
Agentschap voor Overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 285.938 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN l MAART 2010 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Houdende 'de inning van de verkeersbelastingen vanaf 201 1 door de 
Vlaamse overheid - overdracht personeel', betreffende de uiteengezette 
principes inzake administratieve en geldelijke rechten, samen met het in- 
schalingsvoorstel dat van toepassing zal zijn bij de overdracht van de per- 
soneelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 8 5 . 9 3 8  2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurssaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
R~iimtelijke Ordening en Sport; 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd vastgesteld wat volgt over bijgaancle nota betreffende 

'de inning van de verkeersbelastingen vanaf 201 1 door de Vlaamse over- 
heid - overdracht personeel', betreffende de uiteengezette principes inzake 
administratieve en geldelijke rechten, samen met het inschalingsvoorstel 
dat van toepassing zal zijn bij de overdracht van de personeelsleden van 
de FOD Financiën naar Vlabel. 

De afvaardigingen van de Alsemene Centrale der Openbare Diensten, van 
de Federatie van de Christeliike Svndicaten der Openbare Diensten en van 
het Vrij Svndicaat van het Openbaar Ambt gaan niet akkoord met de voor- 
stellen van deze nota. In de bijgaande brieven aan dit protocol worden hun 
standpunten uiteengezet. Deze brieven maken integraal deel uit van dit 
protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

De Voorzitter, 

Kris Peeters 
minister-president se Regering 
en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 
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Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten 

- 
/- 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 

Voor het Vrij Syndicaat van het Open- 
baar Ambt 

"H 
A4" 

i 
Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 

1 Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 



Standpunt van de ACOD 

De ACOD kan niet akkoord gaan met de voorgestelde principes van inschaling omwille van de hierna 
opgesomde redenen. 

1) Door het in aanmerking nemen van een fictief inkomen (gebruteerd bedrag van de maaltijdcheques) 
is de vergelijking die door de Vlaamse overheid gemaakt wordt niet correct. 

2) Voor sommige weddenschalen zijn de toekomstperspectieven onduidelijk of zelfs duidelijk minder 
interessant dan bij de FOD Financiën 

3) De ACOD is niet akkoord dat de premie voor competentieontwikkeling wordt behandeld als een deel 
van het loon dat niet verworven is. Als dat in een aantal gevallen al zo is, dan zijn er minstens even 
veel gevallen waar het slagen in een gecertificeerde opleiding de garantie geeft aan het betrokken 
personeel dat zij in een hogere weddenschaal terecht zullen komen. 

4) Een aantal specifieke vergoedingen van de FOD Financiën gaan verloren en betekenen een 
inkomensverlies voor de betrokken personeelsleden: 
- Weddencomplement voor tewerkstelling in Centraal Bestuur; 
- Hogerambt; 
- Toelage voor tweetaligheid; 
- Toelage leidinggevenden niveau BIC. 

5)  Specifiek voor het personeel van de Douane en Accijnzen gaan er een aantal toelagen en 
vergoedingen verloren, zodat dit voor de betrokken personeelsleden een belangrijk inkomensverlies 
met zich mee zal brengen: 
- Toelage wegens het opstellen van PV; 
- Bijzonder vergoeding voor de motorbrigades; 
- Pensioenregeling actieve diensten. 

6) Dit laatste aspect houdt ook verband met het feit dat het principe van artikel 4 $1  van het KB van 25 
juli 1989 dat de personeelsleden "hun hoedanigheid" behouden, niet gerespecteerd wordt. Een 
aantal personeelsleden van de Douane en Accijnzen hebben de functie van controlerend ambtenaar. 
Aangezien het aantal personeelsleden dat bij de Vlaamse Overheid een controlerende functie 
toegewezen krijgt heel wat lager ligt dat het aantal personeelsleden dat moet overgaan, dreigen zij 
deze hoedanigheid t e  verliezen. 



FCSOD 
Helihavenlaan 2 1  
1000 BRUSSEL 
Tel: 02/208.23.61 

Brussel, 10 maart 2010 

Kabinet minister-president Vlaamse Regering 
De heer Jeroen Vervloessem 
Voorzitter Sectorcomite XVIII  
Martelaarsplein 19 
1000 BRUSSEL 

Betreft: Protocol niet akkoord overdracht personeel F8D Financiën naar 
Vlabel 

Geachte heer voorzitter, 

De FCSOD sluit een protocol van niet akkoord over de overdracht van het 
personeel FOD Financiën naar Vlabel. 

FCSOD kan zich wel vinden in de voorgelegde tekst in geval betrokken 
personeelslid vrijwillig opteert voor de overgang en volgende voorwaarden 
vervuld zijn: 

1. Er moet volledige klaarheid zijn over de jobinhoud en betrokkene moet 
deze job ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren, 

2. Er moet volledige duidelijkheid zijn over de standplaats. 
3. De administratieve en financiële situatie moet volledig duidelijk zijn 

Zolang hierover nog geen duidelijkheid is, kan de optie door betrokkene steeds 
worden herzien zonder verdere gevolgen. Duidelijkheid betekent o.m. dat het 
exacte bedrag van wedde en eventueel vergoedingen of premies wordt 
medegedeeld aan de betrokkene. 



De FCSOD kan zich niet akkoord verklaren indien de overgang niet vrijwillig 
gebeurt, en dit om volgende redenen: 

Het aantal betrokken personeelsleden is veel te groot. De Vlaamse 
overheid erkent tijdens de onderhandelingen en de betrokken minister 
verklaart in de pers dat er te veel ambtenaren moeten overkomen. 
Anderzijds erkent ook de FOD Financiën bij monde van o.m. de heren 
LAES en COLPIN dat de vastgestelde quota irreëel hoog zijn. 
Daarenboven gaat men de personeelsleden blijkbaar zoeken bij diensten 
van de FOD die kampen met een nijpend personeelstekort(motorbrigades 
bij de Douane bijvoorbeeld). Iedereen vindt zoiets een acuut geval van 
slecht bestuur. 
De voorwaarden zijn vaak onduidelijk, onvoldoende of regelrecht 
onrechtvaardig: 

sommige weddenschalen (22 B bijvoorbeeld) werden nog niet 
geregeld. 
Door het bedrag aan maaltijdcheques bij de wedde te tellen om tot  
een vergelijking te komen met de situatie bi j  de federale overheid 
vergelijkt men op een onjuiste basis aangezien dat bedrag niet 
meetelt bij de berekening van het pensioen. (Idem van de 
vergoeding van de competentiepremies). 
Het recht op competentiepremies geeft soms recht op een hogere 
weddenschaal op het einde van een periode. Hiermee werd geen 
rekening gehouden. 
Personen geslaagd voor een aantal brevetten voor bevordering naar 
niveau A (of bevordering binnen niveau A) verliezen volledig al hun 
rechten. Dit is onrechtvaardig en breekt de motivatie van vaak nog 
jonge ambtenaren. 
Het ontbreken van uniformvergoeding, premie voor het dragen van 
een wapen, nachtvergoeding, vergoeding voor maken van een PV, 
e.d. leidt tot  een drastisch inkomensverlies. 
De standplaats die uiteindelijk zal worden toegewezen kan zeer 
nadelig uitvallen voor vele betrokkenen met  lange reistijden voor 
gevolg. 
De functionele inschaling, die vaak beduidend lager is dan de 
overgangschaal, leidt ertoe dat, zelfs met promotie personeelsleden 
financieel niet meer vooruit komen. Dat is des te erger indien men 
nog wel perspectieven had bij de FOD Financiën; zelfs zonder 
promotie. 



3. De nieuw in te vullen jobinhoud is uiterst mager: 
Invorderingsambtenaren doen een resem taken waarbij de 
verkeersbelasting maar een klein onderdeel is. 
Controle van verkeersbelasting is maar een kleine bijkomende taak 
voor de motorrijders. Wie overgaat verliest 90 OIO van zijn 
jobinhoud. 

Globale conclusie: 

De bestaande regeling van overdracht van belastingen naar de deelregeringen is 
ondertussen zo los van de realiteit dat een fatsoenlijke regeling onmogelijk is 
geworden. I n  de gegeven omstandigheden en binnen de principes en krijtli jnen 
door de Vlaamse overheid geschetst, is het onmogelijk om een voor de 
betrokken personeelsleden van de FOD Financiën aanneembaar compromis te 
bereiken. Protestacties zijn dan ook niet meer te voorkomen. 

Om deze redenen besluiten wij met een protocol van niet akkoord. 

Gelieve bovenstaande motivering integraal over te nemen bij het protocol van 
niet akkoord. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens de FCSOD, 
Christoph Vandenbulcke 
Coördinator 



Het VSOA onderschrijft geenszins de nota voor het Sectorcomité XVIII van 1 
maart 20 10 betreffende de overname op l januari 20 1 1 van het personeel van de 
FOD Financiën door de Vlaamse overheid. 

Het siert de Vlaamse overheid dat zij net zoals onze organisatie de 
t~~sseiischotregeling in vraag stelt teneinde het aantal ambtshalve overdrachten 
tot een minimum te herleiden. 

Desalniettemin zijn er aantal onduidelijkheden, die de angst van de ambtenaren 
van de FOD Financiën om uiteindelijk vrijwillig in het stelsel doen stappen 
enkel maar aaiiwakkeren. 

Zo riskeert een ambtenaar, die plots een tijd afwezig is wegens ziekte, door de 
inschaling met het gebruteerd voordeel van de maaltijdcheques een lager lagere 
bezoldiging te hijgen wat indruist tegen het KB van 25 juli 1989. 
Laatstgenoemde heeft op dat ogenblik geen boodschap aan het feit dat solmige 
verworvenheden uit Vlaamse sectorale akkoorden andere voordelen opleveren. 

De ambtenaren van niveau A die vrijwillig willen overkomen met de bedoeling 
om in Vlaanderen een loopbaan te ontwikkelen vrezen niet ten onrechte de op 
dit ogenblik weinig transparante loopbaanevolutie die afhangt van bijkomende 
selectietesten en potentieelinschattingen. 

Indien moet worden overgegaan tot de ambtshalve aanduiding van fiscale 
ambtenaren dat is de kans reëel dat zal moet worden geput uit de motorbrigades 
van de Douane en Accijnzen waar de gemiddelde leeftijd vrij hoog is. Het is niet 
uitgesloten dat somniige ambtenaren in hun vijf laatste activiteitsjaren zijn en 
bijgevolg wel belang hebben dat aan hun premie voor competentieontwikkeling 
pensioenrechten verbonden blijven. 

Ook het feit dat pas na de determinatie van de groep de concrete toepassing van 
de principes zal worden uitgewerkt lijkt ons bijzonder vaag en is evenmin een 
incentive om ambtenaren over de streep te krijgen. 



Departement Bestuurszaken 
Afdeling Regelgeving 
Boudewijnlaan 30, bus 31, 1000 Brussel 
Tel. 02 553 50 20 - Fax 02 553 51 06 
personeel k3vlaanderen.b~ 

Nota voor het Sectorcomité XVIII 
( 1  mmrt 201 0 )  

uw bericht van uw kenmerk ans kenmerk bijlagen 
IB2C4L-IJL10 

vragen naar / e-mail 
Jef Mannaerts - Peter De Ciercq 
jozef.mannaerfs @ bm.vIcaanderen. be 

tele8g~onn6pgmm~-r Datum 
021553.50.41 - 48.98 26 februari 201 0 

BetreR: De Inning van de verkeersbetastinge-s vsnaf 201 1 door de Vlaamse overheid 
- overdracht personee% 

De Vlaamse Regering ging in haar vergadering van I 5  januari 2010 principeei akkoord oom 
voor de eigen inning van de verkeersbelastinw over te gaan tot de overname van het 
contingent federale ambtenaren met begeleidende dotatie, zoafs voorzien in artikel 68 ter van 
de Bijzondere Finarncieringswet. 

Aangezien het federale persclnee! pas esp I januari 20% i zal wordet? overgedragen aan de 
Vlsamse belas"ingsdierast, en gegeven dat de Vlaamse Beiastingsdienst op dezelfde datum 
onmiddellijk van starg moet gaan met de inning van de verkeersbelastlngen, zal aan de FOD 
Financlgn gevrsagd warden lam met ingang van "September 20'10 vemrclegd personeel ter 
beschiki<ing te stellen. Ds Vlaamse Regering ging reeds akkoord me!, de bijkomende wewlng 
door Vlabel vaa? 10 VTE's vanaf ? september 20'10, voor het gevali de FOD Flnancign niet 
bemid is vswroegd personeel tor brrschikking te ste8len (zie verder). 

Intussen werd conform de beslissing v8-i de Viaamss Regering wa-a vrijdag 75 januari 2010 
overleg gepleegd met de federsle minister beajoegd vaar Financiën over de resterende 
knelpwnte~ met betrekking tot de ~verdaacht van de fedsr~le perso-eeeBsEedei~ conform aflikei 
68 ter wan de Bijzondere Financieringswel, 

Over de csntlngenbring in het s:?twar.p dienstharder psa dienst van Financtkn, die zowei een 
impac"iaesft op het -iai?.tai perso~ee!sleden dat de overstap naar de \i"laamse overheid 
vrijwillig kan maken als op de [werking sn contigluYteit van de Dscauaile en Accijnzen, werd nog 
geen akkoord bereBM, Nschtans virrd8 deze contingentsring afolgens de Vlaamse overheid 
geen r~chlsgrsnd in arkikai 68 ter van de Bijzondere Financierings~et~ noen in het KB vav 25 
juli .f989 tol, \faststeSiing van de wijze an/aarap pessoi-neelsleden vasi de federale mlnis'ieriss 
oifeagaan naar de g@rneenscha~s- $n g~lh~~streger~rlgen, Q Q C ~  in de Wet vasr 8 maart 28699 tot 
~icrrrtstslfing var6 de tootale kostprijs var de dienst va!? de ge\lrseslelljke belas"sngen. De federale 
minister van Financign zegt eest het wsuitaat m n  lopende strhorsingcproeedk~re met 
betrekking tot @@n overdracht van personeel naar de 1Naalse overheid ie willen a%wach"rn, 

0s iederaie minister bevoegd voor Financien heeft wei zijn medewerking toegezegd aan hst 
!{raeger ter beschikking sta88e-s van 10 vrijwilligers vanaf d september 281 0. Ook Inzake de 
timing \1c30r het ui ts turer~ var? hhet disnstordec, het aanlevaren wcon gegevens vao? de geselec- 
1eerd8 personeels!~d~"a e~ de disvstvrijs"r!IjnCB vaor de in aanmerking komende personeelsla- 
den om de [~Fasessiss van de Vraamse ^o\~erheid bij $e wapen, zijn er afspraken gemaak 



2, DE RECHTEN VAN HET OVERGEHEVELDE PERSONEEL 

Op basis van de analyse van de Bijzondere wet van 1980 (') en het koninklijk besluit van 25 
juli 1989 (2)  en conform de principes van de Larni5ermon"tverheveIing hebben de perso- 
neelsleden die overgeheveld worden volgende rechten: 

2.1. De graad 
De overgang van de personeelsleden gebeuri me"rhun graad of een gelijkwaardige graad en 
in hun hoedanigheid (3). Dil betekent dat: 

- indien de graad bij de DVO beskaat, de graad behouden blijft, maar waar dit niet mogelijk is, 
de inschaling gebeur! in een die gangbaar is bij de Vlaamse overheid; 
- aangezien de Vlaamse kent, de klasse niet kan overgenomen 
worden; 
- de van vastbenoemd ambtenaar, ambtenaar op proef of contractueel 
personeelslid behouden blijft bij de overdracht (cf. punt 2.1 0). 

2.2. De anciënniteiten 

De personeeisleden die worden overgeheveld behouden hun admirristrcitieve en geicielijke 
ancienniteit (4). Dit betekent dat: 

- de overgehevelde ambtenaren in elk geval hun voiledige 
tei"ribehouden, alsook hun 
- de eventuele b " bij het begin va 
men niet aan de it op te bouwen, 
de overdracht; 
-. gezien de federale ambtenaren 
kennero, de schaalaneiënniteie in prl 
de nieuwe salarisschaa!, met die 
waarbij er aan de gavergehevelde personseisleden een krediet aan schaaIanci6nnitef2. wordt 
toegekend (zie punt 3.3.3 ) 

De perscpneeisleden die worden overgeheveld die hen i ~ e r d  
toegekend. Die ei~aluatie blijft geldig lot de toekenning van een nieuwe evaiuatie (5j- 

ae overgehevetde ambtenaren worden ingeschaabd in een VO8arnse salarisschaal en 
doorlopen d e  Vlaamse functionele loopbaan 

2vereenkor~stig de \rifettelijke Sepalisnge~ zwgt d e  '%!la-,mse avephsid es imor 62"e bbemoidi- 
is dan bij de feder~ie o\ierherd. Zie k ddii ver-band 

punt 3 van deze ncpta. 

Bijzoridere Wet van 8 augustus 1980 lot hervorming van de instellingen, B. CE. i 5 augustus 1980. 
Koninklijk Besluit van 25 juli 4989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministe- 

ries oirergaan naar de gemeenschaps- en gei~eslregeringe eri naar het verenigd college van de gemeenschappe- 
lijke gemaanschapccommissie, zoals meermaals geihfijrigd. 
" a r l .  4- $j I van het KB van 25 juli 1989. 

Art. 88 5 2 BWMI en a.& 4 'l vzn hel KB vat? 25 juli 1989 
Art. 4 4 van het KB van 25 juli -1989. 



Ariiksl 4 $1 van het koninklijk besluit van 25 juli i989 (6) bepaalt dal de "overgedragen 
personeelsleden kun hoedanigheid, hun graad of klasse, hun administratieve en geldelijke 
anciënniteit behouden, Zij behouden ook de toelagen, vergoedingen of premies en andere 
voordelen waarop zij in de federale overB-teidsdienst aanspraak konden maken overeenkom- 
stig de reglementering die op hen van toepassing was en vanaf de datum waarop het recht 
werd verworven. Zij behouden de voordelen verbonden aan een functie slechts in zoverre de 
voowaarden voor de toekenning ewan blijven bestaan in de diensten van de Regering." 

De terminologie van voornoemd KB is achtehaald en is door de autonomie van de gemeen- 
schappen en gewesten waarbij elke overheid een eigen (uiteenlopend) loopbaanbeleid voert, 
steeds moeilijker - letterlijk - toepasbaar. De genese van deze bepaling is immers dat het 
overgehevelde personeelslid niet minder mag verdienen. Naast salaris, vergoedigen en 
toeiagen, maakt de federale overheid nu byvoorbeeld ook toepassing van wddsncompIemen- 
ten, weddensupplementen en, zeer specifiek, de premie voor competen2ieonlwikkeIing. 

De vraag stelt zich hoe men deze componenten moet interpreteren ('1. 
ingaan op de vrasxg om alle complementen, supplementen en andere voordelen in de 
salarisvergelijking op te nemen enerzijds en hef niet mogen in rekening brengen van het 
gebruteerd voordeel van de Vlaamse maaltijdcheques anderzijds, zou tot gevolg hebben dat 
de overgedragen personeelsleden de veworvenhedeiri uit federale sl;ctaraEile akkoorden 
cumuleren bovenop de Vfaamse sectorsle akkoorden. 

Derhaive stel ik voor dat in lijn met de genese van het KB do de vergelij- 
kingsbasis \/orura"ivsor de inschaling (met inbegrip van hel gebruteerd voordeel van de 
mzlattijdchsquec). 

De volgende priilcipes worden gehanteerd jR): 
- indien een voordeel, vergaecBing of toelage zowel bij de  iederaie overheid ais bij de Vlaamse 
overheid bestaat, dan ontvangen de 'oove,ge8-me\,elde7 ambtenaren de ' 

"federale' \rergoedb~?g of toelage gunstiger ts dan de ibianmse vergoeding of 
toelage, wordt desgevallend een i opgenomen in het j/!aams pcrrsoneelc- 
sfat$1uI. 
- een 'federale' \[ergoeding verbo~den aan d e  ~itgeoefende f~nctle, kan enkel behouden 
olijajen !!oor z id nog steeds sitotafenen en 
voor zo~rer de  bij een teuverkc!elHing binnen 
de \!laamse overheid 

Zie in dat vsrbanci ook punl 3 5 .  van deze naka. 

De rijksambten are^ die in de FOEI lwaafioe zij hun i-averdracf-st bekbrden, geslaagd zijn 
aroor een vergeiijkende: selectie voor 

fi Koninktijl< besluit van 25 juk1 1989 iol oaclsteiiing van de ifvijze waarop personeelsleden van de federale rniiliste- 
ries overgaan naar de yerneenschaps- en ge3niestregerÍngen e n  naar het verenigd college van de gerneenschappe- 
iijke gerneenschapscomn~icsie 
r De !!akarganisaties vragen het behoud van pvnsioenrecl~ten en sociale relterheidsrechten. Maar voornoemd KB 
maak hiervan aileszins geen meiding. 
D Brt. 4 ' i  van het KB van 25 juii '1 989 



- de bij de FOD geslaagden voor een volledig overgangsexamen naar niveau A, B of C, bij de 
DVO vrijqesteid zijn van het overqanqsexamen. Net zoals de personeelsleden van de DVO 
ondergaan ze yeJ een bijkomende selectietest en moelen ze kandideren voor een concrete 
vacature (art. VI 52 5 2 VPS); 
- de geslaagden voor het overgangsexamen niveau A bij de FOD Financben bij de DVO 
tevens dienen te slagen voor de potentieelinschattinc] niveau A alvorens te kunnen bevorderen 
Daar niveau A; 
- het slagen voor een proef over de beroepsbekwaamheid bij de FOD Financiën geen 
aanspraken geeft op hiërarchische bevordering bij de DVO, maar wel op een hogere 
inschaling (evt. herinschaling) in de functionele loopbaan binnen dezelfde graad en hetzelfde 
niveau. 

we! een 
naar het hogere niveau, nl. wanneer het 

geslaagden van niveau B betreft die kunnen doorstromen naar niveau A (klasse A2). Bij de 
DVO dienen ze wei nog mee te dingen naar een vacature en te slagen voor de bijkomende 
selectletest en de potentiee1inscha"rling niveau A. andien ze bevorderd worden, worden ze wel 
ingeschaald op de met de federaie klasse A2 overeenstemmende Vlaamse saiaricschaal. 

Wanneer in de FOD waarfoe de ambtenaar behoofl op datum van de overdracht een 
vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau of een proef over de beroepsbe- 
kwaamheid is aangekondigd waaraan hij kan deelneme~, behoudt de ambtenaar het recht op 
deelneming, ook ai wordt hij tijdens de afwikkeling van deze selectie of proef overgedragen 
( j 0 ) .  Dit beteken"ïcgat: 

ook al zijn die gespreid over meerdere maandetzljaren; 
- er geen "pretgkeerrecht mogelijk Es na het slagen van proeven bij de FOD Financiën. 

van de  overdracht, met dien verstande dat de hogere inscha%ing na een overgangsexave15 af 
de specifieke proef over de beroepsbekwaamhed voor kiasse A2 afhankelijk is iian het 
bestaan van vacatures bij de DVO (en dus hef slagen ijoor een bijkomende selectietest e:-. 
potentieelinschming liiieau A inhoudt). 

na hei slagev i/oo 
het niveau is een 

dag van de maanc! vo%ge?d ap de daéurn van het proces-\!erbaal wat? het slagen V O G ~  CE@ proef 
over de beroepsbekwaamheid (j2) 

4 Cj 4 van het KB van 25 juti i 989. 
? 3 Art. 4 5 5 van het KB van 25 juli 1989. 
l l Vewt~orven recht wal batreft bevarderingsaxames7s en beroepsbekwaamheicl; geen vewton~en recht wat betreti 
gecertifieerde opleidingen 
22 Bv. van i5adniii3istrztisf deskcindige naar financieel of fiscaai deskundige 



van het overgangsexamen dient afgerond te worden bij de federale overheid alvorens kan 
gekandideed worden voor vacatures bij de DVO (l3); 
- de lijnmanaqer van de DVO dienstvrijstelling zal verlenen om deel te nemen aan overgangs- 
examens, proeven over de beroepsbekwaamheicd en gecertificeerde opleidingen waarvoor 
men op datum van de overdracht reeds ingeschreven was en dit op voorwaarde van akkoord 
door de federale overheid met het organiseren van opleiding en proeven voor overgehevelde 
personeefsleden; 
- de DVO bereid is om de overgehevelde personeelsieden die na de overdracht één maal niet 
slaagden voor een gecertificeerde opleiding, één maal de moqeliikheid te cleven om te 

op voowaaï.de van akkoord door de federale 
overheid). 

Het KB van 25 juli 1989 voorziet 
aanwewinqsexamen. Indien een con8rac"ceel personeelslid geslaagd is in een vergelijkend 
wewingsexarnen bij de federale overheid beslist de federale overheid of hij al dan niet 
aangewowen wordt bij de federale overheid. 

2.8. De verloven 

Het KB van 25 jufi 1989 beval geen bepabingen inzake de verlofregeling van de overgehevelde 
personeelsleden. Met ingang van de overhevelingsdatLfm kunnen de overgehevelde perso- 
neelsleden enkel nog verloven opnemen die voorzien zijn In het Vlaams Personeelsstatuut 
(VPS). Volgende principes gelden: 

- personeelsleden die in 2010 overgeheveld worden, hebbeo voor de resterende maanden 
Verlofdagen opge 
Iaamse overheid. 

dit verlof kunnen blijven 
(met uitzondering van d& ~erlovesr vermeld onder punt 2.9, eerste gedachterlstreegjs) Nadien 
worden verlengingen af ~ieu\rl,e verloven enkei toegestaan overeenkomstig het Vlaams 
personeelsstatuuf; 

en bij de federale overbeid wordt 
b ij laamse cswerheid. &le"Frester@n- 

de ziektecontingen bij de federale overheid wordt niet -\,ergedragen, 
- inzake /oopbaanondsabreking 
deeltijdse loopbaanozderbsekin 
overgeheveade ambter?are~ ree 
van art- X 28 $j 3 VPS).; 

de bij de federale ~vsrheid 
Vlaamse overheid a-ngezien de Vbaamce overheld principe niet werk met ower~sred: 

Y e M K  wva- 25 juli 1989 bev-t gee- bepalings~ inzake bet arbeidsregims van de overgehe- 
veide ,.~ersonseisleden 

13 Bv. het volledige parcours voor bevordering van niveau B naar klasse k2 beheist niet adleen he3 behalen van 4 
breveEen, maar ook slagen in eet? inteaatiew en in een selectieiest. 



- ambtenaren die - in toepassing van het KB van I O april 1395 - gebruik maken van het stelsel 
vrijvuillige vierdagenweek of halftijds vervroegde uittreding dienen bij hun overdracht naar de 
Vlaamse overheid over te stappen naar een verlofstelsel dat voorzien is in het VPS (verlof 
voor deeltijdse prestaties of verlof voor deeltijdse loopbaanonderbreking). Contractuelen die in 
het stelsel vrijwillige 4 dagenweek presteren en over een voltijdse arbeidsovereenkomst 
beschikken dienen over te stappen naar een deeltijds contract indien r e  deeltijds wensen 
verder te presteren. 

- ambtenaren die deeltijds werken volgens een stelsel verlof voor verminderde prestaties 
kunnen dit verlof verderzetten tot het einde van de voorziene termijn, waarna ze dieuren over 
te schakelen op een bij de Vlaamse overheid bestaande verlofvorm. 

- in beide hierboven vermelde situaties dienen de in het arbeldsregine bij 
de overheveilng bepaald te worden in overle 

Het o\lercjehevelde personeelslid krijg't een contract met de V\aamse overheid, conform de 
contracten die de Vlaamse overheid opstek voor het eigen personeel maar waarin de rechten 
worden gewaarborgd die het overgedragen contractuele personsei in overeenstemming met 
de overhevelingreglementering beho~idt, pia overgang naar de Vlaamse overheid. 
Contracten van onbepaalde duur  warden overgenomen voor onbepaitlde duur; conbraclen van 
bepaalde duur worden overgenomen voor de nog resterende termijn. Voor de Geca's moaten 
de conventies worden overgenomen. Stafibanevs warden als zodanig offergenamen binrsen de 
tewerksteflingsverp~ickitiragen van de Viaamse overheid. 

Voctmaemd i~tschafingvoarste! inlecgree~ de meects federale waddeneompleme~tsrr in hst 
salaris. Op dis manier Is @r dus behoud van p@~$ioerta@cht@n. Dooh de opname fn het ;gsaiaïi~ 
is ket wddencompiiemgnt bovsndisn w @ ~ ; R M ~ ,  tewijl sen weddepacornplem~ust bv de 
federale rsvsrhsid sischts van ic sn kan ~~erisasn gaasa wanneer b~taokkelnlél 
v~wridefi van fu~ctie. Algr~wreen kan dus gesteid wordsn dat da pensiaenbasis v e r k ~ ~ g t .  

Aan de verbofad~n aan het slagen in een compaf~3aatia- 
meting, ioanrechtsn v@rboriC;d8na Bij de owsa"gieva8ing aaf 
deze premie ook binnen de Vlaamse, ov~srheid ncr oegsksnd worder? ( ~ f ,  punt "5."). 
Er ~ i j n  op deze premie bij de Diensten v8n de Vla rhsdd evesiwef geen psnsiaenrech- 
ten, Aeikel $ van de wet van 18M op de rusfpensiaenen bepaa%t dit immers enkel voc-r de 
federale overheid. 

Daarroaast is vaar des maeste persaneaisbsden h ~ t  inschaliragvozsrd88t holqsr dan de pá-mis 
voor cornp@t@ntiaésntwikk@iing. Dezs prsmie is bovandien biktneg de federaie oiferheid aak 

zodat deze In een @ra(S"B B W Q ~ B B  ~ B V B ~ $ @ R  nist zal opgenomen zQn in de e"cbietds 
barekeningsbasis van het mstpansioen (gemiddeid salaris van de ia&tste 5 jaar), !n die. 
gevaHan is de pensioenbijdrage (4," e"~owe&.lánnmsrsbijd~%ge) dus nuttekoos. 

Bavs~adien is het m-aogwfijk dat door de inaanmskingnening VQQT het p$krsio@n van d8 [hele 



van de) premie voor compe'tentieonfwikkeling, de maxima per niv~cau vastgesteld door he8 K" 
van 22 mei 1992 (l4) overschreden worden. 

Nietin aanmerking nemen voor het pensioen betekent ook een hoger nettobedracg voor het 
personeelslid (inhouding aan 3,55% RSZ in plaats van aan 11,05% RSZ+FOP). 

Dus stel ik voor om geen initiatief te nemen cm het pensioen ook fe berekenen op deze 
tijdelijke %oelager@gsling. 

Hierna volgt een diepere analyse en standpuntbepaling van punt 2.4 (geldelijke ioopbaanj. 

Overheid 

3. "i l. Overeenkomstig de wellelijke bepalingen zorgt de Vfaarnse overheid er voor dat de 
tstale bezolldiging bij de Vlaamse overheid niet minder is dan bij de federale airerheid. Meir. 
gaat hierbij uiwan een aantal afspraken die hieronder worden weergegeven (\m!. iqzalce de 
toelagen). Speciaal wat de betreft geldt een specifieke 
regeling. Per saldo is er na inschaling bij de Vlaamse overheid een verhoging van de 
bezoldiging van x %. 

3.1.2. De inschaling gebeuï-e in bestaande Vlaamse schalen 
De inschalingvoorsteilen houden rekening met: 

(die bij de federale overheid voor sen aantaf perconaelsieden 
voordeliger is); 

('7 f at fuderaai niet bestaat, 
ge en de weddencompiemea~ten die 

verbonden zijn aan eert bepaalde grarad af titel (en die oolc pensiaenrechten genererei3) 

3.3 3. Indien inschaling in de alarisschaai verbonden aan e 
arnagelijk is (wegens verlies a ng) d a ~  \~ssrdt daarnaast een 
toegekend (een best passende schaal), die vat? toepassing blijft zolang deze voordeligei ;s. 
Er B S  een ici~1schafingc"8beI \!oorbereid op basis 9 w - i  67 typedossiers die de FOD Fi~ancBe~ *erp 
beschikking stelde. 

3 "i Ambtenare0 die op he; moment var% d e  oirerdra~há: geslaagd zijn votli eer bekwaam- 
heidraproef (anaere dd-n de bekbvaamheidsproef van niveau B naar kiasse A2) maar bij de 
federale overheid jngevalge dit slagen nog geer7 graadveranderning bektwamen :@orden 
ivgeschaaid alsof de gvaadveranderiuag feeds kesfi i3laalsgeRad. 

3.2,1. De i~schali-rg an de V%aawse fkinctionele ioopbaakg hosdt zovee! nogelijk rekening met 
de loopbaantrappen bij de FOD Financiën. +r 

r 4 KB van 22 !mei i992 tot uitvoering van arlil<e! 53, 632, van het kuninklijlc besluii: van 22 november f991 tot bepa- 
ling van de algemene principes van het adtnil?istratiet en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepa.%- 
sing zijn op het personeel van de E>:eccrtieven en van de publiekrechtelijke rschtspersonen die ervan afhangen. 
'%r wordt ggelerM met een jaariijkc bedrag van bruto E i ,100 A 100%. Het bedrag werd dus niet alleen gebrci- 
teerd, maar ook gedesindexeerd. 



3.2.2. Het Is evenwel niet steeds mogelijk een parallel te behouden tussen beide loopbaansys- 
temen, omwille van volgende redenen: 

- het aantal loopbaantrappen is niet steeds gelijk; 
- de aan de loopbaantrappen verbonden salarisschalen lopen soms sterk uiteen. 

3.2.3. Om rekening te houden met het lopende loopbaansysteem dat vaak verbonden is aan 
het slagen voor een test van cornpetentieont~ikkeIing~ wordt bij de DVO bij de inschaling 
uitgegaan van volgende principes (cf. punt 3.3 en 3.5.2.): 

- progressie in de Vlaamse functionele loopbaan zoals voorzien in het \/PS ; 
- speciale berekening schaalanciënniteit voor de geslaagden in de test competeniie- 
ontwikkeling (cf. punt 3.3); 
- tijdelijk behoud van de premie voor competentieontwikiceIing (cf, punt 3.5.2). 

3-31. De toekennin~ van schaalanciënniteit bij de inschaling in de fundionele loopbaan houdt 
rekening metde problematiek van de premie voor cornpetentieontwikkeIingg Het slagen in een 
dergelijke test geeft immers bij de federale overheid niet alleen recht op een premie, maar in 
sommige gevallen ook op een bevordering naar een volgende loopbaantrap (verhoging in 
salarisschaal - als het ware een "vlakke aoopbaan"). 

Derhalve ge!dt voor de berekening van het staflkapitaa! San schaalanciGnni2eit volgende regel 
(16): 

I f statuhair persaneetstid, in een proef voor competesntieontwikkeIing: normale 
i-ege%ing (1 /3 graadanci5nnitei"rager dan 12 jaar, 2/3 graadanclenniteit hoger dan 12 jaar); 

in voormelde proef: 
l /l graadttnciënniteit (de volledige 
/anciënniteit - "ifiakke ioopbaart"'); 

b) graadancignnit . toepassing vaarnoemde 113 - 213 
regeling. 

3.3.1 rrr de Functionele iaopbaa~ 
De invoering vara de functionele loopbanen in 1993-W994 bepaalde dat aen eerste bevsrdel-iag 
617 de functionele loopbaan maas mogelijk was na de eerste functio-nerings-evaluatie. 
Be personeelsleden die in het kader \raui tambermcnt w!erde~ overgedragen op oktobes 
2002 krege;i- de eerst mogelijke bevordering En de f~~nctioraele laopbaan op 4g juli 2003. 
Teneinde een inbressant voorsleb van inschaling aan dr  geinteressserden aan te bieden, en 
gelef. op de problemaliek van de premie voor compe;entieo-sta~iIckeIing~ gebeufl vaar de 
overgedragen psrconeefclede-a, die  z. 8-0epassin~ BEIK bérvenvermelde regel (punt 3 3 'i) 
voldoende schaalanei&nniteft hebben om te belforderen i!; de functio-ieie loopbaan, deme 
bevordering onmiddeiIijk (I') 

3.3.3 "bea~~rd~cik~g~p~emfe" 
Hel kan uaorkame~ dat het salaris in de organieke ~sa!aCi~s~haai na ~evha~Ieai.atg in de 
functionele loopbaan, lager is dau de som van oet salaris in de stt!aa.issehaal op de vorige trap 
en de pref~.iis voor @omp@te4nBieorstwikk~ir'ia:g {die verder werd betaald - ef punt 3.5.2.2.) 
%r dat geval zal de besaidiging winstens x hoger moeten zijn na de bevordering in de 

'"oepassing van afl. Vil! Z 14 var1 het ?/!aam§ personeelsctatuul van S4 november 1993, dat ais principe ook \werd 
toegepast bij de overheveling van "Lambermant".. 
17 Hei: saldo aan schaalanci&nniteit (indien men meer SA heeft dan riodig om te bevorderen naar de volgende trap 
van de functionele loopbaan) venralt; dit is een generieke regel tvaanfan nooit afgeirmken rnrordt. 



Functionele ioopbaan. 
Concreet worden de bedragen van de bevorderingspremie (airl. VII 4 l ,53  en VII "l45 VPS; 
bedragen bepaald & 100O/0 op jaarbasis) in dit geval ook toegepastbij de bevordering in de 
functionele loopbaan zodat voor elke trap de volgende verhoging gegarandeerd wordt : 
- niveau A: 1.240 euro; 
- niveau B: 870 euro; 
- niveau C: 745 euro; 
- niveau D: 620 euro. 

voorbeeld: 
Deze overgangsregeling inpliceefl dus dat de bezoldiging in B1 f 2  tenminste 870 euro 
1 OOoh hoger moet zijn dan de som van het salaris in B i  l l (of in de overgangsschaal) en de 
premie voor competentie-ontwikkeling. 

/ Federale schaal / Bedrag 81 11 / premie CO /~otaal  /bedrag 81 12 1 Garantie / Toelage boven B1 12 1 

- Ambtenaren die op het moment van de o\/erdrachm-esla~gd zijn 
- voor een overgangsexamen naar het hoger niveau 
- voor de bekwaamheidsproef van niveati B naar klasse A2 

maar nog niet bevorderd werden, worden bij hun effectieve bevordering bij de Vlaamse 
uilerheld op bcasis vara een vacature heringeschaald in de graad en schaal die overeenstemt 
met de nieuwe graad; 
- Hetzelfde geidl voor de ambtenaren die OP de dalurn van de overdracht reeds ingeschre- 
ven wasren voor een bevorderingsexarnen voor overgang naar het hoger niveau of de proef 
over de beroepsbekwaamheid vanuit niljeau B naar klasse A2. Lij kunnen nog deelnemen aan 
deze examens en bekwaamhebdsproe in kwestie na de overdracht (cf. punt 2.6.). Wanneer zij 
naderhand slagen e-i bij de Viaamse overheid bevorderd worden (rekening houdende met de 
procedure vermeld In punt 2.6.), worden zij bij de Vlaamse overheid %leringeschaa!d in de 
sal"arisschaa8 die eorrespondeeg me% de bevorderingsgraad; 
- Ambtenaren die op bet moment ilan de overdracht reeds iageschreven zijn voor een 
bekwaamkeidcpro-oef (andere dan voornoemde bek\pdaamheidsproef naar klasse A2f en 
naderhand stagen voor deze proef worden heringeschaaid op de eerste dag van de maand 
volgend op de datum van het proces-verbaal van dit slagen. Zij krijgen dezeifde salarisschaai 
ais hun coflega's die deze graad reeds hadden sp de datum van de overdracht 

' P  ̂d"3"'I 
Naargelang de recgeffng geldt 66r.g WP de 4 volgende maatregelen: 
- de toelage of vergoeding heeft een (l.lagenoeg) iden,iieke pendant in hqt V$% de regeling 
van het VPS geldt; 
- de toelagen hebben het karakter vat "vast weddeneomplement" : dit weddecomplement 
maaM deel uit van de basis voor de Hnsehaling; 

de toelage of vergoeding is wegens de bijzondere *roskenningvoow~/aarden zonder voomuerp 
bij de  Vlaamse overheid 1 deas toelage ~~en!alf; 
- Biet is niet oppoiT~rus?e de toelage toe te kennen binnen de Vlaamse overheid : deze toelage 



vewart (dit is slechts het geval bij 2 regelingen: taaipremie en premie voor opstellen van 
proceccen-verbaaf) (l8). 

Voor elke toeiage of vergoeding geldt slechts l gevolg nl. ofwel toepassing van de 
Viaamse mgelgeving van de toelage of vergoeding in kulbestie ofwel hst niet meer toekennen 
van deze toelage of .vergoeding. Weddecomptsmenten zijn in d e  bsrekeningsbasic van de 
insehaiing opgenomen. Enkel de premie voor compe.tenltecan2wikke!ing kent men nog tijdetijk 
toe. 

3.5.2. Premie voor competentieontwikkeling 
Wat deze premie betreft, geldt de volgende regeling: 
3.5.2.1. de personeelsleden die de voliedige premie onwangen, behouden deze tot aan 
de eerstvolgende bevordering in de functionele loopbaan (l9). 

3.5.2.2. voor de personeelsleden die de halve premie ontvangen, blijft de toekenning 
beperM tot 12 maanden te rekenen vanaf de toekenning er van (- federale regeling). 

3.5.2.3. voor de personeelsleden die na hun overdracht deelnemen aan een gecefi"eifa- 
eeerde opleiding waawoor ze reeds ingeschreven waren v66r de overheveling (voor zover 
de federale overheid met dit gegeven akkoord gaat - zie punt 2.6.) en slagen voor ter zake 
georganiseerde testen, wordt de premie retroactief toegekend van-% de datum van 
overheveiincg j*'). 

3.5.2.4. de toelage wordt, zoals bij de federale overheid, betaald in de m a ~ n d  septem- 
ber, maar, in afwijking van de federale regeling, genereert de betaling ewac geen ed-Fect 
nasr he$ bedrag van vakantiegeld of eincfejraarstoetage (Z  een generiek principe DVO). 

Deze principes zullen later, na determiuiafie van d s  groep van de sffeetief ov@r te drage0 
personeedsleden, concrste invulling krijgen bij de opmaak van d s  inschalingstabsl (cf, punt 
3-3 -3) die ais balage gaat bij het besluit viare ds Vlaamss Rsgsrfng taf wfz/ging val.;- hgt 
Vd~ams p@rs~n~;~dssfafuitbt~ Deze wijziging v-an h.wt VI~ams  pczrsone.eisstatuug omvat d@ 
hoger vermelde ~arbzy&ngcmaatrag818ra~ desgevailend aangevuld met bijkomende indien 
uit het indivlrluats nwartsht van de psr$oneeEsdosslar$ van de over te dragen personwetsie- 
den zou biijkert. dat aan de bedoe!i~f$ va$t hat KB van 25 jufi 1989 (-@@n lagers bbezaidi- 
ging) niet voldaan woddt, 

T R De taalpremie werd nog bij geen enkele vorige overdracht verder toegekend. 
i 9  Er worden hierop geen pensioenrechten voorzien maar door het "inscha[ingvoordeeI" wordt dit in de meeste ge- 
valien ruimschoots gecon~penseerd. 
'O De federale overheid dient dan de toelage te betalen voor de periode vafiaf de inschrijvingsdatuin bi: aan de 
o~/erhevelingdatun? 


