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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Buitenlands ~eleid, Europese Aangelegenheden, 
Wetenschap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenaren- 
zaken, ondervoorzitter ; 

3. de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening ; 

4. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid. 

5. de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe- 
den,Stedelijk Beleid en Huisvesting; 

6. de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn. 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 

- 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, 
vertegenwoordigd door : 

mevr. Ann Vermorgen 
de heer Jan Caluwé 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over het voorgelegde ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van de personeelsstatuten van sommige 
Vlaamse openbare instellingen (globaal besluit). 

8 Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE REPRESENTA- DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
TIEVE VAKORGANISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare Qiensten : 

De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aan- 
gelegenheden, Wetenschap en ~ e i h -  
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- DE ONDERVOORZITTER, \ 

lijke Syndicaten der Openbare 1 \ \ 
Diensten f 

Eddy Baldewij ns 
Vlaams minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 
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LEDEN 

Steve Stevaert 
minister vice-president van de 
Vlaamse regering, 
Vlaams ministre van Openbare 
Werken, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening 

Vlaams minister van ~jnancien, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

Gan Binnenland- 
Stedelijk 

en Huisvestinq 

\ 

inister van Cultuur, 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN DE PERSO- 
NEELSSTATUTEN VAN SOMMIGE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige ingellingen van 
openbaar nut, inzonderheid op artikel 1 1,s 1, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 ; 

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonderheid 
op artikel 24, $ 1, 44,$ 1 en 45 ; 

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de naamloze vennootschap Zeekanaal en 
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, inzonderheid op artikel 7 en 57 ; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op 
artikel 32, $1 ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 houdende organisatie van het 
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport 
en de Openluchtrecreatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de 
Dienst voor de Scheepvaart en de regeling van de rechtspositie van het personeel ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de 
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen en de regeling van de rechtspositie van 
het personeel ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de 
N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de 
Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het 
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel en de regeling van de rechtspositie van het personeel ; 



Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het 
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem en de regeling van de rechtspositie van het per- 
soneel ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, 
gegeven op 28 juni 1996 en 1 5 april 1 999; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Re- 
kern, gegeven op 30 augustus 1996 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden 
Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 10 juli 1996 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat-generaal voor de Be- 
vordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, gegeven 
op 20 november 1996 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Maatschappij van de Brugse Zeevaar- 
tinrichtingen, gegeven op 10 september 1996 ; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 
, 

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gegeven 
op 1 juli 1996, 5 december 1996 en 6 februari 1997 ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 3 
juli 1996 ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrich- 
tingen, gegeven op 4 september 1996 ; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Commissariaat-generaal voor de Bevorde- 
ring van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, gegeven op 5 
november 1996 ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de naamloze vennootschap Zeekanaal en 
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 3 december 1996 ; 

Gelet op het advies van de directieraad van de Intercommunale Maatschappij van de Linker 
Scheldeoever, gegeven op 21 maart 1997 ; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, 
gegeven op 25 november 1997 en 13 april 1999; 

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, 



gegeven op 14 juli 1998 ; 

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

Gelet op het protocol nr. van 
Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest ; 

van het Sectorcomité XVIII 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering, op .................. ...., betreffende de aanvraag 
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, I", van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ; 

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering, de minister vice-president 
van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening, de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, de Vlaamse 
minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken en de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en 
Welzijn ; 

BESLUIT : 



A. Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkel'ig, de 
Sport en de Openluchtrecreatie 

Art. A 1. In artikel I1 6, 1 O van het besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 hou- 
dende organisatie van het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke 
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel worden na de woorden "een ambtenaar" de woorden "of een stagiair" ingevoegd. 

Art. A 2. In artikel I1 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" de woorden "binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" worden 

vervangen door de woorden "vóór I0 juni 1996'; 

2" de woorden "binnen de eerste twee jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen door de 
woorden "binnen de eerste drie jaar na zijn aanwijzing". 

Art. A 3. In artikel I1 3 1 van hetzelfde besluit wordt 2 vervangen door wat volgt: 
"$2. De beroepen ingesteld tegen een beoordeling toegekend vóór 31 december 1995 wor- 
den verder afgehandeld door de raad van beroep voor sommige instellingen van openbaar 
nut, die onder het gezag of de controlebevoegdheid van de ylaamse regering staan, vol- 
gens de procedure en samenstelling die gold vóór de datum van inwerkingtreding van het 
besluit waarbij de Vlaamse regering een raad van beroep voor sommige openbare instel- 
lingen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschqv enlof het Vlaams Gewest opricht 
die bevoegd is inzake de beroepen ingesteld krachtens dit besluit." 

Art. A 4. In artikel V 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "gelijkwaardige graad" 
vervangen door de woorden "graad van dezelfae rang". 

Art. A 5. In artikel V1 8, laatste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere 
niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. A 6. In artikel VI 22 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt: 
"De geslaagden voor een vergelijkend aanwervingsexamen behouden het voordeel van hun 
uitslag gedurende vier jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het ver- 
gelijkend examen, tenzij de leidend ambtenaar een andere termijn bepaalt. Een kortere 
geldigheidsduur wordt uitdrukkelqk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De 
verlenging van de wervingsreserve is mogelijk om redenen die verband houden met de no- 
den van de dienst." 

Art. A 7. In artikel V11 2, eerste lid, 2", van hetzelfde besluit worden de woorden "naar een 
hoger niveau" vervangen door de woorden "naar het andere niveau". 

Art. A 8. In artikel V11 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "dat afgesloten werd 
vóór de datum van in werkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "dat ge- 
organiseerd werd vóór 31 december 1994 en dat afgesloten werd vóór 31 december 1995". 

Art. A 9. In artikel V111 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. A 10. Artikel V111 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 



"Art. IrlII 8. j I .  Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan on- 
der: 
l O de functioneringsevaluatie: het beoordelen van het functioneren van de functiehouder 

in de huidige functie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begn van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van resul- 
taten en finctioneren bepaald (de planning). Na afloop van de evaluatieperiode wor- 
den de resultaten en het finctioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwachtingen 
(de vaststelling van de evaluatie). 

2 O de functie beschrijving: de beschrijving van een aantal relatief permanente aspecten 
van een finctie zoals het doel van de functie, de resultaatgebieden en de finctione- 
ringscriteria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten ver- 
wacht worden in de functie (het 'wat 7. 

De functioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoefenen 
van een functie (het 'hoe i). 
De onderscheiden criteria worden opgenomen in bijlage I3 bij dit besluit. 

3" de hiërarchische meerdere: enerzijds de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend amb- 
tenaar en de afdelingshoofden ten overstaan van de o& hun gezag staande perso- 
neelsleden en anderzijds de ambtenaar die is aangewezen door het afdelingshoofd of 
door de adjunct-leidend ambtenaar, of bij ontstentenis door de leidend ambtenaar, 
om gezag uit te oefenen 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 bekrachtigrng voorgelegd te worden aan de direc- 
tieraad. 

De onmiddelli,ike hiërarchische meerdere is de hiërarchische meerdere die het dichtst 
in rang staat tot het onder zijn gezag staand personeel. Hij treedt op als eerste evalua- 
tor. 

j 2. De finctioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die zich in 
de administratieve toestand dienstactiviteit bevindt." 

Art. A 11. Artikel V111 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 9. De finctioneringsevaluatie dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren." 

Art. A 12. Artikel V111 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
' X r t  WZZ 10. $1. Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle ambtenaren die met 
functioneringsevaluatie belast zijn. Alleen de functioneringsevaluaties opgemaakt door 
ambtenaren die deze opleiding hebben gevolgd, zijn geldig. 

De evaluatoren volgen de opleiding georganiseerd door de administratie Personeelsont- 
wikkeling van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap of een gelijkwaardige opleiding. 



$2.  De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van definctione- 
ringsevaluaties die zij opmaken. 

$3.  In het begin van elke evaluatieperiode bespreekt de geëvalueerde met een 
evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en het functioneren. 

De formele vaststelling door de evaluatoren 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 evaluatoren en de geëvalueerde van alle 
beschikbare informatie over dewctie ,  zoals onder meer de resultaatgebieden en de finc- 
tioneringscriteria, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstellingen van de enti- 
teit. 

De geëvalueerde krijgt inzage in de functiebeschrijving en de doelstellingen van de eerste 
evaluator van de naasthogere rang. 

$ 4. Ingevolge onvoorziene wijzigingen in de doelstellingen of de organisatie 
van de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en functioneren van de 
geëvalueerde aangepast worden. Deze aanpassing dient op dezelfde zorgvuldige manier te 
worden besproken en toegelicht als bij het begn van de evaluatieperiode. Zij dient ook 
schrvtelijk aan de geëvalueerde te worden toegestuurd Deze aanpassing wordt meege- 
deeld aan de opdrachthouder voor de vorming, het human resources management en de 
organisatieontwikkeling. 

$ 5. Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek geep de geëvalueerde ook zijn ei- 
gen visie weer op zijn finctioneren tijdens de evaluatieperiode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluator. Op verzoek 
van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

$6 .  Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende evaluatie- 
verslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrijvend evaluatieverslag omvat geen sa- 
menvattende waardering of einduitspraak over de geëvalueerde, behalve indien de evalua- 
toren oordelen dat hij de vermelding "onvoldoende" verdient. 

De geëvalueerde kan zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag.'" 

Art. A 13. Artikel VIII 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art VIII ll. Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier aange- 
legd. Het omvat : 
1 de Junctiebeschrijving als relatief permanente basis ; 
2" de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en finctioneren in de 

evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, of gedurende deze 
periode zoals bedoeld in artikel lil11 10, $ 4 ; 

3 O de persoonlijke nota is bedoeld in artikel lilil 14 en de opmerkingen die de ambtenaar 



erbij heeft geformuleerd ; 
4 O de uitslagen die de am btenaar tijdens dat jaar heefi behaald in de loopbaanexamens; 
5" de dejinitieve beschrijvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in arti- 

kel UII 27, I ; 
6" de beslissingen in beroep, bedoeld in artikel Y711 28 en V711 29 ; 
7" de staat van tuchtstraflen uitgesproken in het evaluatiejaar, vermeld in artikel IX 26. 

Het evaluatiedossier is ter beschiklnng van alle instanties bevoegd voor het individueel 
personeelsbeheer en van de opdrachthouder voor de vorming, het human resources ma- 
nagement en de organisatieontwikkeling." 

Art. A 14. Artikel V111 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art 'VII 14. De persoonlijke nota 's bedoeld in artikel m11 I I ,  eerste lid, 3" handelen 
over de behaalde resultaten en/of over het finctioneren. Zij handelen eventueel over ge- 
beurtenissen of gedragingen buiten de dienst die de ambtsuitoefening kunnen beïnvloeden 
of in het gedrang brengen. 

Deze persoonlijke nota's omvatten een nauwkeurig relaas van alle gunstige of ongunstige 
feiten die als evaluatiegrond kunnen dienen. Telkens de evaluatoren dat nodig achten, of 
op gemotiveerd 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 tevens opgemaakt telkens de ambtenaar gedurende een door 
de evaluaioren voldoende s i p  flcant geachte periode ter beschikking wordt gesteld van 
een project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de persoonlijke 
nota. 

Elke persoonlijke nota wordt onmiddellijk aan de belanghebbende ambtenaar voorgelegd. 
Hij viseert dit document, krijgt er een afschrzft van en beschikt over vllfien kalenderdagen 
om zijn eventuele opmerkingen te formuleren. 

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

Art. A 15. In artikel V111 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 I wordt vervangen door wat volgt : ''$1. De evaluatie over het afgelopen evaluatie- 

jaar heeft plaats in januari en februari van het volgende jaar. Het beschrijvend eva- 
luatieverslag dient uiterlijk op 15 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. 
De planning voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens op dat tijdstip te zijn gefi- 
naliseerd; " 

2 in $2, 2 " worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de woorden " 
de te bevragen am btenaren ". 

Art. A 16. Artikel V111 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VIII 17. Met uitzondering van de adjunct-leidend ambtenaar worden alle ambtena- 
ren van rang A2 en lager geëvalueerd door minstens twee hiërarchische meerderen. De 
evaluatoren behoren tot minstens twee verschillende rangen." 



Art. A 17. In artikel V111 18, tweede zin, van hetzelfde besluit wordt het woord "hoort" 
vervangen door het woord "bevraagt". 

Art. A 18. Artikel VIII 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
<'Art VIII 19. Het afdelingshoofd en het staflid van rang A2 worden geëvalueerd door de 
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar." 

Art. A 19. Artikel V111 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art WII 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel UI1 24 worden de andere ambte- 
naren van rang A2 en de ambtenaren van rang AI, niveau B, C, D en E geëvalueerd door 
minstens twee evaluatoren die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel UII 17." 

Art. A 20. De artikelen V111 21 tot en met VIII 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

Art. A 21. In artikel VIII 24 van hetzelfde besluit wordt $5 vervangen door wat volgt: 
"$5. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperìode of op het evaluatietiJ&tip onder 
het finctioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heefi gestaan 
of staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren, wordt geëvalu- 
eerd door deze laatsten, rekening houdend mei artikel W11 14, derde lid." 

Art. A 22. Artikel VIII 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 25. Indien op het evaluatietijchtip blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel PïII l O gevolgd heefi, &n wordt hij vervangen 
door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de ontbre- 
kende evaluator. " 

Art. A 23. Aan artikel VIII 26 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden toege- 
voegd : 
"onverminderd het derde lid van voormeld artikel'. 

Art. A 24. In artikel V111 27, $ 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 10 
$5" vervangen door de woorden "artikel PïII 10, $6'. 

Art. A 25. Aan artikel VIII 59 van hetzelfde besluit wordt een $4 toegevoegd, die luidt als 
volgt: 
"g 4. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamheiulsproeven bedoeld in $1 be- 
houdt onbeperkt het voordeel van zr/n uitslag tenzij het examenreglement het anders be- 
paalt. " 

Art. A 26. In artikel V111 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1" in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid geschrapt; 

2" het derde lid wordt vervangen door wat volgt : 
"Van I juli tot 30 juni wordt overeenkomstig de beslissingen van het eerste lid voor elke 
maand één maand bijgevoegd, een halve maand of een hele maand afgetrokken." 



Art. A 27. Artikel X1 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XI 7. In afiijking van artikel A7 6 is de ambtenaar die deelneemt aan een georgani- 
seerde werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zijn salaris enkel voor de duur 
van de afiezigheid" 

Art. A 28. Artikel X1 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XI 12. j l. De ambtenaar heejl vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen en 
op 2 en 15 november en 26 december. 

j 2. Ter vervangng van de in j I bedoelde vakantiedagen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag, heeft de ambtenaar die niet in een continuregeling tewerkge- 
steld wordt, vakantie voor de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar. 

De ambtenaar die verplicht is om op één van de in j I vermelde dagen of in de periode 
tussen Kerstmis en nieuwjaar te werken ten gevolge van de behoejlen van de dienst, krijgt 
in evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de 
jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden genomen. 

J 3. De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op de 
in j I vermelde dagen, krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden." 

Art. A 29. In artikel XI 2 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' vervan- 

gen door de woorden "een aanvraag indienen om ouderschapsverlof te krijgen" ; 
2" in het laatste lid worden de woorden "'eerste lid" geschrapt. 

Art. A 30. In artikel XI 25, $2, van hetzelfde besluit wordt het woord 
"beroepsongeschiktheid vervangen door het woord "arbeidsongeschiktheid'. 

Art. A 31. In artikel XI 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
l0 aan $ 1, eerste lid, wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"4" de vrijstelling van arbeid van een zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidsmilieu, nadal vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats 
mogelijk is"; 

2" in tj 2 wordt het woord "tj 1" vervangen door de woorden "j I, eerste lid, I" tot en met 

Art. A 32. Aan artikel X1 36, 5 3, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd: 
"Deze nemen een beslissing binnen de 15 kulenderdagen na ontvangst van het advies van 
de raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn voor de betrokkene." 

Art. A 33. Artikel X1 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. X I  64. De ambtenaar van de instelling krijgí verlof wanneer hij door een minister, 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap ofgewest, of een gouver- 



neur van een Vlaamse provincie of de gouverneur of vice-gouverneur van het administra- 
tief arrondissement Brussel-hoofdtad aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen op 
zijn kabinet. 
De a m i j z n g  gebeurt na akkoord van de raad van bestuur." 

Art. A 34. In artikel X1 77 van hetzelfde besluit wordt $ 2 vervangen door wat volgt: 
"J 2. Binnen de perken van de reglementering of het reglement van de betrokken wetge- 
vende vergadering wordt het verlof dat is toegestaan aan de ambtenaar die een ambt uitoe- 
fent bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter van een van die groepen ofwel be- 
zoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering, ofiel niet 
bezoldigd door de instelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende 
vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaalt," 

Art. A 35. In artikel XI 79 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat 
volgt: 
'&Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering." 

Art. A 36. In artikel XI 80 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering." 

Art. A 37. In artikel X1 83, 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervan- 
gen door wat volgt: 
"De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor examens of bekwaamheidsproeven." 

Art. A 38. In artikel XI 93, 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals 
vermeld sub $1 en $2" geschrapt. 

Art A 39. In artikel XI 95 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 O aan 9 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"De ambtenaar en de stagiair genieten van rechtswege een regime van voltijdpo- 
litiek verlof onder de voorwaarden bepaald door het bijzonder decreet van 26 juni 
1995 houdende instelling van een regime van politiek verlof voor de personeelsle- 
den van de diensten van de Vlaamse regering die een mandaat als lid van de 
Vlaamse Raad of de Vlaamse regering uitoefenen." 

2" in 9 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: 
"Zij kan die beslissing nemen zodra de ambtenaar vier jaar acfiuezig is en wat het in 
$1, tweede lid vermelde verlof betreft, bij de aanvang van een tweede bij het eer- 
ste aansluitend mandaat." 

Art. A. 40. In artikel XII 2, 92 , van hetzelfde besluit worden de woorden "behalve bij 
ernstig vergrijp zoals bepaald in artikel IX 6" geschrapt. 

Art. A 41. In artikel XIII 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 



1" de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden 
LLEuropese Unie"; 

2" in 1" worden tussen de woorden "dienst van de" en de woorden "Europese Gemeen- 
schap" de woorden " Verenigde Naties, van de" ingevoegd; 

3" in 3" worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese 
Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd. 

4" in 3" d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door "EU-lidstaat" 

Art. A 42. In artikel X111 9, 8 1 van hetzelfde besluit wordt 2" vervangen door wat volgt : 
"2" de periodes van afwezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval naar of van het werk of 
beroepsziekte wanneer de ambtenaar tijdens zijn vorige prestaties als contractueel 
personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector." 

Art. A 43. In artikel X111 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 " de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden 

"Europese Unie"; 

2" in 8 1,l O ,  a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden 
"Europese Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd; 

3" in $1, 1°,e) worden tussen het woord "Arbeid en de woorden "werd opgericht" de 
woorden "en de Rijksdienst voor Arbeidwoorziening" ingevoegd.; 

Art. A 44. In artikel X111 11, 5 2 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "te boven 
gaan" en "niet in aanmerking" de woorden "alsmede van tijdelijke werkloosheid'' 
ingevoegd. 

Art. A 45. In artikel XIII 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
1" in $4 worden het derde en het vierde lid vervangen door wat volgt: 

"het rekenkundig resultaat van de bewerktng wordt vervangen door: 
a) 15 dertigsten wanneer in een maand van: 

- 20 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan 10; 
- 22 of 23 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen geluk is aan 11; 

b) 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal 
gepresteerde werkdagen gelijk is aan 12"; 

2" in fj 5 worden na het woord "nalatigheidsintresten" de woorden "berekend op het 
beginsalaris" toegevoegd. 

Art. A 46. In artikel X111 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "gewijzigd bij 
koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982" geschrapt. 



Art. A 47. In artikel XIII 25 van hetzelfde besluit : 
- wordt tj 3 opgeheven; 
- worden na de woorden "van navolgende bepalingeny' de woorden "vermeld onder dit 

hoofdstuk" geschrapt. 

Art. A 48. Artikel X111 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XIII 36,§ l. Behoudens andersluidende bepalingen is de toelage niet verschuldigd in 
de volgende gevallen : 
- in het geval geen salaris wordt betaald; of 
- in het geval van een afiezigheid die langer dan 35 werkdagen duurt. 

2. J l geldt niet voor de toelagen bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 3 en in de 
hoofhtukken 6, 7 en 8 van deze titel." 

Art. A 49. Artikel XIII 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. A 50. In artikel XIIT 42, tj 1 van hetzelfde besluit wordt : 
a) in het tweede lid, 2" het woord "eventueel" vervangen door de woorden "in voorkomend 

geval''; 

b) in tj 1, derde lid tussen de woorden "is het salaris dat hij" en de woorden "zou ontvan- 
gen" de woorden "op datum van zijn nuttige anciënniteit in zijn werkelijke graadc inge- 
voegd. 

Art. A 51. In artikel X11 45 van het zelfde statuut wordt een paragraaf 5 ingevoegd , lui- 
dend als volgt: 
"Onder jaarlijke brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomend geval ver- 
hoogd met: 
- de bijslag in geval van gewaarborgde minimum bezoldiging; 
- de haard- en standplaatstoelage; 
- de toelage voor hoger ambt; 
- het geldelijk voordeel voor geslaagden voor overgangsexamens naar het andere ni- 

veau." 

Art. A 52. Artikel XIII 69, tweede lid van hetzeIfde besluit wordt opgeheven. 

Art. A 53. In artikel XIII 74 van hetzelfde besluit wordt "naar het hogere niveau" vervan- 
gen door "naar het andere niveau". 

Art. A 54. In artikel XIII 88 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" in l", tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt; 
2" in I O wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geindexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid " 

Art. A 55. In artikel XIII 95 van het zelfde statuut wordt tj 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding "§ l "  geschrapt. 



Art. A 56. In artikel XIII 96 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 " in 1 O, tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt; 
2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid'. 

Art. A 57. In artikel X111 99 van hetzelfde besluit wordt 92 vervangen door wat volgt: 
"$2. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5, afdeling 3 is niet van toepassing op de stagiair. 
Zijn bovendien niet van toepassing op de stagìair van niveau A: de hoofdstukken 3 en 4". 

Art. A 58. Artikel XIV 5, $1, b) van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: 
"b) onderhoud, bewaking en onthaal;" 

Art. A 59. Artikel XIV 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. A 60. Aan artikel XIV 40 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 toegevoegd, als 
volgt: 
"Afdeling 10. Verlof na detachering. 
Ar& XTV 40bis Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractuele personeelslid 
dezelfde regeling als voor de ambtenaar, zoals vermeld in artikel X7 66." 

Art. A 61. In artikel XV 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 
1" onder de vermelding "deel VIII, titel 2. De evaluatie:" worden de woorden "Artikel V111 

15 : voor de eerste maal van 1 januari 1996 tot 3 1 december 1996" vervangen door de 
woorden "Artikel P7II 15: het eerste evaluatiejaar loopt van 1 juli 1996 tot 31 december 
1996." 

2" onder de vermelding "deel X111 , titel 1 : Bezoldiging" worden de volgende woorden 
toegevoegd: "Artikel XIIi  21, ,f 4 : 1 januari 1996'. 

Art. A 62. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden vóór 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

Art. A 63. De algemene lijst van functioneringscriteria bedoeld in artikel V111 8, $1, 2" van 
hetzelfde besluit, gewijzigd bij dit besluit, gaat als bijlage I bij dit besluit. De lijst wordt als 
bijlage 13 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse regering. 

B. Dienst voor de Scheepvaart 

Art. B 1. In artikel I1 6, a, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 
houdende organisatie van de Dienst voor de Scheepvaart en de regeling van de rechtspositie 
van het personeel worden na de woorden "een ambtenaar" de woorden "of een stagair" 
ingevoegd. 

Art. B 2. In artikel I1 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 



1 O de woorden "binnen de 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" worden ver- 
vangen door de woorden "vóór 23 september 1996 "; 

2" de woorden "binnen de eerste 2 jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen door de 
woorden "binnen de eerste drie jaar na zijn aanwijzing". 

Art. B 3 . In artikel V 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "gelijkwaardige graad 
vervangen door de woorden ccgraad van dezelfde rang". 

Art. B 4. In artikel VI 8, laatste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere 
niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. B 5. In artikel VI 22 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt: 
"De geslaagden voor een vergelijkend aanwervingsexamen behouden het voordeel van hun 
uitslag gedurende vier jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het 
vergelijkend examen, tenzij de leidend ambtenaar een andere termijn bepaalt. Een kortere 
geldigheidsduur wordt uitdrukkelijk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De 
verlenging van de wervingsreserve is mogelijk om redenen die verband houden met de 
noden van de dienst." 

Art. B 6. In artikel VII 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "dat afgesloten werd 
vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "dat 
georganiseerd werd vóór 31 december I994 en dat afgesloten werd vóór 31 december 
1995". 

Art. B 7. In artikel VIII 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. B 8 . Artikel VIII 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art PT11 8. (S I .  Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan 
onder : 
I O de finctioneringsevaluatie: het beoordelen van het functioneren van de finctiehouder 

in de huidige finctie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begin van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van resulta- 
ten en finctioneren bepaald (de planning;). Na afloop van de evaluatieperiode worden 
de resultaten en het finctioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwachtingen (de 
vaststelling van de evaluatie). 

2" de functiebeschrijving: de beschrijving van een aantal relatief permanente aspecten van 
een functie zoals het doel van de finctie, de resultaatgebieden en de finctioneringscri- 
teria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten verwacht 
worden in de finctie (het 'wat?. 

De functioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoefenen van 
een.functie (het 'hoe 7. 



De onderscheiden criteria worden opgenomen in bijlage 14 bij dit besluit. 

3" de hiërarchische meerdere: enerzijds de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambte- 
naar, en de afdelingshoofden ten overstaan van de onder hun gezag staande personeels- 
leden en anderzijds de ambtenaar die is aangewezen door het afdelingshoofd of de ad- 
junct-leidend ambtenaar, of bij ontstentenis door de leidend ambtenaar, om gezag uit te 
oefenen over een aantal personeelsleden met een lagere rang dan de zijne en in uitzon- 
derlijke 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 directieraad. 

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

$2. De finctioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die zich in 
de administratieve toestand dienstactiviteit bevindt. " 

Art. B 9. Artikel VIIZ 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 9. De Junctioneringsevaluatie dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren. " 

Art. B 10. Artikel V111 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VIII 10. 1. Een opleiding tot evaluator is ve~licht  voor alle ambtenaren die met 

jünctioneringsevaluatie belast zijn. Alleen decjunctioneringsevaluaties opgemaakt door 
ambtenaren die deze opleiding hebben gevolgd, zijn geldig. 

De evaluatoren volgen de opleiding georganiseerd door de administratie 
Personeelsontwikkeling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of een 
gelijkwaardige opleiding. 

j 2. De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van debnctione- 
ringsevaluaties die zij opmaken. 

3. In het begin van elke evaluatieperiode bespreekt de geëvalueerde met 
een evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en het 
finctioneren. 
De formele vaststelling door de evaluatoren in onderlinge overeenstemming, van deze 
verwachtingen qua resultaten en@nctioneren dient ook schri,ftelijk aan de geëvalueerde te 
worden toegestuurd. 

Bij deze planning van de prestaties vertrekken de evaluatoren en de geëvalueerde van alle 
beschikbare informatie over de functie, zoals onder meer de resultaatgebieden en de 
Jirnctioneringscriteria, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstellingen van de 
entiteit. 

De geëvalueerde krijgt inzage in de Jirnctiebeschrijving en de doelstellingen van de eerste 
evaluator van de naasthogere rang. 

,f 4. Ingevolge onvoorziene wijzigtngen in de doelstellingen of de 
organisatie van de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en 



finctioneren van de geëvalueerde worden aangepast. Deze aanpassing dient op dezelfde 
zorgvuldige manier te worden besproken en toegelicht als bij het begin van de 
evaluatieperiode. Zij dient ook schrgtelijk aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. 
Deze aanpassing wordt meegedeeld aan de opdrachthouder voor H. R.M.. 

$ 5. Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek geeJt de geëvalueerde ook zijn 
eigen visie weer op zijn functioneren tijdens de evaluatieperiode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluator. Op verzoek 
van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

Voor de ambtenaar van niveau D of E die behoort tot het exploitatiepersoneel of het 
Zogrstek personeel, wordt het evaluatiegesprek tevens gevoerd in aanwezigheid van een 
waarnemer indien die ambtenaar dit vraagt. 

$ 6. Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende 
evaluatieverslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrijvend evaluatieverslag omvat 
geen samenvattende waardering of einduitspraak over de geëvalueerde, behalve indien de 
evaluatoren oordelen dat hij de vermelding "onvoldoende" verdient. 
De geëvalueerde kun zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag. '" 

Art. B 11. Artikel V111 1 1  van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII l l .  Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier 
aangelegd Het omvat: 
1 dehnctiebeschrijving als relatief permanente basis; 
2" de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en finctioneren in de 

evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, of gedurende deze 
periode zoals bedoeld in artikel WII 10, $4; 

3" de persoonlijke nota's bedoeld in artikel WII 14 en de opmerkingen die de ambtenaar 
erbij heeft geformuleerd; 

4" de uitslagen die de belanghebbende ambtenaar tijdens dat jaar heefi behaald in de 
loop baanexamens; 

5" de definitieve beschrijvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in arti- 
kel WII 27 $1; 

6" de beslissingen in beroep, bedoeld in artikel V711 28 en UI1 29; 
7" de staat van tuchtsiraflen uitgesproken in het evaluatiejaar, vermeld in artikel IX 26. 

Het evaluatiedossier is ter beschikking van alle instanties bevoegd voor het individueel 
personeelsbeheer en van de opdrachthouder voor H. R.M.. " 

Art. B 12. Artikel V111 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VIII 14. De persoonlijke nota's bedoeld in artikel VIII I I, eerste lid, 3 " handelen 
over de behaalde resultaten enhf over het functioneren. Zij handelen eventueel over 
gebeurtenissen of gedragingen buiten de dienst die de ambtsuitoefening kunnen 
beïnvloeden of in het gedrang brengen. 

Deze persoonlijke nota's omvatten een nauwkeurig relaas van gunstige of ongunstige feiten 
die als evaluatiegrond kunnen dienen. Telkens de evaluatoren dat nodig achten, of op 



gemotiveerd 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 gedurende een 
door de evaluatoren voldoende significant geachte periode ter beschikkrng wordt gesteld 
van een project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
persoonlijke nota. 

Elke persoonlijke nota wordt onmiddellijk aan de belanghebbende arn btenaar voorgelegd. 
Hij viseert dit document, krijgt er een af&@ van en beschikt over v~Jftien kalenderdagen 
om zijn eventuele opmerkingen te formuleren. 

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

Art. B 13. In artikel VIII 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
l0 5 1 wordt vervangen door wat volgt: "j I. De evaluatie over het afgelopen evaluatie- 

jaar heeft plaats in januari en februari van het volgende jaar. Het beschrijvend eva- 
luatieverslag dient uiterlijk op I5 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. 
De planning voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens op dat tijhtip te zijn gefi- 
naliseerd "; 

2" in 5 2,2" worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de woorden 
"de te bevragen ambtenaren". 

Art. B 14. Artikel V111 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art V7111 Z Met uitzondering van de adjunct-leidend ambtenaar worden alle 
ambtenaren van rang A2 en lager geëvalueerd door minstens twee hiërarchische 
meerderen. De evaluatoren behoren tot minstens twee verschillende rangen". 

Art. B 15. In artikel VIII 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "hoort" vervangen door 
het woord "bevraagt". 

Art. B 16. Artikel V111 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. TIII 19. Het afdelingshoofd en het staflid van rang A2 worden geëvalueerd door de 
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar". 

Art. B 17. Artikel VIII 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art i4II 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel YIIi 24 worden de andere 
ambtenaren van rang A2 en de ambtenaren van rang A I ,  niveau B, C, D en E geëvalueerd 
door minstens twee evaluatoren die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel U11 
17." 

Art. B 18. Artikel VIII 2 1 tot en met VIII 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

Art. B 19. In artikel VIII 24 van hetzelfde besluit wordt 4 3 vervangen door wat volgt: 
''j 3. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatietijdstip onder het 
functioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heej  gestaan of 



staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren wordt geëvalueerd 
door deze laatsten, rekening houdend met artikel JTII 14, derde lid'. 

Art. B 20. Artikel V111 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art WII 25. Indien op het evaluatietijdstip blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel UI1 10 gevolgd heefi, &n wordt hij vervangen 
door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de 
ontbrekende evaluator. " 

Art. B 21. Aan artikel VIII 26 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden 
toegevoegd: 
"onverminderd het derde lid van voormeld artikel". 

Art. B 22. In artikel V111 27, 5 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 10 
tj 5" vervangen door de woorden "artikel U11 10, J 6'. 

Art. B 23. Aan artikel V111 59 van hetzelfde besluit wordt een 5 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt : 
"J 3. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamheidsproeven bedoeld in $1, 
eerste lid, behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag, tenzij het examenreglement het 
anders bepaalf". 

Art. B 24. In artikel VIII 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 O in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid" geschrapt; 
2" het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : 

"Van I juli tot 30 juni wordt overeenkomstig de beslissingen van het eerste lid voor el- 
ke maand één maand bijgevoegd, een halve maand of een hele maand afgetrokken." 

Art. B 25 . In artikel V111 93 wordt de datum "30 juni 1997" vervangen door de datum " 30 
juni 2000". 

Art. B 26. In fine van artikel V111 9754 van het zelfde besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd : "Voor de inschaling in de salarisschaal E122 wordt voor de berekening van 
de schaalanciënniteit de graadanciënniteit van de graden van rang 43 (met inbegrip van 
de afgeschafie graden) samengevoegd. '. 

Art. B 27. Artikel Xi 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. 2U 7. In aJWijkrng van artikel M 6 is de ambtenaar die deelneemt aan een georgani- 
seerde werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zijn salaris enkel voor de duur 
van de afiezigheid. 

Art. B 28. Artikel X1 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XI 12. I .  De ambtenaar heeft vakantie op de wettelijke en decretale feestdgen 
en op 2 en 15 november en 26 december. 

2. Ter vervanging van de in J l vermelde vakantiedagen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag, heeft de ambtenaar die niet in een continuregeling 
tewerkgesteld wordt, vakantie voor de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar. 
De ambtenaar die verplicht is om op één van de in I vermelde dagen of in de periode 



tussen Kerstmis en nieuwjaar te werken ten gevolge van behoeften van de dienst, krijgt in 
evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de 
jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden genomen. 

f 3. De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op 
de in f I  vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakzzntiedagen kunnen genomen worden". 

Art. B 29. In artikel Xí 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 " in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' vervan- 

gen door de woorden "een aanvraag indienen om ouderschapsverlof te krijgen"; 

2" in het vierde lid worden de woorden "l ste l i d  geschrapt. 

Art. B 30. In artikel X1 25, 5 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "definitieve 
beroepsongeschiktheid vervangen door de woorden "deJinitieve arbeidsongeschiktheidc. 

Art. B 31. In artikel XI 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
1" aan 5 1, eerste lid, wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt : 

"4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidsmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeihplaats 
mogelijk is; 

2" in $2 wordt het woord " 5  1" vervangen door de woorden "$ I, eerste lid, I" tot en met 
3"". 

Art. B 32. Aan artikel XI 36, 3, laatste lid, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd: "Deze nemen een beslissing binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het 
advies van de raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn voor de 
betrokkene". 

Art. B 33. Artikel XI 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art X1 64. De ambtenaar van de instelling krijgt verlof wanneer hij door een minister, 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap of gewest of een 
gouverneur van een Vlaamse provincie of de gouverneur of vice-gouverneur van het 
administratief arrondissement Brussel-hoofhtad aangewezen wordt om een ambt uit te 
oefenen op zijn kabinet. 
De aamvijzing gebeurt na akkoord van de raad van bestuur". 

Art. B 34. In artikel X1 77 van hetzelfde besluit wordt § 2 vervangen door wat volgt: 
"j 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 
uitoefent bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter van één van die groepen ofiel 
bezoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering ojìvel niet 
bezoldigd door de instelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende 
vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaalt." 



Art. B 35. In artikel XI 79 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering". 

Art. B 36. In artikel X1 80 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering". 

Art. B 37. In artikel XI 83, 5 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de eerste zin 
vervangen door wat volgt: 
"De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor examens of bekwaamhei&roeven". 

Art. B 38. In artikel X1 93, fj 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals 
vermeld sub 1 O en 2 O" geschrapt. 

Art. B 39. In artikel XII 2, 5 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "behalve bij 
ernstig vergrijp zoals bepaald in artikel IX 6" geschrapt. 

Art. B 40. In artikel XIII 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
1 O de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 

Unie"; 

2" in 1" worden tussen de woorden "dienst van de" en de woorden LLEuropese Gemeen- 
schap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd; 

3" in 3O worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese Ge- 
meenschap" de woorden " Verenigde Naties, van de" ingevoegd. 

4" in 3" d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door "EU-lidstaat". 

Art. B 41. In artikel XIII 9, 5 1 van hetzelfde besluit wordt 2" vervangen door wat volgt: 
"2 O de periodes van afiezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval naar of van het werk of 
beroepsziekte wanneer de ambtenaar tijdens zijn vorige prestaties als contractueel 
personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidrsector." 

Art. B 42. In artikel X111 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 O de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 

Unie"; 

2" in fj 1 ,  1°, a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese 
Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd; 

3" in tj 1, 1 ",e) worden tussen het woord "Arbeid" en de woorden "werd opgericht" de 
woorden "en de Rijksdienst voor Arbeidrvoorziening" ingevoegd.; 



Art. B 43. In artikel XIII 11, 5 2 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "te boven 
gaancL en "niet in aanmerking" de woorden "alsmede van tijdelijke werkloosheid" 
ingevoegd. 

Art. B 44. In artikel XIII 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "1 januari 1995" 
vervangen door de woorden " l  januari 1994". 

Art. B 45. In artikel XIII 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1" in g 4 worden de twee laatste leden vervangen door wat volgt: 

"het rekenkundig resultaat van de bewerking wordt vervangen door: 
a) 15 dertigsten wanneer in een maand van : 

- 20 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan 10; 
- 22 of 23 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan 1 1; 

b) 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepresteerde 
werkuhgen gelìjk is aan 12."; 

2" in 5 5 worden de woorden "berekend op het begrnsalaris" toegevoegd aan de voor- 
laatste zin. 

Art. B 46. In artikel XIII 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "gewijzigd bij 
koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982" geschrapt. 

Art. B 47. In artikel X111 25 van hetzelfde besluit : 
- wordt $ 3 opgeheven; 
- worden na de woorden "van navolgende bepalingen" de woorden"vermeld onder dit 

hoofdstuk" geschrapt. 

Art. B 48. Artikel XIII 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XIII 36, $ l. Behoudens andersluidende bepalingen is de toelage niet verschuldigd in 
de volgende gevallen : 
- in het geval geen salaris wordt betaald; of 
- in het geval van een afwezzgheid die langer dan 35 werkdagen duurt. 

8 2. J I.  geldt niet voor de toelagen bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1 en in de 
hoofdrstukken 6, 7 en 8 van deze titel." 

Art. B 49. Artikel X111 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. B 50. In artikel X111 42, $1 van hetzelfde besluit wordt: 
a) in 5 1,2" het woord "eventueel" vervangen door de woorden "in voorkomendge- 
var'; 
b) in 5 1, derde lid tussen de woorden "is het salaris dat hij" en de woorden "zou ont- 
vangen" de woorden "op datum van zijn nuttige anciënniteit in zijn werkelijke graad' 
ingevoegd. 

Art. B 51. In artikel X111 43 van het zelfde statuut wordt een tweede lid ingevoegd , lui- 
dend als volgt: 



"Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomend geval ver- 
hoogd met: 

- de bijslag in geval van gewaarborgde minimumbezoldig.ng; 
- de haard- en stan@laatstoelage; 
- de toelage voor hoger ambt; 
- het geldelijk voordeel voor geslaagden voor overgangsexamens naar het andere 

niveau". 

Art. B 52. In artikel XIII 50 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 vervangen door de 
volgende bepaling: 
"g 4. De continudiensten of diensten met een beurtrolsysteem, waar nu een andere 
regeling bestaat voor zaterdag-, zondags- en nachtpresaties, behouden deze regeling." 

Art. B 53. Artikel XIII 56, tweede lid van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. B 54. In artikel X111 64 van hetzelfde besluit worden in de eerste zin de woorden "het 
hogere niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. B 55. Artikel XIII 75 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art M I .  75. Onverminderd artikel X11 74, 2") 3" en 4" en artikel X711 80 wordt, naar- 
gelang van het geval, wanneer niet tijdens het ganse referentiejaar of de referentieperiode 
volledige prestaties werden verricht, het bedrag van het vakantiegeld edof de eindejaars- 
toelage: 
a) bepaald op respectievelijk een twaalfde of een negende van het jaarbedrag voor elke 

prestatieperiode die een ganse maand beslaat; 
b) aangepast overeenkomstig artikel X11 21, 4 en artikel M.126'. 

Art. B 56. In artikel XIII 78 van het zelfde statuut worden volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1" in l", tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere 

eenheid" geschrapt; 
2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid." 

Art. B 57. In artikel XIII 85 van het zelfde statuut wordt !j 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding "$1" geschrapt. 

Art. B 58. In artikel XIII 86 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" in 1 O ,  tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere 

eenheid" geschrapt; 
2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid" 

Art. B 59. In artikel XIII 89 van hetzelfde besluit wordt 5 2 vervangen door wat volgt: 
"J 2. Hoofdstuk 2 en hoo@tuk 5, afdeling I zijn niet van toepassing op de stagiair. 
Zijn bovendien niet van toepassing op de stagiair van niveau A : de hoofdtukken 3 en 4 
en hoofdrtuk 5, afdeling 2. 



Art. B 60. Artikel XIV 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. B 61. Aan deel XIV, titel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 
toegevoegd, die luidt als volgt: 
"Afdeling 10. Verlof na detachering. 
Art. XN 4Obis. Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractueel personeelslid 
dezelfde regeling als voor de ambtenaar, zoals vermeld in artikel Aï 66." 

Art. B 62. In artikel XV 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1" onder de vermelding "deel VIII, titel 2 : De evaluatie :" worden de woorden "Artikel 

VIII 15 : voor de eerste maal van 1 januari 1996 tot 3 1 december 1996' vervangen door 
de woorden "Artikel V I I  15 : het eerste evaluatiejaar loopt van I juli 1996 tot 31 
december 1996'. 

2" onder de vermelding "deel X111 , titel 1 : Bezoldiging'' worden de volgende woorden 
toegevoegd: 
"Artikel MII 21, J 4 : I januari 1996'. 

Art. B 63. De salarisschaal C1 11 wordt gewijzigd, zoals opgenomen als bijlage I1 bij dit 
besluit. Deze gewijzigde salarisschaal vervangt de gelijknamige schaal, opgenomen in bijlage 
10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de 
Dienst voor de Scheepvaart en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

Art. B 64. De algemene lijst van fùnctioneringscriteria bedoeld in artikel VIII 8, $1, 2" van 
hetzelfde besluit, gewijzigd bij dit besluit, gaat als bijlage III bij dit besluit. De lijst wordt als 
bijlage 14 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse regering. 

Art. B 65. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden voor 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

C. Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever 

Art. C 1. In artikel I1 6, l", van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 hou- 
dende organisatie van de Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever en de 
regeling van de rechtspositie van het personeel worden na de woorden "een ambtenaar" de 
woorden "of een stagiairy' ingevoegd. 

Art. C 2. In artikel I1 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" de woorden "binnen de 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" worden ver- 

vangen door de woorden "vóór 20 september 1996'; 

2" de woorden "binnen de eerste 2 jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen door de 
woorden "binnen de eerste 3 jaar na zijn aanwijzing". 

Art. C 3. In artikel V 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "gelijkwaardige graad" 
vervangen door de woorden "graad van dezelfde rang". 



Art. C 4. In artikel V 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel V 6- 
2"" vervangen door de woorden "artikel V 5, 2"'. 

Art. C 5. In artikel VI 8, laatste lid, van hetzerde besluit worden de woorden "het hogere 
niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. C 6. In artikel VI 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De geslaagden voor een vergelijkend 

aamvervingsexamen behouden het voordeel van hun uitslaggedurende vier jaar te re- 
kenen van de datum van het proces-verbaal van het vergelijkend examen, tenzij de 
Raad van Bestuur een andere termijn bepaalt. Een kortere geldigheidsduur wordt uit- 
drukkelijk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De verlenging van de wer- 
vingsreserve is mogelijk om redenen die verband houden met de noden van de dienst." 

2" het tweede lid wordt opgeheven. 

Art. C 7. In artikel V11 3 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "dat afgesloten werd 
vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "dat ge- 
organiseerd werd v a r  31 december 1994 en dat afgesloten werd vóór 31 december 1995". 

Art. C 8. In artikel VIII 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. C 9. Artikel V111 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VIII 8. 1. Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan on- 
der: 
f O de functioneringsevaluatie : het beoordelen van het finctioneren van de functiehouder 

in de huidige functie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begin van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van resul- 
taten en finctioneren bepaald (de planning;). Na afloop van de evaluatieperiode wor- 
den de resultaten en het functioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwachtingen 
(de vaststelling van de evaluatie). 

2 O de Junctie beschrijving : de beschrijving van een aantal relatief permanente aspecten 
van een functie zoals het doel van de functie, de resultaatgebieden en de finctione- 
ringscriteria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten ver- 
wacht worden in de finctie (het 'wat?. 

De functioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoefenen 
van een finctie (het 'hoe l). 

De onderscheiden criteria worden opgenomen in bijlage 12 bij dit besluit. 

3 O de hiërarchische meerdere : enerzij& de afdelingshoofden ten overstaan van de onder 
hun gezag staande personeelsleden en anderzijds de ambtenaar die is aangewezen 
door het afdelingshoofd om gezag uit te oefenen over een aantal personeelsleden met 



een lagere rang dan de zijne en in uitzonderlijke gevallen over personeelsleden van 
zijn rang. 

De aavnugzing als hiërarchische meerdere over personeelsleden met dezelfde rang 
dient gemotiveerd te worden en ter bekrachtigrng voorgelegd te worden aan de direc- 
tieraad 

De onmiddellijke hiërarchische meerdere is de hiërarchische meerdere die het dichtst 
in rang staat tot het onder zijn gezag staandpersoneel. Hij treedt op als eerste evalua- 
tor. 

j 2. De finctioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die zich in 
de administratieve toestand dienstactiviteit bevindt. " 

Art. C 10. Artikel V111 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art UI1 9. De finctioneringsevaluatie dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren. " 

Art. C 11. Artikel V111 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art KiII 10. $ I .  Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle ambtenaren die met 

finctioneringsevaluatie belast zijn. Alleen de jùnctioneringsevaluaties opgemaakt door 
ambtenaren die deze opleiding hebben gevolgd, zijn geldig. 

De evaluatoren volgen de opleiding georganiseerd door de administratie Personeelsont- 
wikkeling van het ministerie van de Ylaamse Gemeenschap of een gelijkwaardige oplei- 
ding. 

$2. De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van definctione- 
rìngsevaluaties die zij opmaken. 

$ 3. In het begrn van elke evaluatieperiode bespreekt de geëvalueerde met 
een evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en hetfinctione- 
ren. 
De formele vaststelling door de evaluatoren in onderlinge overeenstemming, van deze ver- 
wachtingen qua resultaten en functioneren dient ook schrijìelijk aan de geëvalueerde te 
worden toegestuurd. 

Bij deze planning van de prestaties vertrekken de evaluatoren en de geëvalueerde van alle 
beschikbare informatie over de functie, zoals onder meer de resultaatgebieden en de finc- 
tioneringscriteria, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstellingen van de enti- 
teit. 
De geëvalueerde k r i j ~  inzage in de Junctiebeschrijving en de doelstellingen van de eerste 
evaluator van de naasthogere rang. 

$4 .  Ingevolge onvoorziene wijzigingen in de doelstellingen of de organi- 
satie van de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en finctioneren van 
de geëvalueerde aangepast worden. Deze aanpassing dient op dezelfde zorgvuldige manier 
te worden besproken en toegelicht als bij het begin van de evaluatieperiode. 



Zij dient ook schrzfelijk aan de geëvalueerde te worden toegestuurd Deze aanpassing 
wordt meegedeeld aan de vormingsveraniwoordelijke. 

J 5. Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek geefr de geëvalueerde ook zijn ei- 
gen visie weer op zijn functioneren tì~dens de evaluatieperiode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluator. Op verzoek 
van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

6. Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende evaluatie- 
verslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrijvend evaluatieverslag omvat geen sa- 
menvattende waardering of einduitspraak over de geëvalueerde, behalve indien de evalua- 
toren oordelen dat hij de vermelding "onvoldoende" verdient. 
De geëvalueerde kan zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag. 

Art. C 12. Artikel V111 1 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII l l .  Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier aange- 
legd. Het omvat : 
I " de functie beschrijving als relatief permanente basis ; 

2" de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en functioneren in 
de evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, of gedurende 
deze periode zoals bedoeld in artikel UII 10, $ 4 ; 

3" de persoonlijke nota's bedoeld in artikel VIII 14 en de opmerkingen die de ambte- 
naar erbij heeft geformuleerd ; 

4" de uitslagen die de belanghebbende ambtenaar tijdens &t jaar heeft behaald in de 
loopbaanexamens ; 

5" de definitieve beschrijvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in ar- 
tikel n I I  26, $ l ; 

6" de beslissing in beroep, bedoeld in artikel YIII 27 ; 

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 
personeelsbeheer en van de vormingsverantwoordelijke. " 

Art. C 13. Artikel V111 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. V711 14. De persoonlQke nota's bedoeld in artikel VIII 11, eerste lid, 3 " handelen 
over de behaalde resultaten en/of over het functioneren. Zij handelen eventueel over ge- 
beurtenissen of gedragingen buiten de dienst die de ambtsuitoefening kunnen beïnvloeden 
of in het gedrang brengen. 



Deze persoonlijke nota's omvatten een nauwkeurig relaas van gunstige of ongunstige fei- 
ten die als evaluatiegrond kunnen dienen. Telkns de evaluatoren dat nodig achten, of op 
gemotiveerd verzoek van de belanghebbende ambtenaar, stellen de evaluatoren een per- 
soonlijke nota op over feiten die hoogstens één maand voor de ondertekening van de nota 
plaatshadden. 

Een persoonlijke nota wordt eveneens opgemaakt telkens de ambtenaar gedurende een 
door de evaluatoren voldoende significant geachte periode ter beschikking wordt gesteld 
van een project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de persoonlij- 
ke nota. 

Elke persoonlijke nota wordt onmiddellijk aan de belanghebbende ambtenaar voorgelegd. 
Hij viseert dit document, krijgt er een afschrzjì van en beschikt over vzJftien kalenderdagen 
om zijn eventuele opmerkzngen te formuleren. 

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

Art. C 14. In artikel V111 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 O 5 1 wordt vervangen door wat volgt " 5  1. De evaluatie over het afgelopen evaluatie- 

jaar heeft plaats in januari en februari van het volgende jaar. Het beschrzJvend eva- 
luafieverslag dient uiterlijk op 15 maart aan de geëvalueerde te worden .toegestuurd 
De planning voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens op dat tijdstip te zijn gefi- 
naliseerdy ; 

2" in 5 2,2" worden de woorden "de te horen leden van de raad van bestuury' vervangen 
door de woorden "de te bevragen leden van de raad van bestuur". 

Art. C 15. In artikel VIII 17 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. C 16. In artikel V111 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel V111 25" 
vervangen door de woorden "artikel VIII 23". 

Art. C 17. Artikel V111 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. V711 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel VI I  23 worden de ambtenaren 
van niveau B, C, D en E geëvalueerd door minstens twee evaluatoren die beantwoorden 
aan de voorwaarden van artikel VIII 17." 

Art. C 18. Artikel VIII 21 en VIII 22 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

Art. C 19. In artikel V111 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 O 5 3 wordt vervangen door wat volgt: 

"9 3. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatietijdsttip 
onder het functioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heeft 
gestaan of staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren wordt 
geëvalueerd door deze laatsten, rekening houdend met artikel P7II 14, derde lid." 



2" in $ 4 ,  derde lid, worden de woorden "artikel I1 15, $5 2 en 3" vervangen door de 
woorden "artikel 11 14, 2 en 3". 

Art. C 20. Artikel V111 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. V711 24. Indien op het evaluatien~dstip blijkt das één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel V711 10 gevolgd heef, dan wordt hij vervangen 
door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de ontbre- 
kende evaluator. 



Art. C 21. Aan artikel VIII 25 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden toege- 
voegd: "onverminderd het derde lid van voormeld artikeì". 

Art. C 22. In artikel VIII 26, 9 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 10 
tj 5" vervangen door de woorden "artikel UII  10, $6'. 

Art. C 23. Aan artikel VIII 57 van hetzelfde besluit wordt een 5 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt: 
"j 3. De geslaagde voor één van de vergeliikende bekwaamhei&proeven bedoeld in $ I,  
eerste lid, behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag, tenzij het examenreglement het 
anders bepaalt." 

Art. C 24. In artikel VIII 70, 5 4,2" c van hetzelfde besluit wordt de verwijzing naar artikel 
IX 7 vervangen door de verwijzing naar artikel IX 4. 

Art. C 25. In artikel VIII 71 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1°in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid geschrapt; 
2"in het derde lid worden de woorden "rang Al" vervangen door de woorden "niveau A"; 
3Ohet vijfde lid wordt vervangen door wat volgt : 

"Van I juli tot 30 juni wordt overeenkomstig de beslissingen van het eerste lid voor elke 
maand één maund bijgevoegd, een halve maand of een hele maand afgetrokken." 

Art. C 26. In artikel VIII 83 van hetzelfde besluit worden na de woorden "het eerstvoIgen- 
de vergelijkend bevorderingsexamen dat" de woorden "per gevraagde specialiteif' inge- 
voegd. 

Art. C 27. In artikel V111 86, 1 van hetzelfde besluit wordt de verwijzing naar artikel VIII 
72, 9 1 vervangen door de verwijzing naar artikel V711 72, 2'. 

Art. C 28. In artikel VIII 86, 92 van hetzelfde besluit wordt de verwijzing naar artikel V111 
72, 5 1, -8' vervangen door de verwijzing naar artikel UII  72, 8'. 

Art. C 29. In deel VIII, titel 9, hoofdstuk 3. De hiërarchische loopbaan van de ambtenaar 
van hetzelfde besluit wordt een artikel VIII 84bis ingevoegd, luidend als volgt : "De ambte- 
naar die geslaagd is in een bevorderingsexamen naar de graad van brigadier of brigadier- 
sassenier behoudt zijn rechten op bevordering naar de graad van technicus; bij bevorde- 
ring verkrijgt deze de salarisschaal C 123. 

Art. C 30. Artikel XI 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. X1 Z In afiijkrng van artikel M 6 is de ambtenaar die deelneemt aan een georgani- 
seerde werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zijn salaris enkel voor de duur 
van de afwezigheid." 

Art. C 31. Artikel X1 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. X1 12. I .  De ambtenaar heeft vakantie op de wettelqke en decretale feestdagen en 
op 2 en 15 november en 26 december. 



j 2. Ter vervangmg van de in $ I vermelde vakantiedagen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag, heeft de ambtenaar die niet in een continuregeling tewerkge- 
steld wordt, vakantie voor de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar. 
De ambtenaar die verplicht is om op één van de in j I vermelde dagen of in de periode 
tussen Kerstmis en nieuwjaar te werken ten gevolge van behoefien van de dienst, krijgt in 
evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaar- 
lijkse vakantiedagen kunnen worden genomen. 

j 3. De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op de 
in $ I vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voonvaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden." 

Art. C 32. In artikel XI 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 O in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' vervangen 
door de woorden "een aanvraag indienen om ouderschapsverlof te krijgen" ; 

2" in het vierde lid worden de woorden "eerste l i d  geschrapt. 

Art. C 33. In artikel XI 25, 5 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "definitieve be- 
roepsongeschiktheid" vervangen door de woorden "definitieve arbei&ongeschikthei&. 

Art. C 34. In artikel XI 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 O aan 5 1, eerste lid, wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidsmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats mo- 
gelijk is " ; 

2" in 5 2 wordt het woord "5 1" vervangen door de woorden "(SI, eerste lid, I0 tot en met 
3='. 

Art. C 35. In artikel XI 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" aan fj 3, laatste lid, wordt de volgende zin toegevoegd: "Die neemt een beslissing binnen 

de 30 kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep, zoniet wordt 
de beslissing geacht gunstig te zijn voor de betrokkene"; 

2" in 5 5 worden de woorden "van niveau A" vervangen door de woorden "die een graad 
heeft van rang A2 die belast is met de leiding van een organisatorische eenheid'. 

Art. C 36. Aan artikel X1 41, 5 1, laatste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende 
woorden toegevoegd: "die de leeftijd van vzjftig jaar heeft bereikt en voor de ambtenaar 
van rang A2 die twee kinderen heeft die nog niet de leeflijd van 15 jaar bereikt hebben". 

Art. C 37. Artikel X1 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. X I  64. De ambtenaar van de instelling krijgt verlof wanneer hij door een minister, 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap of gewest of een gouver- 
neur van een Vlaamse provincie of de gouverneur of vice-gouverneur van het aàministra- 
lief arrondissement Brussel-hoofdtad aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen op 
zijn kabinet. 



De aanwijzing gebeurt na akkoord van de raad van bestuur." 

Art. C 38. In artikel X1 77 van hetzelfde besluit wordt $2 vervangen door wat volgt: 
"J  2. Binnen de perken van de reglementering of het reglement van de betrokken wetge- 
vende vergadering wordt het verlof dat is toegestaan aan de ambtenaar die een ambt uitoe- 
fent bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter van één van die groepen ofiel be- 
zoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering ofiel niet 
bezoldigd door de instelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende 
vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaalt." 

Art. C 39. In artikel XI 79 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering." 

Art. C 40. In artikel XI 80 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering." 

Art. C 41. In artikel XI 83, 3 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervan- 
gen door wat .volgt: 
"De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor examens of bekwaamheidsproeven." 

Art. C 42. In artikel XI 93, tj 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals 
vermeld sub 1 " en 2"" geschrapt. 

Art. C 43. In artikel XI 95 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 " in tj l ,  eerste lid worden de woorden "decreet van 30 november 1998" vervangen door 

de woorden "decreet van 30 november 1988". 

2" aan €j l wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De ambtenaar en de sta- 
giair genieten van rechtswege een regime van voltijds politiek verlof onder de voor- 
waarden bepaald door het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende instelling van 
een regime van politiek verlof voor personeelsleden van de diensten van de Vlaamse re- 
gering die een mandaat als lid van de Vlaamse Raad of de Vlaamse regering uitoefe- 
nen." 

3" in €j 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Hij kan die beslissing nemen 
zodra de ambtenaar vier jaar afiezig is en wat het in J I ,  tweede lid vermelde verlof 
betrefi, bij de aanvang van een tweede bij het eerste aansluitend mandaat." 

Art. C 44. In artikel XII 2, 3 2, van hetzelfde besluit worden de woorden " ,  behalve bij 
ernstig vergrijp zoals bepaald in artikel IX 6" geschrapt. 

Art. C 45. In artikel X111 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 



1 de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 
Unie"; 

2" in 1" worden tussen de woorden "dienst van de" en de woorden "Europese Gemeen- 
schap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd; 

3" in 3" worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese Ge- 
meenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd. 

4" in 3" d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door "EU-lidstaat" 

Art. C 46. In artikel X111 9, €j 1 van hetzelfde besluit wordt 2" vervangen door wat volgt: 
"2" de periodes van afiezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval naar of van het werk of 

beroepsziekte wanneer de ambtenaar tijdens zijn vorige prestaties als contractueel 
personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeihongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be- 
roepsziekten in de overheidssector." 

Art. C 47. In artikel XIII 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 O de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden 
"Europese Unie7' ; 

2" in €j 1,l O, a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden 
"Europese Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

3" in 5 1, 1°,e) worden tussen het woord "Arbeid en de woorden "werd opgericht" de 
woorden "en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening" ingevoegd ; 

Art. C 48. In artikel X111 1 1, €j 2 van hetzelfde besluit "alsmede van tijdelijke werkloos- 
heid' ingevoegd tussen de woorden "te boven gaan" en "niet in aanmerking". 

Art. C 49. In artikel XIII 19, 5 2 van hetzelfde besluit wordt de verwijzing naar artikel V 
17 vervangen door de verwijzing naar artikel V 8. 

Art. C 50. In artikel XIII 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1" in €j 4 worden de twee laatste leden vervangen door wat volgt : 
"Het rekenkundig resultaat van de bewerhng wordt vervangen door : 
a) 15 dertigsten wanneer in een maand van: 
- 20 werkhgen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan I0 ; 
- 22 of 23 werkzhgen, het aantal gepresteerde werkabgen gelijk is aan I I  ; 

b) 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepresteerde werk- 
dagen gelijk is aan 12." 

2O In 5 5 worden de woorden "berekend op het beginsalaris" toegevoegd in fine van de 
voorlaatste zin, na de woorden "ambtshalve nalatigheidsintresten". 

Art. C 51. In artikel XIII 22, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "gewijzigd 
bij koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982" geschrapt. 

Art. C 52. In artikel X111 25, van hetzelfde besluit 



Art. C 70. In artikel XV 1, 2", van hetzelfde besluit worden de woorden "l juni 1996" ver- 
vangen door de woorden "I juli 1996'. 

Art. C 71. In artikel XV 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 O onder de vermelding "deel VIII, Titel 2. De evaluatie: 1 januari 1995" worden de 

woorden "Artikel V111 15: voor de eerste maal van 1 januari 1996 tot 3 1 december 
1996" vervangen door de woorden "Artikel V711 15: het eerste evaluatiejaar loopt 
van I juli I996 tot 31 december 1996." 

2" onder de vermelding "deel X111 , titel 1 : Bezoldiging" worden de volgende woorden 
toegevoegd: "Artikel XIII 2 1, 5 4: 1 januari 1996". 

Art. C 72. In bijlage 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 41 4" ver- 
vangen door de woorden "artikel UII 38, § 4". 

Art. C 73. De salarisschaal C200 wordt gewijzigd, zoals opgenomen als bijlage W bij dit 
besluit. Deze gewijzigde salarisschaal vervangt de gelijknamige schaal, opgenomen in bijlage 
9 van besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de Inter- 
communale Maatschappij van de Linker Scheldeoever en de regeling van de rechtspositie 
van het personeel. 

Art. C 74. De algemene lijst van functioneringscriteria bedoeld in artikel V111 8, 5 1, 2O, van 
hetzelfde besluit, gewijzigd bij dit besluit, gaat als bijlage V bij dit besluit. De lijst wordt als 
bijlage 12 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse regering. 

Art. C 75. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden voor 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

D. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 

Art. D 1. In artikel I1 6, a, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houden- 
de organisatie van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen en de regeling van 
de rechtspositie van het personeel worden na de woorden "een ambtenaar" de woorden "of 
een stagiairLL ingevoegd. 

Art. D 2. In artikel I1 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 O de woorden "binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" worden 

vervangen door de woorden "vóór 29 september 1996'; 

2" de woorden "binnen de eerste twee jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen door 
de woorden "binnen de eerste drie jaar na zijn aanwìjziing". 



Art. C 61. In artikel XIII 71 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" in l", tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt ; 
2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid'. 

Art. C 62. In artikel XIII 78 van het zelfde statuut wordt 5 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding "§ 1" geschrapt. 

Art. C 63. In artikel XIII 79 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
l" in lol tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt; 
2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid'. 

Art. C 64. In artikel X111 82 van hetzelfde besluit wordt 5 2 vervangen door de volgende 
bepaling: 
" 5  2.Hoofdstuk 2 is evenwel niet van toepassing op de stagiair. 
Zijn bovendien niet van toepaasing op de stagiair van niveau A : de hoofdstukken 3 en 4." 

Art. C 65. Artikel X111 110 laatste lid van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat 
volgt: 
"De ambtenaar heefi geen recht op de toelagen voor afmattend, ongezond of gevaarlijk 
werk bedoeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van 31 juli 1975 tot vaststelling van 
het geldelijk statuut en van sommige bepalingen van het ahinistratief statuut van de In- 
tercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 18 april 1985." 

Art. C 66. In hetzelfde besluit wordt onder titel 6 "Overgangsbepalingen" een artikel XIII 
1 12 ingevoegd luidend als volgt : "XIII 112. 91. Het personeelslid dat uiterlijk 3 1 decem- 
ber 1994 bij Imalso in dienst kwam en dat in de periode van I januari 1995 tot 3 1 decem- 
ber 1998 er uit dienst trad, ontvangt het salaris pro rata van 24 werkdagen verlof, 
§ 2. Voor het personeelslid dat in de loop van 1994 bij Imalso in dienst kwam, wordt het 
aantal dagen waarvan sprake in het vorige lid, herleid tot het aantal gewerkte maanden in 
1994." 

Art. C 67. Artikel XiV 18 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. C 68. Aan deel XIV, titel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 
toegevoegd, die luidt als volgt: 
"Afdeling 10. Verlof na detachering. 
Art. XTV 38 bis. Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractueelpersoneelslid 
dezelfde regeling als voor de ambtenaar, zoals vermeld in het artikel XI 66 ." 

Art. C 69. In deel XIV, titel 4, hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit wordt artikel XIV 47 bis 
ingevoegd dat luidt als volgt: 
"Art. XIV 47 bis. De overgangsregeling vermeld in artikel X711 112 is van toepassing op 
het contractzreel personeelslid" 



evalueerd door deze laatsten, rekening houdend met artikel VIII 14, derde lidc. 

Art. D 19. Artikel VIII 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VIIi 25. Indien op het evaiuatietijdstip blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel Vm 10 gevolgd heeft, dan wordt hij vervangen 
door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de ontbrekende 
evaiuator ." 

Art. D 20. Aan artikel VIII 26 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden toege- 
voegd: 
",  onverminderd het derde lid van voormeld artikel ". 

Art. D 21. In artikel VIII 27, 5 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 10 
3 5'' vervangen door de woorden "artikel V711 10, j 6'. 

Art. D 22. Aan artikel VIII 59 van hetzelfde besluit wordt een 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt: " j  3. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaarnhei&proeven bedoeld in 
j I ,  eerste lid, beh~udt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag, tenzij het examenreglement 
het anders bepaaltc. 

Art. D 23. In artikel VIII 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 O in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid geschrapt; 
2" het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : 
c c  Van I juli tot 30 juni wordt overeenkomstig de beslissingen van het eerste lid voor elke 
maand één maand bijgevoegd, een halve maand of een hele maand afgetrokken." 

Art. D 24. In artikel VIII 74 5 1 van het zelfde besluit worden de volgende vermeldingen 
ingevoegd : 
-onder 5 a) : "C 13 1 C132" 
-onder 5 b) : "C132 C133" 

Art. D 25. In artikel V111 94 van hetzelfde besluit wordt 
- in tj 4 het volgend lid toegevoegd : "In afiijking van j l wordt de schaalanciënniteit van 
de ambtenaar die vóór zijn inschaling overeenkomstig bijlage 9 in de graad van technisch 
hoofissistent, titularis was van de graad van leidend speciaal klerk- ontvanger, berekend 
op basis van de som van de graadanciënniteiten van leidend speciaal klerk-ontvanger en 
hoofdklerk-typist" ; 



Art. D 3. In artikel V 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "of in een ge- 
lijkwaardige graad" vervangen door de woorden "of in een graad van dezelfde rang". 

Art. D 4. In artikel VI 8, laatste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere 
niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. D 5. In artikel VI 22 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt : 
"De geslaagden voor een vergelijhnd aanwervingsexamen behouden het voordeel van h n  
uitslag gedurende vier jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het ver- 
gelijkend examen, tenzij de leidend ambtenaar een andere termijn bepaalt. Een kortere 
geldigheidsduur wordt uitdrukkelijk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De 
verlengmg van de wervingsreserve is mogelijk om redenen die verband houden met de no- 
den van de dienstL. 

Art. D 6. In artikel VII 32 van hetzelfde besluit worden de woorden "dat afgesloten werd 
vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "dat ge- 
organiseerd werd vóór 31 december 1994 en dat afgesloten werd vóór 31 december 1995". 

Art. D 7. Ín artikel VIII 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. D 8. Artikel VIII 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. KlII 8. j 1. Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan on- 
der: 
1 de functioneringsevaluatie : het beoordelen van het functioneren van de functiehou- 

der in de huidige functie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begin van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van resul- 
taten en functioneren bepaald (de planning;). Na afloop van de evaluatieperiode 
worden de resultaten en het finctioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwach- 
tingen (de vaststelling van de evaluatie). 

2" de finctiebeschroving: de beschrijving van een aantal relatief permanente aspecten 
van een functie zoals het doel van de functie, de resultaatgebieden en de functione- 
ringscriteria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten ver- 
wacht worden in de functie ('het wat i). 
De jùnctioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoefenen 
van een functie (het 'hoe 7. 

De onderscheiden criteria worden opgenomen in bijlage 14 bij dit besluit. 

3" de hiërarchische meerdere : enerzijds de leidend ambtenaar, de adJunct-leidend 
ambtenaar, en de afdelingshoofden ten overstaan van de onder hun gezag staande 
personeelsleden en anderzijds de ambtenaar die is aangewezen door het afdelings- 
hoofd of de adjunct-leidend ambtenaar, of bij ontstentenis door de leidend ambte- 



j 5. Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. fi~dens dit evaluatiegesprek geep de geëvalueerde ook zijn ei- 
gen visie weer op zijn finctioneren tijdens de evaluatieperiode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluator. Op verzoek 
van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

Voor de ambtenaar van niveau D of E die belast is met exploitatietaken wordt het evalua- 
tiegesprek tevens gevoerd in aanwezigheid van een waarnemer indien de ambtenaar dit 
vraagt. 

j 6. Na het evaluatiegesprek wordt het definitief beschrijvende evaluatie- 
verslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrijvend evaluatieverslag omvat geen sa- 
menvattende waardering of einduitspraak over de geëvalueerde, behalve indien de evalua- 
toren oordelen dat hij de vermelding ffonvoldoen&" verdient. 
De geëvalueerde kan zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag. '" 

Art. D11. Artikel VIII l l van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art V I I  11. Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individùeel evaluatiedossier aange- 
legd Het omvat: 
I " de Junctie beschrijving als relatief permanente basis ; 

2 O de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en functioneren in de 
evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begrn van deze periode, of gedurende deze 
periode zoals bedoeld in artikel V711 10 4 ; 

3 O de persoonlijke nota 's bedoeld in artikel UII 14 en de opmerkingen die de ambtenaar 
erbij heeft geformuleerd ; 

4" de uitslagen die de belanghebbende ambtenaar tijdens dat jaar beep behaald in de 
loopbaanexamens ; 

5" de de$nitieve beschrijvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in arti- 
kel UII27, j 1 ; 

6" de beslissingen in beroep, bedoeld in artikel UII 28 en V711 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 
personeelsbeheer en van de opdrachthouder voor H. R.M." 

Art. D12. Artikel V111 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 14. De persoonlijke nota 's bedoeld in artikel 1.1111 11, eerste lid 3" handelen 
over de behaalde resultaten enlof over het functioneren. Zij handelen eventueel over ge- 
beurtenissen of gedragingen buiten de dienst die de ambtsuitoefening kunnen beznvloeden 
of in het gedrang brengen. 



Art. D 26. Aan artikel V111 95 van hetzelfde besluit wordt volgend lid toegevoegd: 
"De personeelsleden die met de graad van adJunct-havenkapitein (rang 24) zijn bekleed en 
die geacht worden titularis te zijn van het diploma van licentiaat in de nautische weten- 
schappen, in toepassing van artikel 84 van het decreet betreflende het Onderwijs IV van 28 
april 1993, worden ambtshalve benoemd in de graad van adjunct-havenkapitein (rang 
IO),'. 

Art. D 27. Artikel X1 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XI 7. In afiìjking van artikel X? 6 is de ambtenaar die deelneemt aan een georgani- 
seerde werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zijn salaris enkel voor de duur 
van de afiezigheid'. 

Art. D 28. Artikel X1 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
A 2 j I. De ambtenaar heefi vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen 
en op 2 en 15 november en 26 december. 

j 2. Ter vervangrng van de in $ I vermelde vakantiedagen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag, heefi de ambtenaar die niet in een continuregeling tewerkge- 
steld wordt, vakantie voor de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar. 
De ambtenaar die verplicht is om op één van de in I vermelde dagen of in de periode 
tussen Kerstmis en nieuwjaar te werken ten gevolge van behoefren van de dienst, krijgt in 
evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaar- 
lijkse vakantiedagen kunnen worden genomen. 

$ 3. De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op 
de in I vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakantie kunnen genomen worden". 

Art. D 29. In artikel XI 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 " in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' vervan- 

gen door de woorden "een aanvraag indienen om ouderschapsverlof te krijgen" ; 
2" in het vierde lid worden de woorden "eerste lid" geschrapt. 

Art. D 30. In artikel XI 25, 5 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "definitieve be- 
roepsongeschiktheid" vervangen door de woorden "definitieve arbeidsongeschiktheicf. 

Art. D 31. In artikel XI 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 aan fj 1, eerste lid, wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeiàiplaats 
mogelijk isL'; 

2" in 4 2 wordt het woord "g 1" vervangen door de woorden "J I ,  eerste lid, I" tot en 
met 3='. 



Art. D 32. Aan artikel XI 36, 5 3, laatste lid, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd: 

"Deze laatste neemt een beslissing binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het ad- 
vies van de raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn voor de be- 
trokkene". 

Art. D 33. Artikel X 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XI 64. De ambtenaar van de instelling krijgr verlof wanneer hij door een minister, 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap of gewest of een gouver- 
neur van een Vlaamse provincie of de gouverneur of vice-gouverneur van het administra- 
tief arrondissement Brussel-hoofdstd aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen op 
zijn kabinet. 
De aanwijzing gebeurt na akkoord van de raad van bestuur". 

Art. D 34. In artikel XI 77 van hetzelfde besluit wordt 5 2 vervangen door wat volgt: 
2. Binnen de perken van de reglementering of het reglement van de betrokken wetge- 

vende vergadering wordt het verlof dat is toegestaan aan de ambtenaar die een ambt uitoe- 
fent bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter van één van die groepen ofiel be- 
zoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering ofiel niet 
bezoldigd door de instelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende 
vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaaltL. 

Art. D 35. In artikel XI 79 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergaderzing". 

Art. D 36. In Artikel XI 80 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat 
volgt: 

"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeh bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering". 

Art. D 37. In artikel XI 83, 5 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervan- 
gen door wat volgt: 
"De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor examens of bekwaamheidproeven". 

Art. D 38. In artikel XI 93, fi 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals 
vermeld sub 1 O en 2"" geschrapt. 

Art. D 39. In artikel XIII 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 O de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 

Unie" ; 

2" in 1 worden tussen de woorden "dienst van de" en de woorden "Europese Gemeen- 
schap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 



3" in 3" worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese Ge- 
meenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd. 

4" in 3 O  d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door7'EU-lidstaaf 

Art. D 40. In artikel MI1 9, 5 1 van hetzelfde besluit wordt 2" vervangen door wat volgt: 
"2" de periodes van afwezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval naar of van het werk of 

beroepsziekte wanneer de ambtenaar tìjdens zijn vorige prestaties als contractueel 
personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betreflende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroeps- 
ziekten in de overheidssector." 

Art. D 41. In artikel XIII 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 " de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 

Unie" ; 

2" in 5 1, l", a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese 
Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

3" in €j 1, 2",e) worden tussen het woord "Arbeid" en de woorden "werd opgericht" de 
woorden "en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening" ingevoegd. 

Art. D 42. In artikel X111 11,  5 2 van hetzelfde besluit "alsmede van tijdelijke werkloos- 
heid' ingevoegd tussen de woorden "te boven gaan" en "niet in aanmerking". 

Art. D 43. Artikel XiII 2 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 " in fine van 5 4 wordt de volgende bepaling ingevoegd : 

Het rekenkundig resultaat van de bewerkrng wordt vervangen door: 
a) 15 dertigsten wanneer in een maand van: 

- 20 werkhgen, het aantal gepresteerde w e r k g e n  gelijk is aan I O; 
- 22 of 23 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan I I ;  

b) 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepresteerde 
werkdagen gelijk is aan 12". 

2" aan 5, voorlaatste zin worden de volgende woorden toegevoegd : "berekend op 
het beginsalariscL. 

Art. D 44. In artikel X111 22, 1" lid van hetzelfde besluit worden na de woorden "aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld de woorden 
"gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982" geschrapt. 

Art. D 45. In artikel XIII 25 van hetzelfde besluit : 
- wordt in 8 1 na de woorden "van navolgende bepalingen" de woorden "vermeld onder dit 
hoofdstuk" geschrapt;. 
- wordt 5 3 opgeheven. 



Art. D 46. In artikel XIII 32 5 2 van hetzelfde besluit worden na hoofdmedewerker de vol- 
gende vermeldingen ingevoegd : 
Havenverkeersleider 
na 8 jaar schaalanciënniteit in C 13 1 C132 
na 10 jaar schaalanciënniteit in C 132 C133 

Art. D 47. Artikel XIII 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. Xm 36. fj 1 .Behoudens andersluidende bepalingen is de toelage niet verschuldigd: 
- in het geval geen salaris wordt betaald ; of 
- in het geval van een afiezigheid die langer dan 35 werkdagen duurt." 

5 2. J I geldt niet voor de toelagen bedoeld in de hooJ&tukken 5, 6 en 7 
van deze titel." 

Art. D 48. Artikel XIII 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. D 49. In artikel XIII 42 5 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aan- 
gebracht: 

1 O in 2' wordt het woord "eventueel" vervangen door de woorden "in voorko- 
mend gevat' ; 

2" in het 3" lid worden tussen de woorden "is het salaris dat hij" en de woorden 
"zou ontvangen" de woorden "op de datum van zijn laatste nuttige anciënniteit in 
zijn werkelqke graad' ingevoegd 

Art. D 50. In artikel XIII 45 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid ingevoegd , luidend 
als volgt: 
"Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomend geval ver- 
hoogd met: 

- de bijslag in geval van gewaarborgde minimumbezoldiging ; 
- de haard- en standplaatstoelage ; 
- de toe lage voor hoger ambt ; 
- het geldelijk voordeel voor geslaagden voor overgangsexamens naar het andere 

niveau". 

Art. D 51. In artikel XIII 52 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 vervangen door de 
volgende bepaling: "J 4. De continu-diensten of diensten met een beurtrolsysteem, waar nu 
een andere regeling bestaat voor zaterdag-, zondags- en nachtpresaties, behouden deze 
rege Zing ". 

Art. D 52. In artikel X111 57 van hetzelfde besluit worden in de eerste zin de woorden "het 
hogere niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. D 53. Artikel X111 68 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XIII 68. Onverminderd artikel XIII 67, 2 O, 3 en 4 en artikel XIII 73 wordt, naarge- 
lang het geval, wanneer niet tijdens het ganse referentiejaar of de referentieperiode volle- 
dige prestaties werden verricht, het bedrag van het vakantiegeld en/of de eindejaars- 
toelage: 



ajbepaald op respectievelijk een twaalfde of een negende van het jaarbedrag voor elke 
prestatieperiode die een ganse maand beslaat ; 

b)aangepast overeenkomstig artikel XIiI 2 1, 4 en artikel XIII 24'. 

Art. D 54. In artikel X111 71 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1 " in 1 O, tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthoge- 
re eenheid geschrapt; 
2" in l" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere 
eenheid'. 

Art. D 55. In artikel X111 78 van hetzelfde statuut wordt 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding "$ 1" geschrapt. 

Art. D 56. In artikel XIII 79 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1" in l", tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere 
eenheid" geschrapt ; 
2" in 1 wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt ais volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere een- 
heid'. 

Art. D 57. In artikel XIII 82 van hetzelfde besluit wordt 2 vervangen door wat volgt: 
" j  2. Hoofdstuk 2 is niet van toepassing op de stagrair.Zijn bovendien niet van toepassing 
op de stagiair van niveau A: de hoofdstukken 3 en 4'. 

Art. D 58. In hetzelfde besluit wordt een artikel MII 100bis toegevoegd, die luidt als volgt: 
"Voor de havenkapitein benoemd op 19 juni 1991 en de adjunct-havenkapitein (rang 1 O), 
bedoeld in artikel D 26 worden de voltijdse voorgaande prestaties als adjunct-haven- 
kapitein (rang 24) geacht gepresteerd te zijn in niveau I en aangerekend in de groep B 
("klasse 24 jaar '7." 

Art. D 59. Artikel XIV 19 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. D 60. Aan deel XIV, titel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 
toegevoegd, die luidt als volgt: 
"Afdeling 10. Verlof na detachering. 
Art. XIV 39bis. Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractueel personeelslid 
dezelfde regeling als voor de ambtenaar, zoals vermeld in het artikel X7 66". 

Art. D 61. In artikel XIV 42 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt: 
"Het contractuele hulppersoneel vermeld in het artikel H V  5, 2 wordt bezoldigd over- 
eenkomstig de salarisschaal E 11 1 ." 

Art. D 62. In artikel XV 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1 O onder de vermelding "deel VIII, titel 2 :De evaluatie" worden de woorden 



"Artikel VIII 15: voor de eerste maal van 1 januari 1996 tot 31 december 1996" ver- 
vangen door de woorden: LLArtikel YIII 15: het eerste evaluatiejaar loopt van I juli 
1996 tot 31 december 1996' ; 

2" onder de vermelding "deel VlII, de administratieve loopbaan" wordt na de 
woorden "Artikel VIII 78: 1 januari 1997" het volgende lid toegevoegd: 

"Titel 8: Overgangs- en OphefJinsbepalingen 

Artikel ??l11 95, laatste lid : 1 juni 1993" 

3" onder de vermelding "deel XIII , titel 1 : Bezoldiging" worden de volgende 
woorden toegevoegd: 

"Artikel MII 2 1, 4 : I j a m i  1996. " 
en onder het zelfde deel, titel 5: "Overgangs-, ophefigs- en Slotbepalingen": 
"Artikel XIII 100 bis : I juni 1993. " 

Art. D 63. In bijlage 5 van hetzelfde besluit wordt onder de rubriek " niveau C, rang C 1" na 
het woord "technicus" het woord "havenverkeersleider " toegevoegd. 

Art. D 64. In bijlage 7 van hetzelfde besluit worden onder de vermeldingen met betrekking 
tot de graad "C 1 technicus" de volgende vermeldingen ingevoegd in de overeenstemmende 
kolommen : 

Art. D 65. De algemene lijst van functioneringscriteria, bedoeld in artikel V111 8, 5 1, 2" van 
hetzelfde besluit, gewijzigd bij dit besluit, wordt gevoegd als bijlage VI bij dit besluit. De 
lijst wordt als bijlage 14 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse regering. 

Art. D 66. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden vóór 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

E. Naamloze Venootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen 

4 
vergelijkend aanwer- 
vingsexamen 

3B 
dokmeester 
kaaimeester 

Art. E 1. In artikel I1 6, a) van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 
houdende organisatie van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden 
Grondbeheer Vlaanderen en de regeling van de rechtspositie van het personeel worden na 
de woorden "een ambtenaar" de woorden "of een stagiair" toegevoegd. 

5 
bij aanwerving : diploma's die 
toegang geven tot niveau C 
zoals gevraagd in de functie- 
beschrijving en titularis van : 
- een brevet van schipper on- 
beperkte visserij of 
- een brevet van stuurman ter 
kust-, bagger- of sleepvaart of 
- een brevet van binnenschip- 
per met beperkte kustvaart. 

3A 1 2  
C 1 havenverkeerslei- 

der 



Art. E 2. In artikel I1 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht 

1" de woorden "binnen de 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" wor- 
den vervangen door de woorden "binnen het jaar na de bekendmaking van dit besluit 
in het Belgrsch Staatsblad' ; 
2" de woorden "binnen de eerste twee jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen 
door de woorden "binnen de eerste drie jaar na zijn aamv~zing". 

Art. E 3. In artikel V 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "gelijkwaardige graad 
vervangen door de woorden "graad van dezelfde rang". 

Art. E 4. In artikel VI 8, laatste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere 
niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. E 5. In artikel VI 22 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt: 
"De geslaagden voor een vergelijkend aanwervingsexarnen behouden het voordeel van hun 
uitslag gedurende vier jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het 
vergelijkend examen, tenzij de leidend ambtenaar een andere termijn bepaalt. Een kortere 
geldigheidsduur wordt uitdrukkelijk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De 
verlenging van de wervingsreserve is mogelijk om dienstredenen." 

Art. E 6. In artikel VII 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "dat afgesloten werd 
vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "dat 
georganiseerd werd vóór 31 december 1994 en dat afgesloten werd vóór 31 december 
1995". -. - 

Art. E 7. In artikel VIII 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. E 8. Artikel V111 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. VIII 8. 5 l .  Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan 
onder: 

1" de fiinctioneringsevaluatie : het beoordelen van het functioneren van de functie- 
houder in de huidige functie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begin van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van 
resultaten en functioneren bepaald (de planning). Na afloop van de evaluatieperiode 
worden de resultaten en het functioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwachtin- 
gen (de vaststelling van de evaluatie). 

2" de functiebeschrijving : de beschrijving van een aantal relatief permanente aspec- 
ten van een functie zoals het doel van de functie, de resultaatgebieden en de functione- 
ringscriteria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten 
verwacht worden in de functie (het 'wat'). 

De functioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoe- 
fenen van een functie (het 'hoe'). 



De onderscheiden criteria worden opgenomen in een algemene lijst die als bijla- 
ge 12 bij dit besluit wordt gevoegd. 

3" de hiërarchische meerdere : enerzijds de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend 
ambtenaar, en de afdelingshoofden ten overstaan van de onder hun gezag staande per- 
soneelsleden en anderzijds de ambtenaar die is aangewezen door het afdelingshoofd of 
de adjunct-leidend ambtenaar, of bij ontstentenis door de leidend ambtenaar, om gezag 
uit te oefenen 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 di- 
rectieraad. 

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

52. De functioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die zich in de 
administratieve toestand dienstactiviteit bevindt." 

Art. E 9. Artikel V111 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Ark VIII 9. De functioneringsevaluatie dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren" 

Art. E 10. Artikel VIII 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 10. 5 1. Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle ambtenaren die met 
functioneringsevaluatie belast zijn. Alleen de functioneringsevaluaties opgemaakt door 
ambtenaren die deze opleiding hebben gevolgd, zijn geldig. 

De evaluatoren volgen de opleiding georganiseerd door de administratie Personeels- 
ontwikkeling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of een gelijkwaardige 
opleiding. 

5 2. De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van de functione- 
ringsevaluaties die zij opmaken. 

5 3 .  In het begin van elke evaluatieperiode bespreekt de geëvalueerde met 
een evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en het functioneren. 
De formele vaststelling door de evaluatoren in onderlinge overeenstemming, van deze 
verwachtingen qua resultaten en functioneren dient ook schriftelijk aan de geëvalueerde te 
worden toegestuurd. 

Bij deze planning van de prestaties vertrekken de evaluatoren en de geëvalueerde van alle 
beschikbare informatie over de functie, zoals onder meer de resultaatgebieden en de 
functioneringscriteria, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstellingen van de 
entiteit. 

De geëvalueerde krijgt inzage in de functiebeschrijving en de doelstellingen van de eerste 
evaluator van de naasthogere rang. 



4. Ingevolge onvoorziene wijzigingen in de doelstellingen of de organisatie 
van de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en fiinctioneren van de 
geëvalueerde aangepast worden. Deze aanpassing dient op dezelfde zorgvuldige manier te 
worden besproken en toegelicht als bij het begin van de evaluatieperiode. Zij dient ook 
schriftelijk aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. Deze aanpassing wordt meegedeeld 
aan de vormingsverantwoordelijke. 

fj 5. Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek geeft de geëvalueerde ook zijn 
eigen visie weer op zijn functioneren tijdens de evaluatieperiode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluator. Op verzoek 
van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

fj 6 .  Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende 
evaluatieverslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrijvend evaluatieverslag omvat 
geen samenvattende waardering of einduitspraak over de geëvalueerde, behalve indien de 
evaluatoren oordelen dat hij de vermelding "onvoldoende" verdient. 

De geëvalueerde kan zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag." 

Art. E 11. Artikel VIII 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. WII ll. Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier 
aangelegd. Het omvat: 

1 " de functiebeschrijving als relatief permanente basis ; 
2O de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en functioneren in de 

evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, of gedurende deze 
periode zoaIs bedoeld in artikel VIII 10 4 ; 

3" de persoonlijke nota's bedoeld in artikel V111 14 en de opmerkingen die de ambtenaar 
erbij 

heeR geformuleerd ; 
4" de uitslagen die de belanghebbende ambtenaar tijdens dat jaar heeft behaald in de 

loopbaanexamens ; 
5" de definitieve beschrijvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in artikel 

VIII 27, 3 1 ; 
6" de beslissingen in beroep, bedoeld in artikel V111 28 en V111 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 per- 
soneelsbeheer en van de vormingsverantwoordelijke." 

Art. E 12. Artikel VIII 14 van hetzelfde besIuit wordt vervangen door wat volgt: 
"A&. VIII 14. De persoonlijke nota's bedoeld in artikel VIII 11, eerste lid, 3" handelen over 
de behaalde resultaten enlof over het fiinctioneren. Zij handelen eventueel over 
gebeurtenissen of gedragingen buiten de dienst die de arnbtsuitoefening kunnen beïnvloeden 
of in het gedrang brengen. 

Deze persoonlijke nota's omvatten een nauwkeurig relaas van gunstige of ongunstige feiten 



die als evaluatiegrond kunnen dienen. Telkens de evaluatoren dat nodig achten, of op 
gemotiveerd 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 gedurende een door 
de evaluatoren voldoende significant geachte periode ter beschikking wordt gesteld van een 
project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de persoonlijke 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 zijn eventuele opmerkingen te formuleren. 

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

Art. E 13. In artikel V111 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" 5 1 wordt vervangen door wat volgt: ''5 1. De evaluatie over het afgelopen eva- 
luatiejaar heeft plaats in januari en februari van het volgende jaar. Het beschrijvend 
evaluatieverslag dient uiterlijk op 15 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. 
De planning voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens op dat tijdstip te zijn gefinali- 
seerd. 
2" in 5 2,2" worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de 
woorden "de te bevragen ambtenaren". 

Art. E 14. Artikel VIII 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VIII 17. Met uitzondering van de adjunct-leidend ambtenaar worden alle ambtenaren 
van rang A2 en lager geëvalueerd door minstens twee hiërarchische meerderen. De 
evaluatoren behoren tot minstens twee verschillende rangen". 

Art. E 15. In artikel V111 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "hoort" vervangen door 
het woord "bevraagt'. 

Art. E 16. Artikel VIII 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. W1 19. Het afdelingshoofd van rang A2 wordt geëvalueerd door de leidend 
urn btenaar en de adjunct-leidend am btenaar. " 

Art. E 17. Artikel VIII 20 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: 
"Art WII 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel V711 24 worden de andere ambte- 
naren van rang A2 en de ambtenaren van rang AI ,  niveau B,C,D en E geëvalueerd door 
minstens twee evaluatoren die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel V111 17." 

Art. E 18. De artikelen V111 21 tot en met VIII 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

Art. E 19. In artikel V111 24 van hetzelfde besluit wordt 43 vervangen door wat volgt: 
"J 3. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatietij&tip 
onder het functioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heeft 
gestaan of staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren wordt 
geëvalueerd door deze laatsten, rekening houdend met artikel UI1 14, derde lid." 



Art. E 20. Artikel VIII 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art W11 25. Indien op het evaluatietijdtìp blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel WII 10 gevolgd heefr, dm wordt hij vervangen 
door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de 
ontbrekende evaluator." 

Art. E 21. Aan artikel V111 26 van hetzelfde besluit wordt de volgende woorden 
toegevoegd: 
"onverminderd het derde lid van voormeld artikel". 

Art. E 22. In artikel VIII 27, 5 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 
10,s 5" vervangen door de woorden "artikel UII 10,j  6'. 

Art. E 23. Aan artikel VIII 59 van hetzelfde besluit wordt een 5 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt: 
"j 3. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamhei&roeven bedoeld in $1, 
eerste lid behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag tenzij het examenreglement het 
anders bepaalt.'" 

Art. E 24. In artikel VIII 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1 " In het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid" geschrapt ; 
2" Het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Van l juli tot 30 juni wordt 
overeenkomstig de beslissing van het eerste lid voor elke maand één maand bijge- 
voegd, een halve maand of een hele maand afgetrokken." 

Art. E 25. In artikel W1 745 1, l "a van het zelfde besluit worden de woorden "van de eerste 
naar de tweede salarisschaal na 12 jaar van 14 1B naar A1 42B" vervangen door "van de 
eerste naar de tweede salarisschaal na 9 jaar van A141B naar A142B." 

Art. E 26 : In artikel VIII 88 van hetzelfde besluit wordt de datum "30 juni 1997" 
vervangen door " 31 juli 2002" en de woorden "die in werking treden op datum van dit 
besluit " worden geschrapt. 

Art. E 27 . In fine van artikel V111 90 4 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd : "Voor de inschaling in de salarisschaal E122 wordt voor de berekening van 
de schaalanciënniteit de graadanciënniteit van de graden van rang 43 (met inbegrip van 
de afgeschafte graden) samengevoegd." 

Art. E 28. In het zelfde besluit wordt een artikel V111 91 ter ingevoegd , luidend als volgt : 
"De ambtenaar die geslaagd is voor een examen voor verhogrng in een graad of voor een 
onderzoek naar de beroepsgeschiktheid voor verandering van een graad die 
overeenkomstig dit besluit overeenstemt met een hogere salarisschaal dan de 
basissalarisschaal van een functionele loopbaan, en dat aangevraagd werd naargelang het 
niveau voor de data bedoeld in artikel UI1 89, wordt ten vroegste met ingang van die 
datum of met ingang van de eerste maand volgend op de datum van het proces-verbaal van 
het examen of het onderzoek naar de beroepsgeschiktheid indien dit later valt, 
ingeschakeld in de overeenstemmende salarischaal van de functionele loopbaan. 

Er worden geen anciënniteitsvoonuaarden gesteld 



Het geslaagd zijn voor het examen of het onderzoek naar de beroepsgeschiktheid bedoeld 
in het eerste lid is de enige voorwaarde." 

Art. E 29. Artikel X1 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art X7 7. In afiijking van artikel X7 6 is de ambtenaar die deelneemt aan een 
georganiseerde werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zgn salaris enkel voor 
de duur van de afiezigheid." 

Art. E 30. Artikel Xi 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art X7 12. $ I .  De ambtenaar heeft vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen 
en op 2  en 15 november en 26 december. 

$ 2 .  Ter vervanging van de in $1 vermelde vakantiedagen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag, heeft de ambtenaar die niet in een continuregeling 
tewerkgesteld wordt, vakantie gedurende de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar. 

De ambtenaar die verplicht is om op één van de in j l vermelde dagen of in de periode 
tussen Kerstmis en nieuwjaar te werken ten gevolge van behoeften van de dienst, krijgt in 
evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de 
jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden genomen. 

j 3 De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op 
de in l vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden". 

Art. E 31. In artikel XI 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' 
vervangen door de woorden "een aanvraag indienen om ouderschapsverlof te krij- 
gen"; 

2" in het laatste lid worden de woorden ",eerste lid" geschrapt. 

Art. E 32. In artikel X 25, 5 2 van hetzelfde besluit wordt het woord 
"beroepsongeschiktheid" vervangen door het woord "arbei&ongeschiktheidY. 

Art. E 33. In artikel XI 33 van het zelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 aan 9 1, eerste lid wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidsmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats 
mogelijk is." 

2" in tj 2 wordt het woord "9 1'' vervangen door de woorden ''5 1, eerste lid, 1" tot en 
met 3 O". 

Art. E 34. Aan artikel X1 36, 93, laatste lid van hetzelfde besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd : 
"Deze nemen een beslissing binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies van de 
raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn voor de betrokkene". 



Art. E 35. Artikel XI 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art XI 64. De ambtenaar van de instelling krijs verlof wanneer hij door een minister 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap of 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 raad van bestuur". 

Art. E 36. In artikel X1 77 van hetzelfde besluit wordt 4 2 vervangen door wat volgt : 
"J 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 
uitoefent bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter van één van die groepen ofiel 
bezoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering ofiel niet 
bezoldigd door de instelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende 
vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaalt". 

Art. E 37. In artikel XI 79 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering". 

Art. E 38. In artikel XI 80 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat 
volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering". 

Art. E 39. In artikel XI 83,  5 2, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de eerste zin 
vervangen door wat volgt: 
"De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor examens of bekwaamheid-proeven" 

Art. E 40. In artikel X 93, 3, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals 
vermeld sub 1" en 2"" geschrapt. 

Art. E 41. In artikel XII 2, 5 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "behalve bij 
ernstig vergrijp zoals bepaald in artikel IX 6" geschrapt. 

Art. E 42. In artikel XIII 8 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 
1 O De woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door "Europese 
Unie" ; 

2" In 1" worden tussen de woorden "dienst van dey' en "Europese gemeenschap" 
de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

3" In 3" worden tussen de woorden "dienst van de7' en "Europese" de woorden 
"Verenigde Naties" ingevoegd. 

4" in 3" d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door "EU-lidstaat" 

Art. E 43. In artikel XIII 9, $1 van hetzelfde besluit wordt 2 O  vervangen door: 



"2" de periodes van afiezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval naar of van het 
werk of beroepsziekte wanneer de ambtenaar tiJdens zijn vorige prestaties als contrac- 
tueel personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betreffen de schadevergoeding 
voor arbei&ongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be- 
roepsziekten in de overheidssector." 

Art. E 44. In artikel XIII 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1 O In 5 1 , l  O ,  a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en "Europese 
Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

2" In 5 1 ,2" ,e) worden tussen de woorden "Arbeid en "werd opgericht" de 
woorden "en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening" ingevoegd ; 

3" De woorden "Europese gemeenschap" worden vervangen door "Europese 
Unie". 

Art. E 45. In artikel XIII 1 1 ,  5 2. van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "te bo- 
ven gaan" en "niet in aanmerking" de woorden "alsmede van rijdelijke werkloosheid" inge- 
voegd. 

Art.E 46. In artikel XIII 2 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1 O in $ 4 worden de twee laatste leden vervangen door: 
"Het rekenkundig resultaat van de bewerking wordt vervangen door: 
I O I5 dertigsten wanneer in een maand van: 

- 20 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan 10 ; 
- 22 of 23 werkdagen, het aantal gepresteerde dagen gelijk is aan i1 ; 

2" 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepres 
teerde werugen gelijk is aan 12" 

2" in $5 .  worden de woorden "berekend op het beginsalaris" toegevoegd aan de 
voorlaatste zin. 

Art. E 47. In artikel XIII 22 worden de woorden "gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 178 
van 30 december 1982" geschrapt. 

Art. E 48. In artikel XIII 25 van hetzelfde besluit : 
- wordt $ 3 opgeheven; 
- worden na de woorden "van navolgende bepalingen" de woorden "vermeld onder dit 

hoofdstuk" geschrapt. 

Art. E 49. In artikel XIII 32 $2 worden : 
- de woorden " na 12 jaar schaalanciënniteit in A 141B" die vermeld zijn onder 
"Havenkapitein" vervangen door de woorden "na 9 jaar schaalanciënniteit in A1 4 1 B ;  
- na de woorden "Ingenieur" de volgde woorden ingevoegd : "en informaticus" 

Art. E 50 Artikel X111 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art, XIII 3 6 , s  1. Behoudens andersluidende bepalingen is de toelage niet verschuldigd in 
de volgende gevallen: 



- in het geval geen salaris wordt betaald o f ;  
- in het geval van een afiezigheid die langer dan 35 werkdagen duurt. 

J 2. J I geldt niet voor de toelagen bedoeld in de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 van deze titel." 

Art. E 51. Artikel XIII 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. E 52. In artikel X111 42, 5 1. van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a) in tj 1,2" wordt het woord "eventueel" vervangen door "in voorkomend geval". 

b) in 5 l ,derde lid worden de woorden "op datum van zijn laatste nuttige anciënni- 
teit in zvn werkelijke graad' ingevoegd tussen de woorden "is het salaris dat hij" en 
"zou ontvangen". 

Art. E 53. In artikel X111 45 van het zelfde statuut wordt een tweede lid ingevoegd , dat 
luidt als volgt: 
"Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomend geval ver- 
hoogd 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 ni 

veau" . 

Art. E 54. In artikel XIII 52 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 vervangen door de 
volgende bepaling: "j 4.  De continu-diensten of diensten met een beurtrolsysteem, waar nu 
een andere regeling bestaat voor zaterdag-, zondags- en nachtpresaties, behouden deze 
regeling." 

Art. E 55. Artikel XIII 58, tweede lid van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. E 56. Artikel XIII 63 van hetzelfde besluit worden in de eerste zin de woorden "het 
hogere niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. E 57. In artikel XIII 74 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: 
"Art XIII 74. Onverminderd artikel XIII 73, 24 3' en 4' en artikelXIII 79 wordt, naar 
gelang van het geval, wanneer niet tijdens het ganse referentiejaar of de referentie-periode 
volledige prestaties werden verricht, het bedrag van het vakantiegeld edof de eindejaars- 
toelage : 

a) bepaald op respectievelijk een twaalfde of een negende van het jaarbedrag 
voor elke prestatieperiode die een ganse maand beslaat; 
b) aangepast overeenkomstig artikel XIII 21, j 4  en artikel XIIi 24." 

Art. E 58. In artikel X111 77 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1 O in 1 O, tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthoge- 
re eenheid" geschrapt ; 



2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 
"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere 

eenheid". 

Art. E 59. In artikel X111 84 van het zelfde statuut wordt 5 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding "§ 1" geschrapt. 

Art. E 60. In artikel X111 85 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1 " in 1 O, tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthoge- 
re eenheid" geschrapt ; 
2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere 
eenheid". 

Art. E 61. In artikel X111 88 van hetzelfde besluit wordt 5 2 vervangen door wat volgt: 
"j 2. De hoofdstukken 2 en 5 zijn niet van toepassing op de stagiair. Zijn bovendien niet 
van toepassing op de stagiair van niveau A: de hoofdstukken 3 en 4'. 

Art. E 62. Artikel XIV 19 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. E 63. Aan deel XIV, titel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 
toegevoegd, die luidt als volgt: 
"Afdeling 10. Verlof na detachering. 
Art. XN 39. Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractueelpersoneeMd 
dezelfde regeling als voor de ambtenaar, zoals vermeld in artikel A7 66." 

Art. E 64. Artikel XIV 53 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende 
bepalingen : 
"Art. X N  53 . Voor het contractuele hulppersoneel dal uiterlijk op l februari 1992 werkte 
met een arbeidsduur van zeveneneenhalfuur per dag en vzjf dagen per week, en het 
personeel uiterlijk op voormelde datum aangeworven met een arbeidsduur van 37/38sten 
per week, worden de diensten gepresteerd overeenkomstig de vermelde arbeidstijden, 
gelijkgesteld met volledige prestaties voor de toekenning van salarisverhogingen." 

Art. E 65. In artikel XV 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 

1" onder de vermelding "deel VIII, Titel 2: De evaluatie" worden de woorden 
"Artikel VIII 15: voor de eerste maal van 1 januari 1996 tot 3 1 december 1996" ver- 
vangen door de woorden LLArtikel W I  I5 : het eerste evaluatiejaar loopt van I juli 
1996 tot 31 december 1996' ; 

2" onder de vermelding "deel XIII, titel 1 : Bezoldiging" worden volgende woorden 
toegevoegd : 

"Artikel XIII 2 1 ,  5 4 : l januari 1996". 

Art. E 66. De algemene lijst van functioneringscriteria bedoeld in artikel VIII 8, 3 1, 2" van 
hetzelfde besluit, gewijzigd bij dit besluit, gaat als bijlage VII bij dit besluit. De lijst wordt 
als bijlage 12 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse regering. 



Art. E 67. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden voor 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

Art. E 68. In bijlage 713 wordt in de derde kolom (overgangsregeling) de vermelding 
'(0122" ingevoegd en in de vierde kolom wordt na de graad van "technisch beambte eerste 
klasse" de vermelding toegevoegd "(negen jaar niveau-anciënniteit in niveau 3)". 

F. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 

Art. F 1. In artikel II8, a, van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende 
organisatie van het OPZ-Geel en de regeling van de rechtspositie van het personeel worden na 
de woorden "een ambtenaar" "of een stagiair" toegevoegd. 

Art. F 2. In artikel 11 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" de woorden "binnen de 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" worden 
vervangen door de woorden "binnen het jaar na de bekenhakmg van dit besluit in het 
Belgsch Staatsblad"; 
2" de woorden "binnen de eerste twee jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen door 
de woorden "binnen de eerste h e  j w  na zijn amnuijzing". 

Art. F 3. In artikel V 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "gelijkwaardige graad" 
vervangen door de woorden "grad van dezelfde rang". 

Art. F 4. In artikel V1 8, laatste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere niveau" 
vervangen door de woorden "het &re niveau". 

Art. F 5. In artikel VI 22 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: 
"De geslaagden voor een vergelijkend mervingsexamen behauden het voordeel van hun 
uitslag gehrende vier jaar te rekenen van de &hm van het proces-verbaal van het 
vergelijkend examen, tenzij de leidend ambtenaar een &re termijn bepaalt. Een brtere 
geldigheidsbuur wordt uithkkelijk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De 
verlenging van de wervingsreserve is mogelijk om demtredenen." 

Art. F 6. In artikel V11 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "dat afgesloten werd voor 
de datum van inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "dat georganiseerd 
werd voor 31 december 1994 en dat afgesloten werd voor 31 december 199S'. 

Art. F 7. In artikel VIII 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. F 8. Artikel V111 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. V7.I 8. j I. Voor de toepassing van deze titel en dit besluit wordt verstaan onder : 

1 O de finctioneringsevaluatie: het beoordelen van hetBnctioneren van de finctie- 
houder in de huidige finctie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begzn van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van re- 
sultaten en finctioneren bepaald (deplamin@. Na afloop van de evaluatieperiode worden 
de resultaten en hetfinctioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwachtingen (de 



vaststelling van de evaluatie). 

2" de*ctiebeschrzjving: de beschnping van een aantal relatiefpermanente a~pec- 
ten van een finctie zoals het doel vrm de finctie, de resuliaatgebieden en de functio- 
neringscriteria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten ver- 
wacht worden in de finctie (het 'wat?. 

De functioneringscriteria zijn de criteria die bepalend ZIP voor het goed uitoefe- 
nen van eenjùnctie (het 'hoei). 

De onderscheiden criteria worden opgenomen in een algemene lijst die als bijlage 
I2 bij drt besluit wordt gevoegd 

3" de hiërarchische meerdere: enerzi~h de leidend ambtenaar en de afdelingshoofden 
ten overstaan van de onder hun gezag staam&personeeISleden en andern~h de ambte- 
naar die is aangewezen door het afdelingshoofd of bij ontstentenis door de leidend ambte- 
naar om gezag uit te oefnen over een aanti personeelsleden met een lagere rang drm de 
zijne en in uitzonderlijke gevallen over personeelsleden van z ~ n  rang. 

De m i j z i n g  als hiërarchische meerdere over personeelsleden met dezelfde rang 
dient gemotiveerd te worden en ter bekrachtigmg voorgelegd te worden aan de directie- 
raad 

De onmiddellijke hiërarchische meerdere is de hiërarchische meerdere d e  het 
dichtst in rang staat tot het onder zijn gezag staadpersoneel. Hij treedt op als eerste 
evaluator. 

$2. Definctioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die zich in & 
administratieve toestand drenstactiviteit bevindt." 

Art. F 9. Artikel V111 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 9. DeJZrnctioneringsevaluatie &ent op een zorgvuldige wijze te gebeuren." 

Art. F 10. Artikel VIII 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art WII 10. $ I .  Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle ambtenaren die met 
jùnctioneringsevaluatie belast zijn. Alìeen de finctioneringsevaluaties opgemaukt door 
ambtenaren die deze opleiding he b ben gevolgd zijn geldig. 
De evaluatoren volgen de opleiding, georganiseerd door de administratie 
personeelsontwikkeling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschcp of een gelijkwaardige 
opleiding. 

J 2. De evaluatoren worden geëvalueerd op G% kwaliteit van de 
&nctioneringsevaluaties die zij opmaken, 

J 3. In het begrn van de evaluatieperiiode bespreekt de geëvalueerde met een 
evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en het finctioneren. De 
formele vaststelling door de evaluatoren in onderlinge overeenstemming van deze 
verwachtingen qua resultaten en&nctioneren dient ook schrflelijk aan de geëvalueerde te 



worden toegestuurd 
Bij deze plrmning van de prestaties vertrekken de evaluatoren en de geëvalueerde van alle 
beschikbare informatie over dejúnctie, zoals onder meer de resultaatgebieden en deJCunctio- 
neringscriteria, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstellingen van de entiteit. 
De geëvalueerde krijg? inzage in de finctiebeschri/ving en de doelstellingen van de eerste 
evaluator van de naasthogere rang. 

3 4. Ingevolge onvoorziene wijzigingen in de doelstellingen of de organisatie 
van de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en finctioneren van de 
geëvalueerde armgepast 
worden. Deze aanpassing dient op dezelfde zorgvulalge manier te worden besprokn en 
toegelicht als bij het begin van de evaluatieperiode. Zij &ent ook schnfrelijk aan de 
geëvalueerde te worden toegestuurd Deze aanpassing word meegedeeld aan de oeacht -  
h&r H.RM 

3 5. Na @loop van elke evaluatieperiode word de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. Tijdens d t  evaluatiegesprek geep de geëvalueerde ook n@ eigen 
visie weer op zijnclfrnctioneren tijdens de evaluatieperiode. 
Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluafor. Op verzoek van 
de geëvalueerde of één van njn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

§ 6. Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende evaluatie- 
verslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrrjvend evaluatievershg omvat geen 
samenvattende waardering of einbuitqraak over de geëvalueerde, behalve indien de 
evaluatoren oordelen &t hij de vermelding "onvoIdoenak" verdent. 
De geëvalueerde kun zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag" 

Art. F 11. Artikel VIII 1 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. WH l l. Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier aangelegd 
Het omvat : 

I " de finctiebeschrijving als relatief permanente basis ; 
2 " de beschrijving van de verwachtingen ten m i e n  van resultaten enhnctioneren in de 
evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, of gedurende deze pe- 
ri& zoals bedoeld in artikel UI1 I O j 4 ; 
3" de persoonlijke nota's bedoeld in artikel n I I  I4 en de opmerkingen die de ambtenaar 
erbij heefi geformuleerd ; 
4" de uitslagen die de belanghebbende ambtenaar tijdens &t jaar heefr behaald in de 
loopbaanexamens ; 
5" de definitieve beschrrjvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in artikel 
W I 2 7 , j I ;  
6" de beslissingen in beroep, bedoeld in artikel UII 28 en V711 29 ; 
7" de staat van tuchtstraffen uitgesproken in het evaluatiejaar, vermeld in artikel IX 26. 

Het evaluatiedossier is ter beschikhg van alle instanties bevoegd voor het individueel 
personeelsbeheer en van de op&achthouder H.R.Ma 

Art. F 12. Artikel Vm 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art WII 14. De persoonlijke nota's beabeld in artikel JIII I I ,  eerste lid, 3 " hrmdelen over de 
behaalde resultaten erúof over het finctioneren. Zij handelen eventueel over gebeurtenissen of 



gedragngen buiten de denst d e  de ambtsuitoefeniitg kunnen beihvloeden of in het gedang 
brengen. 

Deze persoonlijke nota's omvatten een nauwkeurig relaas van gunstige of ongunstige feiten d e  
als evaluatiegrond kunnen denen Telkens als de evaluatoren dirt n d g  achten, of op 
gemotiveerd verzoek van de belanghebbende ambtenaar, stellen de evaZuatoren eenpersoon- 
lìjkí? nota op over feiten die hoogstens één maand voor de ondertekening van de nota plaats 
hadaen. 

Een persoonlijke nota wordt eveneens opgemaakt telkens de ambtenam gehrende een door de 
evaluatoren vohende sign@cant geachte pen'& ter beschikhng wordt gesteld van een 
project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de persoonlijke nota. 
Elke persoonlijke nota wordt onmiddellijk m de bekmghebbende mbtenam voorgelegd Hij 
viseert dit document, krijgt er een aj.kchrIfi van en beschikt over vrfien kalenderdirgen om zijn 
eventuele opmerkingen te formuleren. 

I d e n  de ambtenaar opmerkingen formuleert, dan worden deze aan de nota toegevoegd en 
opgenomen in het evaluatiedossier. " 

Art. F 13. In artikel VIII 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1 O ij 1 wordt vervangen door wat volgt: ''g 1. De evaluatie over het afgelopen evalua- 
tiejaar heeft plaats in januari en februari van het volgende jaar. Het beschrijvend evaluatie- 
verslag dient uiterlijk op 15 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. De planning 
voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens op dat tijdstip te zijn gefinaliseerd" ; 

2" in 2,2O worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de woor- 
den "de te bevragen ambtenaren". 

Art. F 14. Artikel VIII 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art FiII 1 Z Alle ambtenaren van rang Al  en lager worden geëvalueerd door minstens twee 
hiërarchische meerderen. De evaluatoren behoren tot minstens twee verschilZende rangen." 

Art. F 15. In artikel Vm 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "hoort" vervangen door het 
woord "bewaagf '. 

Art. F 16. Artgel VIII 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 19. Het afdelingshoofd van rang A2 wordt geëvalueerd h o r  de leidend mbtenuar." 

Art. F 17. Artikel VIII 20 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: 
"Art VIII 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel JTII 24 worden de ambtenaren van 
rang AI ,  niveau B, C, D en E geëvalueerd &r minstens twee evaluatoren die beantwoorhn 
aan de voorwaarden van artikel VIII 17." 

Art. F 18. De artikelen VIII 21 tot en met ViII 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

Art. F 19. In artikel VIIT 24 van hetzelfde besluit wordt 3 vervangen door wat volgt: "J 3. De 
ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatiett~dstip onder het 
jknctioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heeft gestaan of staat 
h de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren, wordt geëvalueerd door 



deze laatsten, rekening houknd met artikel UII 14, derde lid" 

Art. F 20. Artikel VIII 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art, VIII 25. Indien op het evaluatietijdstip blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of nog 
geen opleiding opgelegd door artikel VIIi 10 gevolgd heeft, dan wordt hij vervangen door een 
andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de ontbrekende evaluator." 

Art. F 21. Aan artikel Vm 26 van hetzeifde besluit worden de volgende woorden toegevoegd: 
"onverminderd het derde lid van voormeld artikel". 

Art. F 22. In artikel VIII 27 $ 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VTIi 10, $ 5" 
vervangen door de woorden "artikel UII 10, 6'. 

Art. F 23. Aan artikel VIII 59 van hetzeifde besluit wordt een 5 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt: ''5 3.  De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamheidsproeven bedoeld in $ 1, 
eerste lid behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag tenzij het examenreglement het anders 
bepaald." 

Art. F 24. In artikel VIIi 72, $ 4,2", d van hetzelfiie besluit worden de woorden "artikel X1 40 $ 
2" vervangen door de woorden "artikel X1 39 $2". 

Art. F 25. In artikel Vm 73 van hetzeifde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid" geschrapt ; 

2" . het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : "Van I juli tot 30 juni wordt over- 
eenkomstig de beslissing van het eerste lid voor elke maand één maand bijgevoegd een 
halve maand of een hele maartd afgetrokken ': 

Art. F 26. Artikel X1 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art XI 7. In crJWijrhng van artikel X I  6 is de ambtenaar d e  deelneemt aan een georganiseerde 
werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zijn salms enkel voor & &ur van de 
ajtivezìgheid " 

Art. F 27. Artikel X1 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XI ll .  I .  De ambtenaar heeft vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen en 
op 2 en 15 november en 26 december. 

j' 2. Ter vervanging van de in I vermelde vakantiedagen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag krijgí de ambtenaar in evenredige mate vervangende vakantie- 
dagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden ge- 
nomen. 

j 3. De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op de 
in $ I vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden." 

Art. F 28. In artikel XI 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1 " in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' ver- 



vangen door de woordenueen m a a g  indenen om oudersc@sverlof te kn~gen" ; 
2" in het laatste lid worden de woorden ", eerste l i d  geschrapt. 

Art. F 29. In artikel X1 24,§ 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "defìnitieve 
beroepsongeschiktheid vervangen door de woorden "definitieve arbeidsongeschiktheid". 

Art. F 30. Ln artikel XI 32 van hetzelf'de besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" aan 1, eerste lid wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidsrnilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats mogelijk 
isyy, 
2" in g 2 wordt het woord "9 1" vervangen door de woorden ''J ],eerste lid; I" tot en 
met 3@'. 

Art. F 31. Aan artikel XI 3 5 , s  3, laatste lid van hetzelf'de besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd: 
"Deze nemen een beslissing binnen de 15 kalenderdagen M ontvangst van het advies van de raad 
van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn voor de betrokkene." 

Art. F 32. Artikel XI 63 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art XI 63. De ambtenaar van de instelling h ~ g t  verlof wanneer hij door een minister, 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap of gewest of een gouverneur 
van een Vlaamse provincie of de guuvemeur of vice-gouverneur van het administratief 
arro~ssement Brussel-hoofhtad aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen op zijn 
kabinet. 

De aanwijzing gebeurt na akkoord van de Raad van Bestuur." 

Art. F 33. In artikel X1 76 van hetzelfde besluit wordt 5 2 vervangen door wat volgt: "f 2. 
Binnen de perken van de reglementering of het reglement van de betrokken wetgevende 
vergadering wordt het verlof dai is toegestaan aan de ambtenaar d e  een ambt uitmfent bij een 
erkende politieke groep of bij de voorzitter van één van d e  groepen ofiel bezoldigd door de 
instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering oflel niet bezoldigd door de 
znsîelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende vergadering of de 
erkende politieke groep een salaris betaalt.." 

Art. F 34. In artikel X1 78 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren d e  rechtstreeks bezoldigd worden door de 
betrokken wetgevende vergadering." 

Art. F 35. In artikel X1 79 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat volgt: 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door de 
betrokken wetgevende vergaderng.'." 

Art. F 36. In artikel X1 82, tj 2, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervangen 
door wat volgt: "De ambtenaar heefi recht op een voorbereiding voor examens of 
bekwaamhei&roeven." 

Art. F 37. In artikel X1 92, 5 3, eerste lid van hetzeMe besluit worden de woorden "zoals 



vermeld sub l "en 2"" geschrapt. 

Art. F 38. Ln artikel XIi 2, 9 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "behalve bij ernstig 
vergrijp zoals bepaald in artikel IX 6" geschrapt. 

Art. F 39. In artikel X111 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 " de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden 
"Europese Unie" ; 

2" in 1 O worden tussen de woorden "dienst van de" en de woorden "Europese Ge- 
meenschap" de woorden " Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

3" in 3" worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese 
Gemeenschap" de woorden cc Verenigde Naties, van de" ingevoegd. 

4" in 3" d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door "EU-lidstaat" 

Art. F 40. In artikel XIII 9, 1 van hetzelfde besluit wordt 2" vervangen door wat volgt: 
"2" de periodes van afiezigheid wegens arbeihongeval, ongeval naar of van het werk of 
beroepsziekte wanneer de ambtenaar tijdens zijn vorige prestaties als contractueel 
personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheihsector." 

Art. F 41. In artikel m11 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 O de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden 
"Europese Unie"; 

2" in Ej 1, 1°, a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden 
"Europese Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

3" in 5 1, 1°, e) worden tussen het woord "Arbeid en de woorden "werd opge- 
richt" de woorden "en de Rijksdienst voor Arbeiàwoorziening' ingevoegd ; 

Art. F 42. In artikel XIII 11, 5 2 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "te boven 
gaancc en "niet in aanmerking" de woorden "alsmede van tijdelijke werkloosheid'. 
ingevoegd. 

Art. F 43. In artikel XIII 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "1 januari 1995" 
vervangen door de woorden "1 januari 1994". 

Art. F 44. In artikel XIII 2 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in 94 worden de twee laatste leden vervangen door wat volgt: 
"het rekenkundig resultaat van de bewerking wordt vervangen door: 
a) 15 dertigsten wanneer in een maand van: 

- 20 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan 10 ; 
- 22 of 23 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan 



11 ; 
b) 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepres 

teerde werkdagen gelijk is aan 12."; 

2" in tj 5 worden de woorden "berekend op het beginsalaris" toegevoegd aan de 
voorlaatste zin. 

Art. F 45. In artikel X111 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "gewijzigd bij 
koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982" geschrapt. 

Art. F 46. In artikel XIII 24, tj 2 van hetzeEde besluit wordt de verwijzing naar artikel Xi 39, tj 
1 vervangen door de verwijzing naar artikel XI 40, 5 1. 

Art. F 47. In artikel Xm 25 van hetzelîde besluit : 
- wordt tj 3 opgeheven; 
- worden na de woorden "van navolgende bepalingen" de woorden vermeld onder dit 

hoofdstuk " geschrapt. 

Art. F 48. Artikel Xm 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Att XIII 36, I .  Behoudens andersluidende bepalingen is de toelage niet verschuldigd in 
de volgende gevallen: 
- in het geval geen salaris wordt betaald; of 
- in het geval van een afiezigheid die Iunger dan 35 werkdagen duurt. 

$2.  $ I geldt niet voor de toelagen bedoeld in hoofhtuk 5 afdeling 5 en in de 
hoofdstukken 6, 7 en 8 van deze titel en voor de aanvullingswedde bedoeld in hoofdstuk 5, 
afdeling 2". 

Art. F 49. Artikel X11 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. F 50. In artikel XIII 40 van hetzelfde statuut worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
l0 in €j lY2" wordt het woord "eventueel" vervangen door de woorden "in voorkomend 

gevai"; 

2" in tj 1 ,  derde lid worder de woorden "is het salaris dat hij" en de woorden "zou ontvan- 
gen" de woorden "op de datum van zijn laatste nuttige anciënniteit in zijn werkelijke 
graad' ingevoegd. t 

Art. F 51. In artikel XIII 41 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
"Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomnd geval 
verhoogd met: 
- de bijslag in geval van gewaarborgde minimumbezoldi~ng ; 
- de haard-of stan&laatstoelage ; 
- de toelage voor hoger ambt ; 
- het geldelijk voordeel voor geslaagden voor overgangsexamen naar het andere 
niveau." 



Art. F 52. In artikel Xm 48 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 vervangen door de 
volgende bepaling: "j 4. De continu-diensten of diensten met een beurtrolsysteem, waar nu 
een andere regeling bestaat voor zaterdag-, zondags- en nachtpresaties, behouden deze 
regeling. " 

Art. F 53. Artikel XIiI 60, tweede lid van hetzeKde besluit wordt opgeheven. 

Art. F 54. In artikel XIII 65 van hetzelfde besluit worden in de eerste zin de woorden "het 
hogere niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. F 55. Artikel XJIí 76 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XEi 76. Owerminderd artikel XIII 75, 2 O, 3 O en 4" en artikel HII 81 wordt, m gelang 
van het geval, wanneer niet tijdens het ganse referentiejam of de referentieperiale volledge 
prestaties werden vem.cht, het bedrag van het vakantiegeld erúof de eindejaarstoelage: 
a) bepaald op respectievelijk een twaarfde of een negende van het jaarbehg voor elke 

prestatieperiale d e  een ganse maand beslaat ; 
b) aangepast overeenkomstig artikel XIII 21, $4 en artikel XIII 24." 

Art. F 56. In artikel XIII 79 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 " in 1 O, tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt ; 
2" in 1 O wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geindexeerde forfaitaire bedag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid' 

Art. F 57. In artikel XIII 86 van het zelfde statuut wordt 8 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding "$ 1" geschrapt. 

Art. F 58. In artikel XIII 87 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht : 
1 O in 1 O, tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt ; 
2" in 1" wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid 

Art. F 59. In artikel XIII 90 wordt 8 2 vervangen door door wat volgt: 
"j 2. Hoofdtuk 2 en hoofdstuk 5, afdeling 5 zijn niet van toepassing op de stqgair . Zijn 
bovendien niet van toepassing op de stagiair van niveau A: de hoofdtukken 3 en 4. ." 

Art. F 60. Artikel XIV 18 van hetzelfde besluit wordt opgeheven 

Art. F 61. Aan deel XN, titel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 
toegevoegd die luidt als volgt: 

"Afdeling 10. Verlof na detachering. 

Art m 3 9  bis. Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractueelpersoneelslid 
dezelfde regeling als voor de ambtenaar, z d s  vermeld in het artikelX 65." 



Art. F 62. In artikel XV 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" onder de vermelding "deel Vm, titel 2: De evaluatie :" worden de woorden "Artikel ViIi 

1 5: voor de eerste maal van 1 januari 1 996 tot 3 1 december 1996" vervangen door de 
woorden: "Artikel VIII 15 : het eerste evaluatiejaar loopt van l juli 1996 tot 31 december 
1996. " 

2" onder de vermelding "deel X111 , titel 1 : Bezoldiging" worden de volgende woorden 
woorden toegevoegd: "Artikel H11 21, 4 : I januari 1996 ". 

Art. F 63. 5 1 .De salarisschalen D2 1 1 en D2 12, zoals opgenomen als bijlage V111 bij dit 
besluit, worden toegevoegd aan bijlage 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 
juni 1995 houdende organisatie van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel en de 
regeling van de rechtspositie van het personeel 

92.De salarisschaal A 222P wordt gewijzigd zoals opgenomen als bijlage V111 bij 
dit besluit. Zij vervangt de gelijknamige schaal in dezelfde bijlage 9 van het in paragraaf 1 
vermelde besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995. 

3 .  De salarisschaal met indicies C 1 1 1 en C 121 wordt gewijzigd zoals opgeno- 
men als bijlage XI bij dit besluit. Zij vervangt de gelijknamige schaal in bijlage 9 van het be- 
sluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Openbaar 
Psychiatrisch Ziekenhuis Geel en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

Art. F 64. De algemene lijst van functioneringscriteria, bedoeld in artikel VPU 8, 5 1, 2" van 
hetzelfde besluit zoals gewijzigd bij dit besluit gaat als bijlage IX bij dit besluit. De lijst 
wordt als bijlage 12 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse regering. 

Art. F 65. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden voor 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

G. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem 

Art. G 1. In artikel I1 10,a van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 hou- 
dende organisatie van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekern en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel worden na de woorden "een ambtenaar" de woorden "of een 
stagrair" toegevoegd. 

Art. G 2. In artikel I1 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" de woorden " b i e n  de 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" worden vervan- 

gen door de woorden "binnen de twee jam nu de bekenainukmg van dit besluit in het Bel- 
grsch Staatsbkuâ'; 

2" de woorden "binnen de eerste twee jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen door de 
woorden "binnen de eerste &ie jaar na zijn aamijzing". 

Art. G 3. In artikel V 8 van hetzeEde besluit worden de woorden "gelijkwaardige graad'' 
vervangen door de woorden "graad van dezelfde rang". 

Art. G 4. In artikel VI 8, laatste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere 
niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 



Art. G 5. In artikel V1 22 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt: 
"De geslaagden voor een vergelijkend aamvervingsexamen behouden het voordeel van hun 
uitslag gedurende vier jaar te rekenen van de &m van het proces-verbaal van het verge- 
lijkend examen, tenzij de leidend ambtenaar een andere termijn bepaalt. Een kortere gel- 
digheidsduur wordt uitdrukkelijk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De ver- 
lenging van de wervingsreserve is mogelijk om dienstredenen." 

Art. G 6. In deel VI ,  Titel 6 van hetzelfde besluit wordt het opschrift vervangen door wat 
volgt: "Titel 6. Overgangs- en opheffingsbepalingen". 

Art. G 7. In deel VI , titel 6 van hetzelfde besluit wordt een artikel V1 3 1 ingevoegd dat 
luidt als volgt: 
"Art V7 31. De geldigheidsduur van de wervingsreserve van het vergelijkend examen dat 
speczfiek voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem werd georganiseerd: ergo- 
therapeut met nr. AN 92013 A wordt verlengd met I jaar." 

Art. G 8. Artikel V1 3 1 van hetzelfde besluit wordt hernurnrnerd tot "Artikel P7 32" 

Art. G 9. In artikel VII 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "dat afgesloten werd 
vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "dat ge- 
organiseerd werd vóór 3 1 december 1994 en dat afgesloten werd vóór 31 december 1995" 

Art. G 10. In artikel V111 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. G 11. Artikel VIII 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art V711 8. ($ I .  Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan on- 
der: 
1 de finctioneringsevaluatie : het beoordelen van het finctioneren van de finctiehouder 

in de huidige functie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begin van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van resul- 
taten en finctioneren bepaald (de planning;). Na afloop van de evaluatieperiode wor- 
den de resultaten en het functioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwachtingen 
(de vaststelling van de evaluatie). 

2" deJunctÌebeschr~ving : de beschrijving van een aantal relatief permanente aspecten 
van een functie zoals het doel van de functie, de resultaatgebieden en de finctione- 
ringscriteria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten ver- 
wacht worden in de functie (het 'wati). 

De finctioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoefenen 
van eenhnctie (het 'hoe i). 

De onderscheiden criteria worden opgenomen in een algemene lijst die als bijlage I2  
bij dit besluit wordt gevoegd 



3" de hiërarchische meerdere : enerzijrls de leidend ambtenaar en de afdelingshoofden 
ten overstaan van de onder hun gezag s t a d e  personeelsleden en anderzijds de am b- 
tenaar die is aangewezen door het afdelingshoofd of bij ontstentenis door de leidend 
ambtenaar, om gezag uit te oefenen 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 direc- 
tieraad. 

De onmiddellijke hiërarchische meerdere is de hiërarchische meerdere die het dichtst 
in rang staat tot het onder zijn gezag staandpersoneel. Hij treedt op als eerste evalua- 
tor. 

2. De functioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die zzch in 
de administratieve toestand dienstactiviteit bevindt. " 

Art. G 12. Artikel V111 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. KiII 9. De functioneringsevaluatie dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren." 

Art. G 13. Artikel Vm 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art KiII 10. j l .  Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle ambtenaren die met 
functioneringsevaluatie belast zijn. Alleen de&nctioneringsevaluaties opgemaakt door 
ambtenaren die deze opleiding hebben gevolgd, zijn geldig. 

De evaluatoren volgen de opleiding georganiseerd door de aaininistratie Personeelsont- 
wikkeling van het ministerie van de VIaamse Gemeenschap of een gelijkwaardige oplei- 
ding. 

j 2. De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van defunctione- 
rings-evaluaties die zij opmaken. 

$ 3. In het begin van elke evaluatieperiode bespreekt de geëvalueerde met een 
evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en het finctioneren. 

De formele vaststelling door de evaluatoren in onderlinge overeenstemming, van deze ver- 
wachtingen qua resultaten en jùnctioneren dient ook schriftelijk aan de geëvalueerde te 
worden toegestuurd. 

Bij deze planning van de prestaties vertrekken de evaluatoren en de geëvalueerde van alle 
beschikbare informatie over de functie, zoals onder meer de resultaatgebieden en defunc- 
tioneringscriterza, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstellingen van de enti- 
teit. 

De geëvalueerde krijgt inzage in de finctiebeschrijving en de doelstellingen van de eerste 
evaluator van de naasthogere rang. 

$ 4 .  Ingevolge onvoorziene wijzigingen in de doelstellingen of de organisatie 
van de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en jùnctioneren van de 



geëvalueerde aangepast worden. Deze aanpassing dient op dezelfde zorgvuldige manier te 
worden besproken en toegelicht als bij het begin van de evaluatieperiode. Zij dient ook 
schriftelijk aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. Deze aanpassing wordt meege- 
deeld aan de opdrachthouder voor H.R.M. 

$5. Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek geeft de geëvalueerde ook zijn ei- 
gen visie weer op zijn finctioneren tijdens de evaluatieperiode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluator. Op verzoek 
van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

$6 .  Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende evaluatie- 
verslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrïpend evaluatieverslag omvat geen sa- 
menvattende waardering of einduitspraak over de geëvalueerde, behalve indien de evalua- 
toren oordelen dat hij de vermelding "onvoldoende" verdient. 

De geëvalueerde kan zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag.." 

Art. G 14. Artikel V111 1 1  van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art PT11 ll. Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier aange- 
legd. Het omvat: 
I " de finctiebeschrijving als relatief permanente basis ; 
2" de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en finctioneren in de 

evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, of gedurende deze 
periode zoals bedoeld in artikel ?TI1 10 j 4 ; 

3" de persoonlijke nota's bedoeld in art. YIII 14 en de opmerkrngen die de ambtenaar 
erbij heeft geformuleerd ; 

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

5" de definitieve beschrijvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in art. 
Y I I I 2 7 g l ;  

6" de beslissingen in beroep, bedoeld in artikel YIII 28 en V711 29 ; 
7" de staat van tuchtstrafsen uitgesproken in het evaluatiejaar, vermeld in artikel IX 26. 

Het evaluatiedossier is ter beschikking van alle instanties bevoegd voor het individueel 
personeelsbeheer en van de opdrachthouder voor H. R. M.. " 

Art. G 15. Artikel V111 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VIII 14. De persoonlijke nota's bedoeld in artikel YIII l I ,  eerste lid, 3" handelen 
over de behaalde resultaten en/of over het finctioneren. Zij handelen eventueel over ge- 
beurtenissen of gedragingen buiten de dienst die de ambtsuitoefening kunnen beïnvloeden 
of in het gedrang brengen. 

Deze persoonlijke  nota!^ omvatten een nauwkeurig relaas van gunstige of ongunstige feiten 
die als evaluatiegrond kunnen dienen. Telkens de evaluatoren dat nodig achten, of op ge- 
motiveerd verzoek van de belanghebbende ambtenaar, stellen de evaluatoren een persoon- 
lijke nota op over feiten die hoogstens één maand voor de ondertekening van de nota 
plaatshadden. 



Een persoonlijke nota wordt eveneens opgemaakt telkens de ambtenaar gedurende een 
door de evaluatoren voldoende signflcant geachte periode ter beschikkrng wordt gesteld 
van een project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de persoonlij- 
ke nota. 

Elke persoonlijke nota wordt onmiddellijk aan de belanghebbende ambtenaar voorgelegd. 
Hij viseert dit document, krijgt er een afschrzfr van en beschikt over vrlfhen kalenderdagen 
om zijn eventuele opmerkingen te formuleren. 

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

Art. G 16. In artikel Vm 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" g 1 wordt vervangen door wat volgt: "j I. De evaluatie over het dgelopen evaluatiejaar 

heefr plaats in januari en februari van het volgende jam. Het beschrijvend evaluatiever- 
slag dient uiterlijk op I5 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd De planning 
voor het nieuwe evaluatiejaar dent eveneens op dat ti~dstip te zijn gefinaliseerd' ; 

2" in tj 2,2" worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de woorden "de te 
bevragen ambtenaren". 

Art. G 17. Artikel VIII 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art V711 17. Alle ambtenaren van rang AI en lager worden geëvalueerd door minstens 
twee hiërarchische meerderen. Deze evaluatoren behoren tot minstens twee verschillende 
rangen." 

Art. G 18. In artikel VIII 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "hoort" vervangen door 
het woord "bevraagt'. 

Art. G 19. Artikel Vm 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art WII 19. Het afdelingshoofd van rang A2 word geëvalueerd door de leidend ambtenaar." 

Art. G 20. Artikel VIII 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art V71i 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel KYI 24 worden de ambtenaren van 
rang AI ,  niveau B, C, D en E geëvalueerd &r minstens twee evaluatoren die beantwoorden 
aan de voowaarden vm artikel I7.I 17." 

Art. G 21. De artikelen VíII 21 tot en met 23 van hetzelfiie besluit wordenopgeheven. 

Art. G 22. In artikel V111 24 van hetzelfde besluit wordt $3 vervangen door wat volgt: 
"j 3. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatietijhtip on- 
der het functioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heeft ge- 
staan of staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren wordt ge- 
evalueerd door deze laatsten, rekening houdend met artikel VIII 14, derde lid." 

Art. G 23. Artikel V111 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. V711 25. Indien op het evaluatietijdstip blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel ?W 10 gevolgd heeft, dan wordt hg vervangen 



door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de ontbre- 
kende evaluator ." 

Art. G 24. Aan artikel Vm 26 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden toegevoegd: 
"onverminderd het derde lid van voormeld artiker'. 

Art. G 25. In artikel VílI 27, 5 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 10, 5 5" 
vervangen door de woorden "artikel VirII 10, $6'. 

Art. G 26. Aan artikel VIII 59 van hetzelfde besluit wordt een 5 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt: 
"§ 3. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamheidproeven bedoeld in $ l ,  
eerste lid behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag tenzij het examenreglement het 
anders bepaalt." 

Art. G 27. In artikel VIII 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid" geschrapt ; 
2" het vierde lid wordt vervangen door wat vo1gt:"Vm I p l i  tot 30 juni wordt overeenkomstig 

de beslissing van het eerste lid voor elke maand één maand bi,gevoegd een halve maand 
of een hele maand ajgetrokken." 

Art. G 28. Artikel XI 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. X I  7. In afiijkrng van artikelx 6 is de ambtenaar die deelneemt aan een georgani- 
seerde werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zijn salaris enkel voor de duur 
van de afiezigheid." 

Art. G 29. Artikel XI 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art X I  l I .  j l. De ambtenaar heeft vakantie op de wettelijike en decretale feestdagen en 
op 2 en 15 november en 26 december. 

j 2. Ter vervangrng van de in $ I vermelde vakantieahgen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag krijgt de ambtenaar in evenredige mate vervangende vakantie- 
dagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden ge- 
nomen. 

3. De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op de 
in l vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden." 

Art. G 30. In artikel XI 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
I O in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' vervan- 

gen door de woorden "een aanvraag indienen om ouderschapsverlof te krijgen" ; 

2" in het laatste lid worden de woorden ", eerste lid" geschrapt. 

Art. G 31. In artikel X1 24, 5 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "definitieve be- 
roepsongeschiktheid" vervangen door de woorden "dejìnitieve arbei&ongeschiktheid'. 



Art. G 32. In artikel X1 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" aan 5 1, eerste lid wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidmtilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats 
mogelijk is " ; 

2" in 8 2 wordt het woord "4  1" vervangen door de woorden "J I,eerste lid, I" tot en met 
3"'. 

Art. G 33. Aan artikel X1 35, 5 3, laatste lid van hetzelfde besluit wordt de volgende zin 
toegevoegd: 
"Deze nemen een beslissing binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies van 
de raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn voor de betrokkene." 

Art. G 34. Artikel XI 63 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XI 63. De ambtenaar van de instelling krijgt verlof wanneer hij door een minister, 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschq of gewest of een gouver- 
neur van een Vlaamse provincie of de gouverneur of vice-gouverneur van het administra- 
tief arrondissement Brussel-hoofdstad aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen op 
zijn kabinet. 
De aanwijzing gebeurt na akkoord van de raad van bestuur." 

Art. G 35. In artikel XI 76 van hetzelfde besluit wordt 2 vervangen door wat volgt: 
"J 2. Binnen de perken van de reglementering of het reglement van de betrokken wetge- 
vende vergadering wordt het verlof &t is toegestaan aan de ambtenaar die een ambt uitoe- 
fent bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter van één van die groepen ofiel be- 
zoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering ojìvel niet 
bezoldigd door de instelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende 
vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaalt." 

Art. G 36. In artikel X1 78 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat 
volgt: "Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden 
door de betrokken wetgevende vergadering." 

Art. G 37. In artikel XI  79 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat 
volgt: "Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden 
door de betrokken wetgevende vergadering." 

Art. G 38. In artikel XI 82, tj 2, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervan- 
gen door wat volgt: 
"De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor examens of bekwaamheidsproeven." 

Art. G 39. In artikel Xi 92, 5 3, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals 
vermeld sub 1" en 2"" geschrapt. 

Art. G 40. In artikel XII 2, 5 2 van hetzelfde besluit worden de woorden ",behalve bij ern- 
stig vergrijp zoals bepaald in artikel IX 6" geschrapt. 



Art. G 41. In artikel X111 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 " de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 

Unie" ; 

2" in l0  worden tussen de woorden "dienst van de" en de woorden "Europese Gemeen- 
schap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

3" in 3" worden tussen de woorden "de diensten van deyy en de woorden "Europese Ge- 
meenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd. 

4" in 3" d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door "EU-lihtaat". 

Art. G 42. In artikel XIII 9, 1 van hetzelfde besluit wordt 2" vervangen door wat volgt: 
"2" de periodes van afwezigheid wegens arbeihongeval, ongeval naar of van het werk of 
beroepsziekte wanneer de ambtenaar tijdens zijn vorige prestaties als contractueel 
personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector." 

Art. G 43. In artikel X111 l O van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 " de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 

Unie"; 

2" in 5 1 ,  1 O ,  a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden 
"Europese Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de" ingevoegd ; 

3" in 5 1, l", e) worden tussen het woord "Arbeid" en de woorden "werd opgericht" de 
woorden "en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening" ingevoegd. 

Art. G 44. In artikel X111 1 1, fj 2 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "te boven 
gaan " en "niet in aanmerking" .de woorden "alsmede van tijdelijke werkloosheid' 
ingevoegd. 

Art. G 45. In artikel XIII 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 O in $4 worden de twee laatste leden vervangen door wat volgt: 

"het rekenkundig resultaat van de bewerking wordt vervangen door : 
a) 15 dertigsten wanneer in een maand van : 

- 20 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdirgen gelijk is aan 10; 
- 22 of 23 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan I I ;  

b) 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepresteerde 
werkdagen gelijk is aan 12." 

2" in fj 5 worden de woorden "berekend op het beginsalaris" toegevoegd aan de voor- 
laatste zin. 

Art G 46. In artikel X111 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "gewijzigd bij 
koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982" geschrapt. 



Art. G 47. In artikel X111 25 van hetzelfde besluit : 
- wordt 5 3 opgeheven; 
- worden na de woorden "van navolgende bepalingen" de woorden " vermeld onder dit 

hoofdstuk" geschrapt. 

Art. G 48. Artikel X111 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art XIII 36, l. Behoudens andersluidende bepalingen is de toelage niet verschuldigd in 
de volgende gevallen: 
- in het geval geen salaris wordt betaald; of 
- in het geval van een afiezigheid die langer dan 35 werkdagen duurt. 

2. j I .  geldt niet voor de toelagen bedoeld in hoofdstuk 5,afdeling 5 en in de 
hoofstukken 6, 7 en 8 van deze titel en voor de aanvullingswedde bedoeld in hoofdstuk 
5,afdeling I .  " 

Art. G 49. Artikel XIII 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. G 50. In artikel XIII 41, van hetzelfde besluit wordt 
a) in 5 1, het tweede lid, 2" het woord "eventueel" vervangen door de woorden "in voor- 

komend geval". 

b) in 5 1 ,  derde lid tussen de woorden "is het salaris dat hij" en de woorden "zou ontvan- 
gen" de woorden "op datum van zijn mrttige anciënniteit in zijn werkelijke graad " in- 
gevoegd. 

Art. G 51. In artikel XIII 42 van het zelfde statuut wordt een tweede lid ingevoegd , lui- 
dend als volgt: 
"Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomend geval ver- 
hoogd 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 ni- 

veau. 

Art. G 52. Artikel XIII 49, 5 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"De continudiensten of diensten met een beurtrolsysteem waar nu een andere regeling be- 
stond voor zaterdag- , zondags- en nachtprestaties behouden deze regeling." 

Art. G 53. Artikel XIII 61 , tweede lid van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. G 54. In artikel X111 64 van hetzelfde besluit worden in de eerste zin de woorden "het 
hogere niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. G 55. Artikel X111 75 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XIII 75. Onverminderd artikel XTII 74, Zo, 3 O  en 4" en artikeíXIII 80 wordt, naar 
gelang van het geval, wanneer niet tijdens het ganse referentiejaar of de referentieperiode 
volledige prestaties werden verricht, het bedrag van het vakantiegeld enlof de eindejaars- 



toelage bepaald op respectievelijk een twaalfde of een negende van het jaarbedrag voor 
elke prestatieperiode die een ganse maand beslaat aangepast overeenkomstig artikel XIII 
21, J 4 en artikel HII 24." 

Art. G 56. In artikel X111 78 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1 " in 1 O ,  tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt ; 
2" in 1 wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid". 

Art. G 57. In artikel XIII 85 van het zelfde statuut wordt 5 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding "$ 1" geschrapt. 

Art. G 58. In artikel XIII 86 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" in l", tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt ; 

2" in l 0  wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 
"Her geindexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid' 

Art. G 59. In artikel XIII 89 wordt $ 2 vervangen door wat volgt: 

" J  2. Hoofhtuk 2 en hoofdstuk 5, afdeling 5 zijn niet van toepassing op de stagrair. Zijn 
bovendien niet van toepassing op de stagair van niveau A: de hoofdstukken 3 en 4." 

Art. G 60. In artikel XIV 5 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 2 ingevoegd luidend 
als volgt: 

"§ 2. Bìjkomende en specifieke opdrachten zijn de fincties verbonden aan de graad van 
informaticus salarisschaal: A1 21". 

Paragraaf 2 wordt 3 .  

Art. G 61. Aan artikel XIV 16 tweede lid van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toe- 
gevoegd: "Elke wijziging van standplaats wordt als addendum aan de schriftelijke over- 
eenkomst loegevoegd.." 

Art. G 62. Artikel XIV 21 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. G 63. Aan deel XIV, titel 3 ,  hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 
toegevoegd, die luidt als volgt: 
"Afdeling 10. Verlof na detachering. 
Art. ATV 41 bis. Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractueelpersoneelsZid 
dezelfde regeling als voor de ambtenaar, zoals vermeld in het artikel XI 65. " 

Art. G 64. In artikel XV 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1" onder de vermelding "deel VIII, Titel 2: De evaluatie" worden de woorden "Artikel VI- 



II i 5: voor de eerste maal van 1 januari 1996 tot 3 1 december 1996" vervangen door 
de woorden 'cArtikel HII 15: het eerste evaluatiejaar loopt van l juli 1996 tot 31 de- 
cember 1996'; 

2" onder de vermelding "deel XüI , titel 1 : Bezoldiging" worden de volgende woorden 
woorden toegevoegd: 
"Artikel XlII 21, j 4: 1 januari 1996'. 

Art. G 65. De algemene lijst van functioneringscriteria, bedoeld in artikel VIU 8, fj 1, 2" 
van hetzelfde besluit zoals gewijzigd bij dit besluit gaat als bijlage  bij dit besluit. De lijst 
wordt als bijlage 12 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse regering. 

Art. G 66. De hierna vermelde errata in hetzelfde besluit worden als volgt gecorrigeerd: 
- In artikel VI 7;s 1 worden de woorden "bijlage 3" vervangen door de woorden 

"bijlage 6' ; 

- In artikel XI 47 worden de woorden "artikel XI 57" vervangen door de woorden 
"artikel Aï 56' ; 

- In artikel X111 9, tj 1 worden de woorden "artikel V111 36" vervangen door de woorden 
"artikel HII 35" ; 

- In artikel XIII 53, $4 1 en 2 worden de woorden "artikel Xm 48" vervangen door de 
woorden "artikel MII 47' ; 

- In artikel XIII 102 worden de woorden "artikel XTII 23" vervangen door de woorden 
"artikel X?II 22" ; 

- In artikel XIV 5 1 worden de woorden "artikel XIV 4 1" vervangen door de woorden 
"artikel AïV 43" ; 

- In artikel XV 3 worden de woorden "artikel 11 3" vervangen door de woorden "artikel 
I1 6" ; 

- In artikel XV 5 Deel XIV De rechtspositie van het contractuele personeelslid van de 
instelling: 
worden de woorden "Artikel XIV 44 - eerste lid: 1 januari 1994 

- tweede lid: 1 januari 1995" geschrapt; 
worden de woorden "artikel XIV 46" vervangen door de woorden "artikel XW 45" en 
worden de woorden "artikel XIV 5 1" vervangen door de woorden "artikel XlV 50" ; 

- In bijlage 9 (tabel van de salarisschalen) van hetzelfde besluit, salarisschaal E 121, gel- 
delijke anciënniteit nul jaar, wordt het bedrag "526.000" vervangen door het bedrag 
"525.000". 

Art. G 67. De salarisschaal met indicies C 1 1 1 en C 12 1 wordt gewijzigd zoals opgenomen 
ais bijlage X1 bij dit besluit. Zij vervangt de gelijknamige schaal in bijlage 9 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Openbaar Psychia- 
trisch Ziekenhuis Rekem en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 



Art. G 68. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden voor 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

H. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 

Art. H 1. In artikel I1 6 ,  a van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 hou- 
dende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel worden na de woorden "een ambtenaar" de woorden "of een sta- 
grair" toegevoegd. 

Art. H 2. In artikel I1 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1 " de woorden "binnen de 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit" worden 

vervangen door de woorden "binnen het jaar na de bekendmaking van dit besluit in 
het Belgisch Staatsblad"; 

2" de woorden "binnen de eerste twee jaar na zijn aanwijzing" worden vervangen door de 
woorden "binnen de eerste drie jaar na zijn aanwijzing"; 

Art. H 3. In artikel V 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 
1" 5 3 wordt vervangen door wat volgt : 

'y 3. De kennisgeving van de vacatures gebeurt door een bericht aan hetperso- 
nee1 waarbij dit door de in aanmerking komend kandidaat voor ontvangst wordt gete- 
kend en gedagtekend Een exemplaar van het bericht aan het personeel wordt per 
aangetekende brief met ontvangstbewijs gezonden aan de personeelsleden die tijdelijk 
om enigerlei reden uit de dienst verwijderd zijn. Deze aangetekende brief wordt ver- 
zonden naar het door betrokkene laatst opgegeven correspondentieadres." 

2" een tj 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : 
''.j 4. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling beantwoorden aan de voor- 
schriften van het vacaturebericht en hetzijper aangetekende brief worden verzonden, 
hetzij door middel van een afgegeven brief waarvoor een bewijs van ontvangst wordt 
overhandigd worden ingediend binnen dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de 
eerste werkdag na de datum van overhandiging in de dienst of na de datum van in- 
diening bij de post van het vacaturebericht. 

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

Voor de kandidaatstelling geldt de datum van de poststempel of van het ontvangst- 
bewijs als indieningsdalum. De kandidaatstelling omvat een uiteenzettzng van de aan- 
spraken en wordt ingediend met het modelformulier dat als bijlage 3 bij dit besluit 
gevoegd is. " 

Art. H 4. In artikel V 1 1, 2" van hetzelfde besluit worden de woorden "geneeskundige 
controledienst" vervangen door de woorden "arbei&geneeskundige dienst". 

Art. H 5. In artikel V 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "gelijkwaardige 



graad" vervangen door de woorden "graad van dezelfde rang". 

Art. H 6. In artikel VI 8, laatste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere 
niveau" vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. H 7. In artikel VI 22 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt : 
"De geslaagden voor een vergelijkend aamuervingsexamen behouden het voordeel van hun 
uitslag gedurende vier jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het ver- 
gelijkend examen, tenzij de leidend ambtenaar een andere termijn bepaalt. Een kortere 
geldigheidisduur wordt uitdrukkelijk en vooraf vastgesteld in het examenreglement. De 
verlenging van de wervingsreserve is mogelijk om dienstredenen." 

Art. H 8. In artikel V111 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. H 9. Artikel VIII 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art lilII 8. i. Voor de toepassing van deze titel en van dit besluit wordt verstaan 
onder : 

i O de functioneringsevaluatie : het beoordelen van het finctioneren van de finctiehou- 
der in de huidige finctie ten opzichte van vooraf bepaalde verwachtingen. 

In het begin van de evaluatieperiode worden de verwachtingen ten aanzien van resul- 
taten en finctioneren bepaald (de planning). Na afloop van de evaluatieperiode wor- 
den de resultaten en het finctioneren beoordeeld ten opzichte van deze verwachtingen 
(de vasrstelling van de evaluatie). 

2" de functiebeschrijving : de beschrijving van een aantal relatief permanente aspecten 
van een functie zoals het doel van de functie, de resultaatgebieden en de functione- 
ringscriteria. 

De resultaatgebieden zijn de explicitering op welke domeinen welke resultaten ver- 
wacht worden in de finctie (het 'wat)). 

De functioneringscriteria zijn de criteria die bepalend zijn voor het goed uitoefenen 
van een functie (het 'hoe 7. 

De onderscheiden criteria worden opgenomen in een algemene lijst die als bijlage 13 
bij dit besluit wordt gevoegd 

3 O de hiërarchische meerdere : enerzijdrs de leidend am btenaar, de adjunct-leidend 
ambtenaar, en de afdelingshoofden ten overstaan van de onder hun gezag staande 
personeelsleden en anderzijdis de ambtenaar die is aangewezen door het afdelings- 
hoofd of de adjunct-leidend ambtenaar, of bij ontstentenis door de leidend ambte- 
naar, om gezag uit te oefenen over een aantalpersoneelsleden 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 direc- 
tieraad. 



De onmiddellijke hiërarchische meerdere is de hiërarchische meerdere die het dichtst 
in rang staat tot het onder zijn gezag staandpersoneel. Hij treedt op als eerste eva- 
luator. 

J 2. De finctioneringsevaluatie is verplicht voor elke ambtenaar die zich in 
de administratieve toestand dienstactiviteit bevindt. " 

Art. H 10. Artikel V111 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art VIII 9. De finctioneringsevaluatie dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren. " 

Art. H 11. Artikel VIII 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

'%rt V711 10. J l. Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle ambtenaren die met 
finctioneringsevaluatie belast zijn. Alleen de finctioneringsevaluaties opgemaakt door 
urn btenaren die deze opleiding he b ben gevolgd, zijn geldig. 

De evaluatoren volgen de opleiding georganiseerd door de administratie Personeelsont- 
wikkeling van het ministerie van de VIaamse Gemeenschap of een gelijhvaardige oplei- 
ding. 

j' 2. De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van de finctione- 
ringsevaluaties die zij opmaken. 

S; 3. In het begrn van elke evaluatieperiode bespreekt de geëvalueerde met 
een evaluator de concrete verwachtingen ten aanzien van de resultaten en hetfinctione- 
ren. De formele vaststelZzng door de evaZuatoren in onderlinge overeenstemming, van deze 
verwachtingen qua resultaten en finctioneren dient ook schriftelijk aan de geëvalueerde te 
worden toegestuurd. 

Bij deze planning van de prestaties vertrekken de evaluatoren en de geëvalueerde van alle 
beschikbare informatie over de finctie, zoals onder meer de resultaatgebieden en de finc- 
tioneringscriteria, de resultaten van voorbije evaluaties en de doelstellingen van de enti- 
teit. 

De geëvalueerde krijgt inzage in de Junctiebeschrijving en de doelstellingen van de eerste 
evaluator van de naasthogere rang. 

$4 .  Ingevolge onvoorziene wijzigmgen in de doelstellingen of de organisa- 
tie van de werkzaamheden kunnen de verwachtingen qua resultaten en finctioneren van de 
geëvalueerde aangepast worden. Deze aanpassing dient op dezelfde zorgvuldige manier te 
worden besproken en toegelicht als bij het begin van de evaluatieperiode. Zij dient ook 
schrifdelijk aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. Deze aanpassing wordt meege- 
deeld aan de opdrachthouder voor H. R.M. 

$5 .  Na afloop van elke evaluatieperiode wordt de geëvalueerde uitgenodigd 
voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek geeft de geëvalueerde ook zijn ei- 
gen visie weer op zijn functioneren tijdens de evaluatieperiode. 

Het evaluatiegesprek wordt gevoerd tussen de geëvalueerde en één evaluator. Op verzoek 



van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren, gebeurt het evaluatiegesprek met de twee 
evaluatoren. 

J 6. Na het evaluatiegesprek wordt het definitieve beschrijvende evaluatie- 
verslag opgesteld door de evaluatoren. Het beschrijvend evaluatieverslag omvat geen sa- 
menvattende waardering of einduitspraak over de geëvalueerde, behalve indien de evalua- 
toren oordelen dat hij de vermelding "onvoldoende" verdient. 
De geëvalueerde kun zijn opmerkingen toevoegen aan het evaluatieverslag. " 

Art. H12. Artikel V111 1 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
''Art. V711 11. Over elke ambtenaar wordt een jaarlijks individueel evaluatiedossier aange- 
legd Het omvat : 
1 O de finctie beschrijving als relatief permanente basis; 
2 de beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van resultaten en functioneren in 

de evaluatieperiode, zoals geformuleerd in het begin van deze periode, of gedurende 
deze periode zoals bedoeld in  artikel WII 1 O 4; 

3" de persoonlijke nota's bedoeld in art. Y711 14 en de opmerkingen die de ambtenaar 
erbij heeft geformuleerd; 

4" de uitslagen die de belanghebbende ambtenaar tijdens dat jaar heeff behaald in de 
loopbaanexamens; 

5" de definitieve beschrijvende evaluatieverslagen en hun bijlagen zoals bedoeld in art. 
Y7II 27 $ I ;  

6" de beslissingen in beroep, bedoeld in artikel WII 28 en V711 29; 
7" de staat van tuchtstraffen uitgesproken in het evaluatiejaar, vermeld in artikel IX 26. 

Het evaluatiedossier is ter beschikkrng van alle instanties bevoegd voor het individueel 
personeelsbeheer en van de op&achthouder voor H.R.M " 

Art. H 13. Artikel VIII 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Ad VTII 14. De persoonlijke nota's bedoeld in artikel YIII I I ,  eerste lid, 3 O handelen 
over de behaalde resultaten ewóf over het finctioneren. Zij handelen eventueel over ge- 
beurtenissen of gedragingen buiten de dienst die de ambtsuitoefening kunnen beïnvloeden 
of in het gedrang brengen. 

Deze persoonlijke nota's omvatten een nauwkeurig relaas van gunstige of ongunstige feiten 
die als evaluatiegrond kunnen dienen. Telkens de evaluatoren dat nodig achten, of op ge- 
motiveerd verzoek van de belanghebbende ambtenaar, stellen de evaluatoren een per- 
soonlijke nota op over feiten die hoogstens één maand voor de ondertekening van de nota 
plaatshadden. 

Een persoonlijke nota wordt eveneens opgemaakt telkens de ambtenaar gedurende een 
door de evaluatoren voldoende signljìcant geachte periode ter beschikking wordt gesteld 
van een project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de persoonlij- 
ke nota. 

Elke persoonlijke nota wordt onmiddellijk aan de belanghebbende ambtenaar voorgelegd. 
Hij viseert dit document, krijgt er een afschrflt van en beschikt over vi_Iftien Menderdagen 
om zijn eventuele opmerkrngen te formuleren. 



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

Art. H 14. In artikel V111 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 
I O J 1 wordt vervangen door wat volgt : ''.$l.De evaluatie over het afgelopen evaluatiejaar 
heeft plaats in jamari en februari van het volgende jaar. Het beschrijvend evaluatiever- 
slag dient uiterlijk op 15 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. De planning 
voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens op dat tijaktip te zijn gejìnaliseerd; " 

2" in $2, 2' worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de woorden " 
de te bevragen ambtenaren". 

Art. H 15. Artikel V111 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art VIII 17. Met uitzondering van de adjunct-leidend ambtenaar worden alle ambtena- 
ren van rang A2 en lager geëvalueerd door minstens twee hiërarchische meerderen. De 
evaluatoren behoren tot minstens twee verschillende rangen. " 

Art. H 16. In artikel V111 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "hoort" vervangen door 
het woord "bevraagt". 

Art. H 17. Artikel VTII 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art VIII 19. Het afdelingshoofd en het staflid van rang A2 worden geëvalueerd door de 
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar. " 

Art. H 18. Artikel VIII 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art WII  20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel lil11 24 worden de andere ambte- 
naren van rang A2 en de ambtenaren van rang AI, niveau B ,C, D en E geëvalueerd door 
minstens twee evaluatoren die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel Y311 17. " 

Art. H 19. De artikelen V111 21 tot en met V111 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

Art. H 20. In artikel V111 24 van hetzelfde besluit wordt 5 3 vervangen door wat volgt : 
y 3. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatietijdstip on- 
der het functioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heeft ge- 
staan of staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren wordt ge- 
evalueerd door deze laatsten, rekening houdend met artikel V711 14, derde lid." 

Art. H 21. Artikel V111 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art V711 25. Indien op het evaluatiet~tip blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel K?II 10 gevolgd heefr, &n wordt hij vervangen 
door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de ontbre- 
kende evaluator. l" 

Art. H 22. Aan artikel VIII 26 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden toege- 
voegd : "onverminderd het derde lid van voormeld artikel". 

Art. H 23. In artikel VIII 27, 4 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel VIII 10, 
5 5" vervangen door de woorden "artikel V711 10, j 6 ". 



Art. H 24. In artikel V111 40 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 

l0 fj 3 wordt vervangen door wat volgt : 
"$3. De kennisgeving van de vacatures gebeurt door een bericht aan het personeel 
waarbij dit door de in aanmerking komend kandidaat voor ontvangst wordt getekend 
en gedagtekend. Een exemplaar van het bericht aan het personeel wordt per aangete- 
kende brief met ontvangstbewijs gezonden aan & ambtenaar die tijdelijk om enigerlei 
reden uit de dienst verwijderd is. Deze aangetekende brief wordt verzonden naar het 
door de ambtenaar laatst opgegeven correspondentieadres." 

2" een fj 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : 
' 3  4. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling beantwoorden aan de voorschrij- 
ten van het vacaturebericht en hetzij per aangetekende brief worden verzonden, hetzij 
door miádel van een afgegeven brief waarvoor een bewijs van ontvangst wordt over- 
handigd, worden ingediend binnen dertig kalenderdagen te rekenen vanaf & eerste 
werkdag na de datum van overhandipng in de dienst of na de datum van indiening 
bij de post van het vacaturebericht. 

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

Voor de kandidaastelling geldt de datum van de poststempel of van het ontvangst- 
bewijs als indieningsdatum. De kandidaatstelling omvat een uiteenzetting van de aan- 
spraken en wordt ingediend met het modeYonnulier dat als bijlage 3 bij dit besluit 
gevoegd is. " 

Art. H 25. Aan artikel VIII 59 van hetzelfde besluit wordt een fj 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt : 
' y  3. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamheidsproeven bedoeld in $' I ,  
eerste lid behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag tenzij het examenreglement het 
anders bepaalt. l" 

Art. H 26. In artikel V111 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
1 O in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid geschrapt; 
2" het derde lid wordt vervangen door wat volgt : 
"Van I juli tot 30 juni wordt overeenkomstig de beslissingen van het eerste lid voor elke 
maand één maand bijgevoegd, een halve maand of een hele maand afgetrokken. " 

Art. H 27. Artikel X1 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Arî. XI 7. In afiijking van artikel X 6 is de ambtenaar die deelneemt aan een georgani- 
seerde werkonderbreking in dienstactiviteit en verliest hij zijn salaris enkel voor de duur 
van de afiezigheid. " 

Art. H 28. Artikel X1 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
"Art. X1 12. j I .  De ambtenaar heeft vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen 



en op 2 en 15 november en 26 december. 

$ 2. Ter vervangrng van de in $ I vermelde vakantiedagen die samenvallen 
met een zaterdag of zondag, heeft de ambtenaar die niet in een continuregeling tewerkge- 
steld wordt* vakantie voor de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

De ambtenaar die verplicht is om op één van de in $ I vermelde dagen of in de periode 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar te werken ten gevolge van behoefren van de dienst, krijgt in 
evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaar- 
lijkse vakantiedzgen kunnen worden genomen. 

$3.  De ambtenaar tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op 
de in I vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden. " 

Art. H 29. In artikel Xi 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 
1" in het eerste lid worden de woorden "aanspraak maken op ouderschapsverlof' vervan- 

gen door de woorden "een aanvraag indienen om ouderschapsverlof te krijgen"; 

2" in het laatste lid worden de woorden ", eerste lid" geschrapt. 

Art. H 30. In artikel Xi 25, 5 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "definitieve be- 
roepsongeschiktheid" vervangen door de woorden "definitieve arbeidsongeschiktheid". 

Art. H 31. In artikel XI 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 
l " aan 5 1, eerste lid wordt een 4" toegevoegd, dat luidt als volgt : 

"4" de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar die werkt in een schadelijk 
arbeidsmilieu, nacht vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats 
mogelijk is"; 

2O in 5 2 wordt het woord " 5  1 " vervangen door de woorden "J 1,eerste lid, 1 tot en 
met 3"". 

Art. H 32. Aan artikel X1 36, 5 3, derde lid van hetzelfde besluit wordt volgende zin toege- 
voegd : 
"Deze nemen een beslissing binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies van 
de raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn voor de betrokkene. " 

Art. H 33. Artikel X1 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 
'AH. Xl64.  De ambtenaar van de instelling krijgt verlof wanneer hij door een minister, 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap of een gewest of een gou- 
verneur van een Vlaamse provincie of de gouverneur of vice-gouverneur van het admini- 
stratiefarrondissement Brussel-hoofdrstad aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen 
op zijn kabinet. 
De aanwijzing gebeurt na akkoord van de raad van bestuur. " 

Art. H 34. In artikel XI 77 van hetzelfde besluit wordt 3 2 vervangen door wat volgt : 
'*,f 2. Binnen de perken van de reglementering of het reglement van de betrokken wetge- 
vende vergadering wordt het verlof dat is toegestaan aan de ambtenaar die een ambt uitoe- 



fent bij een erkende politieke groep of bij de voorzitter van een van die groepen ofrvel be- 
zoldigd door de instelling met doorbetaling van het salaris en terugvordering ofiel niet 
bezoldigd door de instelling en wordt het salaris stopgezet indien de betrokken wetgevende 
vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaalt. " 

Art. H 35. In artikel X1 79 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat 
volgt : 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering. " 

Art. H 36. In artikel XI 80 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat 
volgt : 
"Dit artikel vindt geen toepassing op ambtenaren die rechtstreeks bezoldigd worden door 
de betrokken wetgevende vergadering. l" 

Art. H 37. In artikel X1 83, 5 2 ,eerste lid van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervan- 
gen door wat volgt : 
"De ambtenaar heeft recht op een voorbereiding voor examens of bekwaamheidsproeven. " 

Art. H 38. In artikel X1 93, 5 3, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals 
vermeld sub 3 1 en 2" geschrapt. 

Art. H 39. In artikel XIII 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 " de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 
Unie "; 

2" in 1 worden tussen de woorden "dienst van de" en de woorden "Europese 
Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de " ingevoegd; 

3" in 3" worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese 
Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de " ingevoegd. 

4" in 3" d) wordt het woord "EG-lidstaat" vervangen door "EU-lihtaat". 

Art. H 40. In artikel XIII 9, 5 1 van hetzelfde besluit wordt 2" vervangen door wat volgt : 
"2" de periodes van afiezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval naar of van het werk of 
beroepsziekte wanneer de ambtenaar tijdens zijn vorige prestaties als contractueel 
personeelslid, onder de wet viel van 3 juli 1967 betrefende de schadevergoeding voor 
arbeidriongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overhei&sector. " 

Art. H 41. In artikel XIII 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
1 " de woorden "Europese Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "Europese 
Unie "; 

2" in 5 1 , l  O, a) worden tussen de woorden "de diensten van de" en de woorden "Europese 
Gemeenschap" de woorden "Verenigde Naties, van de " ingevoegd; 



3" in $1 ,  1°,e) worden tussen het woord "Arbeid" en de woorden "werd opgericht" de 
woorden "en de Rijksdienst voor Arbeidwoorziening" ingevoegd.; 

Art. H 42. In artikel X111 1 l, 5 2 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "te boven 
gaan" en "niet in aanmerking" de woorden "alsmede van tijdelijke werkloosheid'' inge- 
voegd. 

Art. H 43. In artikel XIII 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
1" in 94 worden de twee laatste leden vervangen door wat volgt : 
"het rekenkundig resultaat van de bewerkmg wordt vervangen door : 

a) 15 dertigsten wanneer in een maand van : 
- 20 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan I O; 
- 22 of 23 werkdagen, het aantal gepresteerde werkdagen gelijk is aan I I; 
b) 15,5 dertigsten, wanneer in een maand van 23 werkdagen het aantal gepresteerde 

werkdagen gelijk is aan 12. "; 

2" in 5 5 worden na het woord "nalatigheidsintresten" de woorden "berekend op het 
begrnsalaris " toegevoegd. 

Art. H 44. In artikel X111 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "gewijzigd bij ko- 
ninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982" geschrapt. 

Art. H 45. In artikel X111 25 van hetzelfde besluit : 
- wordt 5 3 opgeheven; 

- worden na de woorden "van navolgende bepalingen" de woorden " vermeld onder dit 
hoofdstuk" geschrapt. 

Art. H 46. Artikel X111 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. XIii 36,§1. Behoudens andersluidende bepalingen is de toelage niet verschuldigd in 
de volgende gevallen : 
- in het geval geen salaris wordt betaald; of 
- in het geval van een afiezigheid die langer dan 35 werkdagen duurt. 

2 I geldt niet voor de toelagen bedoeld in de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 van deze titel." 

Art. H 47. Artikel XIII 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. H 48. In artikel X111 42, 5 1 van hetzelfde besluit wordt : 
a) in het tweede lid, 2" het woord "eventueel" vervangen door de woorden "in voorkomend 

gevat'; 

b) in 5 I ,  derde lid tussen de woorden "is het salaris dat hij" en de woorden "zou ontvan- 
gen" de woorden "op datum van zijn nuttige anciënniteit in zijn werkelijke graadL inge- 
voegd. 

Art. H 49. In artikel X111 45 van het zelfde statuut wordt een tweede lid ingevoegd , lui- 
dend als volgt: 



"Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan het salaris, in voorkomend geval ver- 
hoogd met: 
- de bijslag in geval van gewaarborgde minimumbezoldigng ; 
- de haard- en standplaatstoelage ; 
- de toelage voor hoger ambt ; 
- het geldelijk voordeel voor geslaagden voor overgangsexamens naar het andere ni- 

veau. 

Art. H 50. In artikel XIII 52 van hetzelfde besluit wordt paragraaf4 vervangen door de 
volgende bepaling : "De continudiensten of diensten met een beurtrolsysteem waar nu een 
andere regeling bestond voor zaterdag-, zondags- en nachtprestaties behouden deze rege- 
ling. 

Art. H 51. In artikel XIII 58 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. H 52. In artikel XIII 63 van hetzelfde besluit worden de woorden "het hogere niveau" 
vervangen door de woorden "het andere niveau". 

Art. H 53. Artikel XIII 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : 

"Art XIII 74. Onverminderd artikel XIII 73, 2O, 3' en 4" en artikel MI1 79 wordt, naar 
gelang van het geval, wanneer niet tijdens het ganse referentiejaar of de referentieperiode 
volledige prestaties werden verricht, het be&ag van het vakantiegeld edof de einde- 
jaarstoelage : 

a) bepaald op respectievelijk een twaalfde of een negende van het jaarbeclrag voor elke 
prestatieperiode die een ganse maand beslaat; 

b) aangepast overeenkomstig artikel XIII 21, $ 4  en artikel XIII 24." 

Art. H 54. In artikel XIII 77 van het zelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" in loY tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt ; 
2" in l0 wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid'. 

Art. H 55. In artikel XIII 84 van hetzelfde besluit wordt 8 2 opgeheven en wordt de ver- 
melding " § l " geschrapt. 

Art. H 56. In artikel XIII 85 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" in 1 O, tweede lid worden de woorden "dat afgerond wordt tot op de naasthogere een- 

heid" geschrapt ; 

2" in 1 O wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 
"Het geïndexeerde forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid' 

Art. H 57. In artikel XIII 88 wordt 2 vervangen door door wat volgt: 



''j' 2. De hoofdrstukken 2 en 5 zijn niet van toepassing op de stagair. Zijn bovendien niet 
van toepassing op de stagrair van niveau A: de hoofdstukken 3 en 4." 

Art. H 58. Artikel XIV 14, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat 
volgt: 

"Deze standplaats wordt in de schrrfelijke arbeidrsovereenkomst vermeld Elke wijziging 
van standplaats wordt als addendum aan de schriftelijke overeenkomst toegevoegd " 

Art. H 59. Artikel XTV 19 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

Art. H 60. Aan deel XIV, titel 3, hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 10 
toegevoegd, die luidt als volgt : 
"A fdeling 10. Verlof na detachering. 
Art X7V 39 bis. Inzake het verlof na detachering geldt voor het contractueel personeels- 
lid dezelfde regeling als voor de ambtenaar, zoals vermeld in het artikel Xl66. " 

Art. H 61. In artikel XV 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht: 
1" onder de vermelding "deel VIII, titel 2. De evaluatie:" worden de woorden "Artikel VIII 

15 : voor de eerste maal van 1 januari 1996 tot 3 1 december 1996" vervangen door de 
woorden "Artikel UII 15: het eerste evaluatiejaar loopt van I juli 1996 tot 31 december 
1996." 

2" onder de vermelding "deel XIII , titel 1 : Bezoldiging" worden de volgende woorden 
toegevoegd: "ArtikelXIII 21, j' 4 : 1 januari 1996'. 

Art. H 62. In bijlage 7, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden naast de vermeldingen "A2 
directeur" in kolom 3A de volgende vermeldingen toegevoegd : "ingenieur 

informaticus". 

Art. H 63. De algemene lijst van functioneringscriteria bedoeld in artikel V111 8 9 1, 2" van 
hetzelfde besluit zoals het wordt gewijzigd door dit besluit, gaat als bijlage XII bij dit be- 
sluit. De lijst wordt als bijlage 13 toegevoegd aan het voormelde besluit van de Vlaamse re- 
gering. 

Art. H 64. De voorbereidende handelingen inzake evaluatie die gebeurden voor 1 juli 1996 
worden geacht te voldoen aan de ermee overeenstemmende bepalingen van dit besluit. 

I. SLOTBEPALINGEN 

Art. I l .  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995, met uitzondering van 
de volgende artikelen: 

- artikel C 73 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1994; 

- artikel C 59 dat uitwerking heefi met ingang van 1 december 1997; 

- artikel H 62 dat uitwerking heefi met ingang van 1 juli 1997; 



- deartikelenA45,A6lY 1 ° , B 4 5 , B 6 2 , 1 0 , C 3 5 , 2 0 , C 3 6 , C 5 0 , C 7 0 ,  1°,D43,D62, 
1 O, E 46, E 65, 1 O, F 44, F 62, 1 O, G 45, G 64, 1°, H 43 en H 61 die uitwerking hebben 
met ingang van 1 januari 1996 ; 

- de artikelen A 6, A 10 tot en met A 24, A 29, A 32, A 63, B 5, B 8 tot en met B 22, B 
29, B 32,B 64, C6,  C9to t  enmetC22, C32, C35,1°, C 74,D5, D 8 tot enmetD 
21, D 29, D 32, D 65, E 5, E 8 tot enmetE22, E31, E 34, E66, F 5, F 8 tot enmetF 
2 2 , F 2 8 , F 3 1 , F 6 4 , G 5 , G l l  totenmetG25,G30,G33,G65,H7,H9totenmet  
H 23, H 29, H 32, H 63 die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 1996 ; 

- artikel C 70 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 1996 ; 

- de artikelen D 26 en D 58 die uitwerking hebben met ingang van l juni 1993 ; 

- de artikelen A 48, B 48, C 53, D 24, D 46, D 47, D 63, D 64, E 50, F 48, G 48 , H 3 , 
H 24 en H 46 die in werking treden op de datum van goedkeuring van dit besluit. 

Art. I 2. De leden van de regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoe- 
ring van dit besluit. 

Brussel, 1999. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De minister vice-president van de Vlaamse regering, 
Vlaams minister van Openbare Werken, 

Vervoer en Ruimtelijke Ordening, 

Steve STEVAERT 



De Vlaamse minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid, 

Wivina DEMEESTER-DE MEYER 

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Stedelij k Beleid en Huisvesting, 

Leo PEETERS 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy B ALDEWIJNS 

De Vlaamse minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn, 

LUC MARTENS 



Deze persoonlijke nota 's omvatten een nauwkeurig relaas van gunstige of ongunstige fei- 
ten die als evaluatiegrond kunnen dienen. Telkens de evaluatoren dat nodig achten, of op 
gemotiveerd verzoek van de belanghebbende ambtenaar, stellen de evaluatoren een per- 
soonlijke nota op over feiten die hoogstens een maand voor de ondertekening van de nota 
plaatshadden. 

Een persoonlijke nota wordt eveneens opgemaakt telkens de ambtenaar gedurende een 
door de evaluatoren voldoende signrficant geachte periode ter beschikking wordt gesteld 
van een project. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de persoonlij- 
ke 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 zijn eventuele opmerkingen te formuleren. 

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

Art. D13. In artikel VIT1 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aange- 
bracht : 
1" 1 wordt vervangen door wat volgt " 5  1. De evaluatie over het afgelopen evaluatie- 

jaar heefi plaats in januari en februari van het volgende jaar. Het beschrijvend eva- 
luatieverslag dient uiterlijk op I5 maart aan de geëvalueerde te worden toegestuurd. 
De planning voor het nieuwe evaluatiejaar dient eveneens op dat tijdstip te zijn ge$- 
naliseerd' ; 

2" in $ 2'2' worden de woorden "de te horen ambtenaren" vervangen door de woorden 
"de te bevragen ambtenaren". 

Art. D14. Artikel VIII 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. VïD 17. Met uitzondering van de adjunct-leidend ambtenaar worden alle ambtenaren 
van rang A2 en lager geëvalueerd door minstens twee hiërarchische meerderen. De 
evaluatoren behoren tot minstens twee verschillende rangen". 

Art. D15. Artikel VIII 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. W 19. Het afdelingshoofd en het staflid van rang A2 worden geëvalueerd door de 
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar." 

Art. D16. Artikel VIII 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. WII 20. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel V711 24 worden de andere 
ambtenaren van rang A2 en de ambtenaren van rang AI ,  niveau B, C, D en E, geëvalueerd 
door minstens twee evaluaforen die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel UII 
1 7. " 

Art. D17. Artikel V111 21 tot en met V111 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

Art. D 18. In artikel V111 24 van hetzelfde besluit wordt $3 vervangen door wat volgt: 
"J 3. De ambtenaar die in de loop van de evaluatieperiode of op het evaluatietijdstip on- 
der het functioneel gezag van een andere hiërarchische meerdere respectievelijk heeft ge- 
staan qf staat dan de hem overeenkomstig zijn affectatie toegewezen evaluatoren wordt ge- 



evalueerd door deze laatsten, rekening houdend met artikel P711 14, derde lidc 

Art. D 19. Artikel Vm 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Art. WíI 25. Indien op het evaluatietijdstip blijkt dat één van de evaluatoren ontbreekt of 
nog geen opleiding opgelegd door artikel VIII 10 gevolgd heeft, dan wordt hij vervangen 
door een andere hiërarchische meerdere, aangeduid door de evaluatoren van de ontbrekende 
evaluator ." 

Art. D 20. Aan artikel VIII 26 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden toege- 
voegd: 
", onverminderd het derde lid van voormeld artikel ". 

Art. D 21. In artikel VIII 27, 5 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel V111 10 
5 5" vervangen door de woorden "artikel V711 10, 6'. 

Art. D 22. Aan artikel VIII 59 van hetzelfde besluit wordt een 3 toegevoegd, die luidt als 
volgt: "j 3. De geslaagde voor één van de vergelijkende bekwaamheidsproeven bedoeld in 

I ,  eerste lid, behoudt onbeperkt het voordeel van zijn uitslag, tenzij het examenreglement 
het anders bepaalf ' . 

Art. D 23. In artikel VIII 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1 O in het eerste lid worden de woorden "normale loopbaansnelheid geschrapt; 
2" het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : 
"Van I juli tot 30 juni wordt overeenkomstig de beslissingen van het eerste lid voor elke 
maand één maand bijgevoegd, een halve maand of een hele maand afgetrokken." 

Art. D 24. In artikel VIII 74 5 1 van het zelfde besluit worden de volgende vermeldingen 
ingevoegd : 
-onder 5 a) : "C 13 1 C132" 
-onder 5 b) : "C132 C133" 

Art. D 25. In artikel VIII 94 van hetzelfde besluit wordt 
- in 4 het volgend lid toegevoegd : "In afiijking van S; l wordt de schaalanciënniteit van 
de ambtenaar die vóór zijn inschaling overeenkomstig bijlage 9 in de graad van technisch 
hoofdissistent, titularis was van de graad van leidend speciaal klerk- ontvanger, berekend 
op basis van de som van de graadanciënniteiten van leidend speciaal klerk-ontvanger en 
hoofdklerk-&pist" ; 


