 
20 
2 2 

20 
20 
20 
2 2 
22 

25.4 

20.1 
21.1 
22.4 

20.2 
21.2 
20.A 
22.C 



NIVEAU U 
m 

Niciiwvc ratig t grtiiid Orgaiiickc 
rcgcliiig 

D2 Hoofd~ssisleiil D211 
D 21 1 
D211 

Spcciitíil Iioofdassislciii 

I 

O~~crgiiiigsrcgclii~g Hiiidigc graad Huidigc Hiiitligc wcd- 
rang dcsclinal 

I íoofdklcrk-siciiolypisl 34 34.2 
I~loofdklcrk-iypist 3 4 34.1 
Hoofdklcrk 3 4 34.1 

H~~fd~p~riii~iir-iii~~l~iiii~gri~af 1 SIC kliissc 3 5 ,352 
Haofdopcriiiciir-iiiccliiiiiogriiiii 2 dc kliissc 3 4 34.5 
Wcrkniccstcr 1 stc klnssc 34 34.5 

NIVEAU E 



Gezien om gevoegd te worden bij liet Besliiit varr de Vlaatiise regcrit~g vati 
........................ lioudende organisatie van de Openbare AfvalstolSciiiiiai~tscI~i~ppij 
voor het .Vlaamse Gewest en de regeling van de reclitspositie va11 liet personeel. 

Bnissel, 

De minister-presideni van de ~laamse regering, 
l 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Tlieo KELCHTERMANS 



OMSCHAKELING CONI'IWCTUELE PERSONEELSLEDEN 
Bijlage 9 

onderlioudswerkman 



Gezien om gevoegd te worden. bij Iiet , besluit van de Vlaaiiise regering van . , . . . . . . . . .... houdende organisatie van de Openbare 
Afvalst~ffenniaatscliap~i~ voor bet Vlaamse Gewest en de regeling van de rechtspositie van Iiet personeel. 

Brussel, I 

I 

/ De minister-president van de Vlaanise regering, 

Luc VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse iiiiiiister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



Bijlage 9 
OMSCHAKELING CONI'IWCTUELE PERSONEELSLEDEN 

onderlioudswerkman 



Gezien om gevoegd te worden. bij Iiet besluit van de Vlaaiiise regering van . . . . . . . . . . .... houdende organisatie van de Openbare 
~fvalstoffenti~aatscl~ap~i~ mor bet Vlaamse Gewest en de regeliiig van de rechtspositie vaii Iiet persoiieel. 

Brussel, i 

De ininister-president van de Vlaamse regering, 

Luc VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse iiiiiiister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



12 juni  1995 TABEL.VAN DE SALARISSCHALEN 

A1 14 cfr. A21 1 A1 24 cfr. A221 

Code 

aantal 
frekwentie 

bedrag 
geldelijùe 

ancknniteit 



12 juni TABEL VAN DE SALARISSCHALEN . 



12 juni 1995 TABEL VAN DE SALARISSCHALEN 



12 juni  1995 TABEL VAN DE SALARISSCHALEN 



12 juni 1995 TABEL VAN DE SALARISSCHALEN 

C112 C113 
c i n  , c123 . 

C121 cfr. C l  11 
c i n c i r .  c112 

C123cfr. C113 
C124 



12 juni 1995 TABEL VAN DE SALARISSCHALEN 

Q 



12 juni 1995 TABEL VAN DE SALARISSCHALEN 

E121 E122 El 23 Gezien om gevoegd te worden bij hei besluit van de 
Vlaamse W n g  van houdende organisatie 
vôn de Openbare Afmlstoffenmaatschappij voor het 

Y1 xïr.000 Y1 x 7.000 31 x 7.000 Viaamse Gewest en de regeling van de rechbsposrtie 
713 ~9.000 , 713 x 9.000 8i3x9.000 vanhetpersoneel 

610000 Brussel, 
61 7000 
624000 De Minider-presKknt van de Vlaamse regering 
631000 
631000 
631000 
640000 
640000 
640000 
649000 

649000 LUC VAN DEN BRANDE . 
649000 
658000 De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling 
658000 
658000 
667000 
667000 
667000 
676000 
676000 

676000 Theo KELCHTERMANS 
685000 
685000 
685000 
694000 
694000 
694000 
703000 



- 
Bijlage 11 

MODEL VAN ATTEST VOOR DIENSTEN GEPRESTIEERD IN HET ONDERWIJS 

Bestuurs- en onderwijzend personeel van een : 
- &&g van gemeenschapsonderwijs 

, - gesubsidieerde onderwijsinsteilhg 

Betreffende : 
- de diensten gepresteerd in een instelling van het gemeenschapsonderwijs 
- de weddetoelagen verleend voor prestaties in een gesubsidieerde onderwijsinstelling 

Ondergetekende : (Naam, Graad en Bestuur) 

verklaart dat Mevr., Mej., de Heer (*) 
Q1) 

geboren op . . . . . 

titularis is geweest van een ambt 

- in een instelling van het gemeenschapsonderwijs 
- in een gesubsidieerde onderwijsinstelling 

aan de hieronder vermelde instellingen : 

@ 
Betrokkene is houd(st)er van volgende diploma's en bekwaamheicisbewijzen : 

Opmerkingen : 

_ Stempel 

gegeven te ... .. ...... 



Gezien om gevoegd te borden bij het besluit van de Vlaamse regering van ............... houd ende 
organisatie van de Openbare Afvastoff~tschappij voor het Vlaamse Gewa m de regeling 
van de rechtspositie van het personeel. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefinibeu enTewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



Bijlage l 2  l 
HAARDTOELAGE 

Bij toepassing van artikel XíIi 62. 8 2, 3de Lid van het Besluit van de Vlaamse regering van 
.................... houdende organisatie van de Openbare AfYalstoffknmaatschappij voor het Vlaamse 
Gewest en de regeiing van de rechtspositie van het personeel wordt een haardtoelage toegekend 
aan volgende personeelsleden waarvan het salaris beneden de grenswaarde ligt. 

1. gehuwden die niet voui tafel en bed gescheiden zijn 
2. samenwonenden die daarbij kinderlast hebben 
3. alieenstaande met kinderlast 

Slechts één van bovenvameide gehuwden of samenwonenden kan haardtoelage gebieten. 

Indien U onder de bovenvermelde rubrieken 1. 2 of 3 valt gelieve bijgaande verklaringen (in 
drievoud) in te vullen naargelang uw geml. 

MODEL A 

- indien U,alleenstaande bent met kinderlast 
- indien uw echtgeno(o)t(e) of persoon met wie U samenwoont tewerkgesteld is in de openbare 

sector waar het stelsel van haardtoelage volgens hoofdstuk 7, titel 3 (Deel Xm) van toepassing 
is 

MODEL B 

indien uw echtgeno(o)t(e) of persoon met wie U samenwoont : 

k" - tewerkgesteld is in de openbare sector waar het stelsel van haardtoelage volgens hoofdstuk 7, 
titel 3 (deel Xm) & van toepassing is 

- tewerkgesteld is in de pridé-sector 
- zel.kandige is 
- geen beroepsactiviteiten uitoefent 
- werkloos is. 

- - -- 



GeSen om gevoegd te worden bij het besluit van de VIaamse regering van ...................... houdende 
organisatie van de Openban Afvastoffkmmtschappij voor het Vlaamse Gewest m de regehg 
van de rechtspositie van het personeel. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefìniiieu en Tewerkstelling,, 



HAARDTOELAGE MODEL A - indien u alleenstaande bent niet kinderlast 
- indien uw eclitgeno(o)t(e) of de persoon niet wie ti 
samenwoon t onder toepassing val t van liet stelsel 

l 
l 

indient 

5 .  administratief adres 13 

3 .  

4. 

verklaart op erewoord dat : 
17 - de echtgenoten of de personeelsleden die samenwonen, indien zij een gelijk salaris genieten, in onderling akkoord beslist liebben dat het bij rubriek 1 vermelde 

personeelslid de begunstigde zal zijn van de haardtoelage (**) 
18 - de bovenvernielde inlichtingen echt en juist zíjn 
19 - dat hij/zij elke wijziging aan de rubrieken 11, 12, IS, 16 en 17 evenals iedere wijziging in de burgerlijke stand, onmiddellijk zal mededien aan zijnhaar 

personeelsdienst door middel van een nieuwe verklaring. 

Handtekening vati het personeelslid dat de aanvraag indient : 
(*)onder salaris verstaat men het toegekend jaarbedrag (100 %) dat voorkomt in de uitgewerkte salarisschaal zoals deze is vastgesteld voor volledige prestaties, zonder 

rekening te houden met toelagen en vergoedingen, noch met de indexkoppeling (zie salarisfiche) 
(**) te schrappen indien het salaris verschillend is. 

persoonlijk adres 

openbare dienst 

1 1  

12 



HAARDI'OELAÇE MODEL B 
I I 

- indien uw eclitgeno(o)t(e) of de persooii iiiet wie u saiiienwoont tewerkgesteld is in deopenbare sector waar liet stelsel van 
. -  ~iaardtoela~e'vol~etis Iioofdstuk 7, t i t i l  3 (deelkXI1l) & van toepassing is, tewerkgesteld is'in de privé- 

sector, zelfstandige is, geen beroepsactivi teit uitoefent of werkloos is. 

verklaart op erewoord dat : 

13 - de liaardtoelage NIET wordt toegekend aan zijnlhrrar ecktgeno(o)t(e) of aan dc persoeli waarmee liijlzij samenwoont 
14 - de bovenstaande gegevens volledig, echt en juist zijn 
l5  - hijliij elke wijziging aan de rubrieken 9, 10, 12 en 13 evenals iedere wijziging in de burgerlijke stand, onmiddellijk zal meedelen aan zijdhaar personeelsdienst door 

middel van een nieuwe verklaring. 

Handtekening van het personeelslid dal de aanvraag indient. : 



BIJLAGE 13 

LUST VAN GEVAARLIJKE, ONGEZONQE OF HINDERLIJKE WERKEN 

1. werk met of in water, in stof, vuur, slijk of roet met uitsluiting van de normale onder- 
houdsactiviteiten van lokalen, en keukenactiviteiten; 

2. proeven en werken langs voor het verkeer toegankelijke wegen en tunnels; 
3 .  inspecties of bedrijfsbezoeken die gepaard gaan met het betreden van risicovolle installa- 

ties; woning-en bedrijfsinspecties in onhygiënische omstandigheden; 
4. drukkerij-en fotolaboratoriumactiviteiten; 
5. werk met oliën, vetten, bijtende, giftige, radioactieve af schadelijke stoffen, zuren of gas- 

sen; 

O 6. werk met verontreinigde grond of slibmonsters; 
7. werk in vervuilde lucht; 
8. werk in schachten gevuld met onfisse lucht of hangend boven water; 
9. het opruimen van vuil, afval of rottende voorwerpen voor zover het niet gaat om dagelijk- 

se onderhoudsactiviteiten; 
10. het herstellen of reinigen van aalputten, afvoerleidingen van W.C'S of waterplaatsen; 
11. het reinigen of herstellen van riolen; 
12. werk waarbij het personeelslid tot op kniehoogte in het water staat; 
13. werk met caporal of carbolineum; 
14. de behandeling van springstoffen en munitie; 
15. werk op ladders, masten of stellingen of met de heflift vanaf 2 meter hoogte; 
16. werk in bomen vanaf 2 meter hoogte; 
17. peilen met een peilstok van op het water; 
18. werk met sneldraaiende machines; 
19. werk aan elektrische installaties die onder spanning staan; 
20. werk aan in dienst zijnde verwamings- of stookinstallaties; 
2 1. werk met de stoomreiniger 
22. het lassen en branden van metalen stukken; 
23. werk met de betonbreekhamer, de steenboor, de betonboorhamer, de explosiehamer, of de 

mechanische stamper; 
24. werk of loopwerk op platfomen of richels zonder leuningen; 
25. het schilderen en onderhouden van masten en palen; 
26. maaiwerk bij temperaturen van minstens 30'; 
27. sneeuwmimingswerk, werk met strooimiddelen; 
28. isolatieuierli met los glaswol; 
29. werk in lawaai van minstens 160 decibel 



Gezien oi gevoegd te' worden bij het besluit van de Vlaamse regering van . . . . . . . . . . .... houdende 
organisatie van de openbare Afvalaoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewen en de rege- 
ling van de rechtspositie van het personeel. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHTERMANS 



ALGEMENE LUST VAN DE FUNCTIONERINGSCRTTERIA 

Analytisch en conceptueel denken 
Besluitvaardigheid 
Communicatievaardigheid - mondeling 
Communicatievaardigheid - schriftelij k 
C onflicthantering 
Contactvaardigheid (incl. klantgerichtheid) (omgaan met mensen) 
Creativiteit 1 Vernieuwend denken 
Discretie 
Doelgerichtheid 
Flexibiliteit / Soepelheid 
Initiatiefhqe 
Integriteit en Objectiviteit 
Inzet 
Klantgenchtheid 
Kritische ingesteldheid (positieve -) 
Leerbereidheid 
Leervermogen (stagegebonden) 
Leiding geven / Sturing 
Logisch denken 
Motivatie + motiverend optreden 
Nauwgezetheid 
Objectiviteit 
Orde en nauwgezetheid 
Planning en organisatie 
Positieve (milieu-)ingesteldheid 
Realiteitszin 
Resultaatsgerichtheid 
Stressbestendigheid 
Technische deskundigheid 
Teamieiderschap 
Veilighdszin 
Verantwoordelij kheidszin 
Werktempo 
Zelfstandig kunnen werken 
Zin voor analyse 
Zin voor synthese 
Zin voor samenwerken 



Gezien om ~evoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van houdende 
organisahe van de Openbare Afvalstoffuimaatschappij voor het V l k s e  Gewest en de rege- 
ling van de rechtspositie-van het personeel. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 

Theo KELCHïER!WS 


