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KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 

1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van 

het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor 

aanwerving bij de diensten van de Vlaamse overheid : 

Niveau A : 

academisch gerichte masterdiploma’s die uitgereikt zijn door : 

- de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die univer-

siteiten verbonden scholen, of de bij de wet of bij decreet 

daarmee gelijkgestelde instellingen; 

- een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs; 

- een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde 

examencommissie. 

Niveau A (overgangsmaatregel) : 

a) diploma's van licentiaat, doctor, apotheker, burgerlijk 

ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde 

en de landbouwindustrieën, handelsingenieur, burgerlijk 

ingenieur-architect, bio-ingenieur, arts, tandarts of dierenarts, 

uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de 

aan die universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet 

of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen, indien de 

studies ten minste vier jaar hebben omvat, zelfs als een gedeelte 

van die studies niet in een van de voormelde onderwijsinstellin-

gen werd volbracht of door een door de Staat of een van de 

Gemeenschappen ingestelde examencommissie; 

b) diploma's van licentiaat in de handelswetenschappen,  van 

handelsingenieur, van licentiaat in de  bestuurskunde, van 

licentiaat-vertaler, van licentiaat-tolk, van licentiaat in de 

nautische wetenschappen, van industrieel ingenieur, van architect 

of van licentiaat in de toegepaste communicatie, van licentiaat 

in de kinesitherapie en van licentiaat in de arbeidsorganisatie 

en gezondheid, uitgereikt door een door de Staat of door een van 

de Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instel-

ling voor hoger onderwijs van twee cycli of door een door de 

Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde examencommis-

sie; 

c) diploma's van interieurarchitect, licentiaat in de 

produktontwikkeling, meester in de muziek of in de beeldende 

kunst of in de dramatische kunst of in de audio-visuele kunst of 

in de produktdesign of in de conservatie-restauratie uitgereikt 

door een door de Vlaamse Gemeenschap opgerichte, gesubsidieerde 

of erkende instelling van het hoger onderwijs van twee cycli of 

door een door deze Gemeenschap ingestelde examencommissie; 

d) getuigschriften uitgereikt aan degenen die geslaagd zijn voor de 

studies aan de polytechnische afdeling of aan de afdeling "Alle 
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Wapens" van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de 

wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het 

hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van 

burgerlijk ingenieur of van licentiaat, met de door de Koning 

bepaalde kwalificatie. 

e) diploma uitgereikt door de Koloniale Hogeschool van België te 

Antwerpen of licentiaatsdiploma uitgereikt door het Universitair 

Instituut voor Overzeese Gebieden te Antwerpen indien de studies 

ten minste vier jaar hebben omvat;

f) diploma van licentiaat in de handelswetenschappen, in de 

bestuurswetenschappen, van handelsingenieur, van licentiaat-

vertaler of van licentiaat-tolk, uitgereikt door instellingen van 

hoger technisch onderwijs van de derde graad of door instellingen 

van technisch onderwijs - gerangschikt als handelshogescholen 

categorie A5 - of door een door de Staat ingestelde examen-

commissie; 

g) diploma of eindgetuigschift uitgereikt na een cyclus van vijf 

jaar door de afdeling bestuurswetenschappen van het "Institut 

d'enseignement supérieur Lucien Cooremans" te Brussel of door het 

Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen te Elsene 

of door het Provinciaal Hoger Instituut voor 

Bestuurswetenschappen te Antwerpen. 

Niveau B : 

a) bachelordiploma’s die uitgereikt zijn door : 

- een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs; 

- een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde 

examencommissie. 

b) diploma’s van een afdeling van het hoger onderwijs voor 

sociale promotie van één cyclus, uitgereikt door een 

instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat 

of door een van de gemeenschappen; 

Niveau B (overgangsmaatregel) : 

a) getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de 

hogere cyclus; 

b) diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen; 

c) diploma van mijnmeter; 

d) een diploma uitgereikt in een basisopleiding van één cyclus of in 

een initiële lerarenopleiding van één cyclus door een hogeschool 

opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of 

door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 
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e) kandidaatsdiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van 

ten minste twee jaar studie ofwel door de Belgische 

universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten 

verbonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde 

instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs van twee 

cycli, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door 

een van de Gemeenschappen ofwel door een door de Staat of door 

een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie; 

f) diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische 

leergangen van de tweede graad; 

g) getuigschrift van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte 

type voor sociale promotie, uitgereikt door een instelling 

opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of 

door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 

h) getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van 

de polytechnische afdeling of van de afdeling "Alle Wapens" van 

de Koninklijke Militaire School; 

i) diploma van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 

1e graad uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd 

of erkend door de Staat of door een der Gemeenschappen. 

j) diploma uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie, 

door de Koloniale Hogeschool van België te Antwerpen of 

kandidaatsdiploma uitgereikt door het Universitair Instituut voor 

Overzeese Gebieden te Antwerpen; 

k) kandidaatsdiploma uitgereikt na een cyclus van ten minste twee 

jaar studie door een instelling van hoger technisch onderwijs van 

de derde graad of door een instelling van technisch onderwijs, 

gerangschikt als handelshogescholen in de categorie A5; 

l) diploma van burgerlijk conducteur, uitgereikt door een Belgische 

universiteit; 

m) diploma van technisch ingenieur afgeleverd door een hogere 

technische school van de tweede graad; 

n) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van 

lager onderwijzer, lagere onderwijzeres of 

bewaarschoolonderwijzeres; 

o) diploma van gegradueerde in de landbouwwetenschappen, uitgereikt 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk 

besluit van 31 oktober 1934 tot vaststelling van de voorwaarden 

voor het toekennen der diploma's van landbouwkundig ingenieur, 

van scheikundig landbouwingenieur, van ingenieur voor waters en 

bossen, van koloniaal landbouwkundig ingenieur, van tuinbouw-

kundig ingenieur, van boerderijbouwkundig ingenieur, van 

ingenieur der landbouwbedrijven, zoals het werd gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 16 juli 1936; 

p) diploma uitgereikt door een instelling voor het hoger technisch 

onderwijs van de eerste graad met volledig leerplan opgericht, 
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gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van 

regeringswege samengestelde examencommissie; 

q) diploma uitgereikt door een instelling voor hoger technisch 

onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of 

door een van regeringswege samengestelde examencommissie en 

gerangschikt in een van navolgende categorieën : A1, A6/A1, 

A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An of door 

een van regeringswege samengestelde examencommissie; 

r) diploma gerangschikt in de categorie B3/B1, uitgereikt na een 

cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden door een 

instelling voor technisch onderwijs opgericht, gesubsidieerd of 

erkend door de Staat en die, bij de toelating, een diploma eist 

van volledige hogere secundaire studies of het welslagen voor een 

daarmede gelijkgesteld toelatingsexamen of een diploma van een 

afdeling gerangschikt in de categorie B3/B2, uitgereikt door een 

instelling voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of 

erkend door de Staat en die bij de toelating een diploma eist van 

lagere secundaire studies of het welslagen voor een daarmede 

gelijkgesteld toelatingsexamen; 

s) diploma van het hoger onderwijs van één cyclus met volledig leer-

plan, uitgereikt door de instellingen opgericht, gesubsidieerd of 

erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen of door 

een door de Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde 

examencommissie. 

Niveau C : 

a) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een  

van de Gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt 

getuigschrift van hoger secundair onderwijs; 

b) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een 

van de Gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt 

bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs; 

c) diploma uitgereikt na het examen bedoeld in artikel 5 van de 

wetten op het toekennen van de academische graden en het 

programma van de universitaire examens, gecordineerd op 31 

december 1949; 

d) brevet van verpleeg- of ziekenhuisassistent(e) of van verpleger 

of verpleegster, uitgereikt hetzij door een door de Staat in de 

categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen 

opgerichte, gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij 

door een door de Staat of een der Gemeenschappen ingestelde 

examencommissie; 

e) diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, het 

technisch, het kunst- of het beroepssecundair onderwijs door een 

door de Staat of door een van de Gemeenschappen opgerichte, 

erkende of gesubsidieerde instelling of door de examencommissie 

van de Vlaamse Gemeenschap; 
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f) studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad 

van het beroepssecundair onderwijs, uitgereikt door een door de 

Staat of door een van de Gemeenschappen opgerichte, erkende of 

gesubsidieerde instelling; 

g) getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de 

hogere secundaire cyclus; 

h) diploma van een tot de groep handel, administratie en organisatie 

behorende afdeling van een hogere secundaire technische leergang 

van een instelling voor technisch onderwijs, opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de 

Gemeenschappen, uitgereikt na een cyclus van ten minste 

zevenhonderdvijftig lestijden. 

Niveau C (Overgangsmaatregelen) : 

a) getuigschrift uitgereikt na een van de voorbereidende proeven 

voorgeschreven in de artikelen 10, 10bis en 12 van de op 31 

december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de 

academische graden en het programma van de universitaire examens, 

zoals die bepalingen bestonden vóór 8 juni 1964; 

b) gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat voor het 

hoger middelbaar onderwijs afgeleverd diploma of getuigschrift 

van hoger middelbaar onderwijs; 

c) erkend of aanvaard diploma van middelbare studies van de hogere 

graad (handelsafdeling); 

d) diploma of eindgetuigschrift van hoger middelbaar onderwijs 

behaald met vrucht; 

e) gehomologeerd diploma van de hogere secundaire technische school 

of eindgetuigschrift van studies in een hogere secundaire 

technische school, uitgereikt na een cyclus van drie jaren hogere 

secundaire studies, met vrucht, door een instelling van technisch 

onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of 

diploma van de hogere secundaire technische school uitgereikt 

door de examencommissie van de Staat; 

f) diploma of eindgetuigschrift van de hogere secundaire technische 

school - vroegere categorieën A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, 

A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - uitgereikt na een cyclus van drie 

jaren hogere secundaire studies, met vrucht, door een instelling 

van technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door 

de Staat of door een examencommissie van de Staat; 

g) gehomologeerd diploma van hogere secundair kunstonderwijs met 

volledig leerplan, uitgereikt overeenkomstig de voorwaarden 

bepaald bij het koninklijk besluit van 10 februari 1971 tot 

vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de 

instellingen voor kunstonderwijs met dat van de hogere secundaire 

technische school en waarbij de voorwaarden voor het uitreiken 

van de diploma's bepaald worden en het koninklijk besluit van 25 

juni 1976 tot regeling van de studies van sommige hogere 

secundaire afdelingen van de instellingen voor kunstonderwijs met 

volledig leerplan; 
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h) einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet van het 

zesde jaar van het kunst- of beroepssecundair onderwijs met 

volledig leerplan, uitgereikt door een instelling opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de Staat; 

i) brevet of eindgetuigschrift uitgereikt na afloop van de hogere 

cyclus van een beroepsafdeling verbonden aan een instelling voor 

technisch onderwijs opgericht, gesubsidieerd of erkend door de 

Staat en gerangschikt in één van de categorieën A4, C3, C2, C5; 

j) diploma uitgereikt na een cyclus van ten minste zeven-

hondervijftig lestijden door een instelling voor technisch 

onderwijs gerangschikt in de categorie B3/B1, opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de Staat;

k) einddiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten 

minste zevenhonderdvijftig lestijden door een instelling voor 

technisch onderwijs gerangschikt in de categorie B3/B2, 

opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat en die bij de 

toelating een diploma eist van lagere secundaire studies of het 

welslagen voor een daarmede gelijkgesteld toelatingsexamen; 

l) einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift uitgereikt na 

het volgen, met vrucht, van het zesde leerjaar van het algemeen, 

het technisch, het kunst- of het beroepssecundair onderwijs met 

volledig leerplan, uitgereikt door een instelling opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de 

Gemeenschappen. 

Niveau D : 

Geen diploma of studiegetuigschrift vereist. 

2. De in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde 

diploma's en studiegetuigschriften die, krachtens verdragen of 

internationale overeenkomsten of met toepassing van de procedure 

voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de 

wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de 

buitenlandse diploma's en getuigschriften, gelijkwaardig worden 

verklaard met één van de in deze lijst bedoelde diploma's of 

studiegetuigschriften worden eveneens in aanmerking genomen. 

3. In afwijking van punt 2 en in toepassing van de richtlijn van de 

Raad van de EEG van 21 december 1988 betreffende een algemeen 

stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee 

beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, 

worden in aanmerking genomen voor de toelating tot de diensten 

van de Vlaamse overheid : 

a) het diploma, getuigschrift of brevet, behaald na een 

postsecundaire studiecyclus, dat door een andere lidstaat van 

de Europese Gemeenschappen is voorgeschreven voor de 

toelating tot een overeenkomstige functie op zijn grondgebied 

of voor de uitoefening van die functie en dat werd behaald in 

een lidstaat van de Europese Gemeenschappen; 

b) het feit dat gedurende ten minste twee jaar tijdens de 

voorafgaande tien jaar de overeenkomstige functie voltijds 

werd uitgeoefend in een andere lidstaat van de Europese 
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Gemeenschappen, waar de toegang tot de bewuste functie niet 

is gereglementeerd, voor zover dat de betrokkene één of meer 

opleidingstitels bezit : 

- die werden uitgereikt door een bevoegde overheid in een 

lidstaat van de Europese Gemeenschappen, die werd 

aangewezen overeenkomstig de wettelijke en 

bestuursrechterlijke bepalingen van die Staat 

- waaruit blijkt, dat de houder met succes een 

postsecundaire studiecyclus van ten minste drie jaar of 

een gelijkwaardige deeltijdse studie heeft gevolgd aan 

een universiteit of een instelling van hoger onderwijs of 

een andere instelling van hetzelfde opleidingsniveau in 

een lidstaat van de Europese Gemeenschappen, en, in 

voorkomend geval, dat hij met succes de beroepsopleiding 

heeft gevolgd die in aanvulling op de postsecundaire 

studiecyclus wordt vereist - en die hem op de 

uitoefening van dat beroep heeft voorbereid. 

In het raam van een bepaald vergelijkend wervingsexamen is Selor 

ermee belast de kandidaatstellingen in ontvangst te nemen van de 

houders van de in punt 3, littera a en b bedoelde titels. 

Teneinde de waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de 

afgevaardigd bestuurder die titels voor advies voor aan de 

bevoegde onderwijsoverheden. 

Daarna treft hij de bij het artikel 8 § 2 van de richtlijnen 

voorgeschreven beslissingen, met inbegrip van de eventuele toe-

passing van de bij artikel 4 ervan voorziene compensatiebepalin-

gen. 

4. In afwijking van punt 2, gelden voor de toelating tot de diensten 

van de Vlaamse overheid, ook de bepalingen van de richtlijn van 

de Raad van de EEG van 18 juni 1992 betreffende een tweede 

algemeen stelsel voor de erkenning van beroepsopleidingen in het 

hoger onderwijs van minder drie jaar en van de beroepsopleidingen 

in het secundair onderwijs. 

In het raam van een bepaald vergelijkend wervingsexamen is Selor 

ermee belast de kandidaatstellingen in ontvangst te nemen van de 

houders van de in de artikelen 3, 5 en 6 van de richtlijn bedoel-

de titels. 

Teneinde de waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de 

afgevaardigd bestuurder van Selor die titels voor advies voor aan 

de bevoegde onderwijsoverheden. 

Daarna treft hij de bij het artikel 12 § 2 van de richtlijnen 

voorgeschreven beslissingen, met inbegrip van de eventuele toe-

passing van de bij artikel 4, 5 en 7 ervan voorziene compensatie-

bepalingen. 

5. De richtlijnen die de in de punten 3 en 4 opgesomde richtlijnen 

zouden aanvullen of vervangen, zijn voor wat betreft de 

toelaatbaarheid van personen tot de diensten van de Vlaamse 

overheid van rechtswege van toepassing, behalve indien ze 

bepalingen beïnvloeden die aanpassingsmaatregelen moeten 

ondergaan of de bevoegdheden zouden wijzigen die aan de Vaste 

Wervingssecretaris zijn toegekend. 
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse 

regering van ... houdende vaststelling van de rechtspositie van 

het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. 

Brussel, ... 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Yves LETERME 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,  

Media en Toerisme, 

Geert BOURGEOIS 
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Administratieve loopbaan en geldelijk statuut : toepasselijke rechtspositie 
 
 
1) Beleidsdomeinen Entiteit Juridische  vorm Toepasselijke rechtspositie 

DEPARTEMENT departement VPS 'Diensten van de minister-president ' 
                 voor het algemeen regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse regering IVA VPS 
 Interne Audit van de Vlaamse Administratie IVA (s.g.) VPS 
 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) EVA Stambesluit VOI 

+ ISB VLM 
 VZW De Rand   
    
'Bestuurszaken' DEPARTEMENT Departement VPS 
 Agentschap voor Facilitair management IVA VPS 
 Agentschap voor overheidspersoneel IVA VPS 
 Agentschap voor Binnenlands Bestuur IVA VPS 
 Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie EVA priv.  
    
'Financiën en Begroting' DEPARTEMENT Departement VPS 
 Vlaamse belastingsdienst IVA VPS 
 Centrale Accounting IVA VPS 
    
'Buitenlands beleid, buitenlandse handel, 
internationale samenwerking en toerisme' 

DEPARTEMENT Departement VPS 

 Vlaams agentschap voor Internationale Samenwerking IVA VPS 
 Vlaams agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) EVA Stambesluit VOI 

+ ISB Export Vlaanderen 
 Toerisme Vlaanderen IVA RP Stambesluit VOI 
    

DEPARTEMENT Departement VPS 
Agentschap Economie  IVA VPS 

'Economie, Wetenschap en Innovatie 

Vlaams Agentschap Ondernemen IVA RP Stambesluit VOI 
+ISB  VIZO 

 NV Participatiemaatschappij Vlaanderen   
 NV Limburgse Reconversiemaatschappij   
 NV Vlaamse Participatiemaatschappij   
 Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IVA RP IWT 
 Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek IVA RP  
 Fonds Wetenschappelijk onderzoek IVA RP  
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1) Beleidsdomeinen Entiteit Juridische  vorm Toepasselijke rechtspositie 
'Onderwijs en Vorming' DEPARTEMENT Departement VPS 
 Agentschap voor Onderwijscommunicatie IVA VPS 
 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) IVA RP Stambesluit VOI 

+ ISB DIGO 
 Onderwijs dienstencentrum leerplichtonderwijs IVA VPS 
 Onderwijs dienstencentrum Hoger Onderwijs en 

Volwassenenonderwijs 
IVA VPS 

'Welzijn, Volksgezondheid' en Gezin DEPARTEMENT Departement VPS 
 Zorg en Gezondheid IVA VPS 
 Jongerenwelzijn IVA VPS 
 Inspectie Welzijn en Volksgezondheid IVA VPS 
 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel EVA Stambesluit VOI + ISB  
 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem EVA Stambesluit VOI + ISB 
 Kind & Gezin IVA RP Stambesluit VOI 

+ ISB Kind & Gezin 
 Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap IVA RP Stambesluit VOI 

+ ISB VFSIPH 
 Vlaams Zorgfonds IVA RP - fonds - 
 Fonds Jongerenwelzijn IVA RP - fonds - 
 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden 
IVA RP - fonds  

    
'Cultuur, Jeugd, Sport en Media' DEPARTEMENT Departement VPS 
 Kunsten en Erfgoed IVA VPS 
 Sociaal-cultureel werk IVA VPS 
 BLOSO IVA RP Stambesluit VOI 

+ ISB BLOSO 
 Vlaams Regulator voor de Media EVA VPS 
 Vlaamse Radio- en Televisieomroep   
 Vlaamse Opera   
    
Werk en Sociale Economie DEPARTEMENT Departement VPS 
 Vlaams Subsidieagentschap voor werk en Sociale Economie IVA VPS 
 VDAB EVA - Stambesluit VOI 

+ ISB VDAB 
- BVR Instructiepersoneel 
VDAB 

 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA 
Vlaanderen) 

EVA Stambesluit VOI 
+ ISB VIZO 

 NV met sociaal oogmerk Werkholding EVA priv.  
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1) Beleidsdomeinen Entiteit Juridische  vorm Toepasselijke rechtspositie 
'Landbouw en Visserij' DEPARTEMENT Departement VPS 
 Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) IVA VPS 
 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) IVA PSWI 
 vzw Vlaams centrum voor Argo- en Visserijmarketing EVA priv.  
    
'Leefmilieu, Natuur en Energie' DEPARTEMENT Departement VPS 
 Vlaams Energieagentschap IVA VPS 
 Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) IVA VPS 
 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) IVA PSWI 
 Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht IVA RP Stambesluit VOI 

+ ISB VMM 
 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij IVA RP Stambesluit VOI 

+ ISB OVAM 
 Vlaamse Landmaatschappij (VLM) EVA Stambesluit VOI 

+ ISB VLM 
 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt 

(VREG) 
EVA VREG 

    
'Mobiliteit en Openbare Werken' DEPARTEMENT (incl. centrum dienstverlening Departement VPS 
 Agentschap Infrastructuur IVA VPS 
 Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust IVA VPS 
 Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn EVA  
 De Scheepvaart EVA Stambesluit VOI 

+ ISB DS 
 Waterwegen en Zeekanaal EVA Stambesluit VOI 

+ ISB NV Zeekanaal 
    

DEPARTEMENT Departement VPS 'Ruimtelijke Ordening, woonbeleid en onroerend 
erfgoed' RO Vlaanderen IVA VPS 
 Wonen Vlaanderen IVA VPS 
 Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed IVA PSWI 
 Inspectie RWO IVA VPS 
 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen EVA Stambesluit VOI + ISB VHM 
 
* De in schuine tekst vermelde agentschappen vallen ofwel niet onder het toepassingsgebied van het raamstatuut of zijn van 

privaatrechtelijke aard (waarvoor de VR de rechtspositie niet vaststelt). 
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2) Strategische adviesraden (SA) Secretariaatspersoneel   
Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken   VPS 
Strategische Adviesraad Buitenlands Beleid, 
Buitenlandse Handel, Internationale samenwerking 
en Toerisme 

  VPS 

Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie   VPS 
Strategische Adviesraad van het Vlaams Welzijns- en 
Gezondheidsbeleid 

  VPS 

Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media   VPS 
Vlaamse Onderwijsraad   Stambesluit VOI 
Sociaal Economische Raad van Vlaanderen   SERV 
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij   VPS 
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINA-raad)   VPS 
Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)   VPS 
Ruimtelijke Ordening Onroerend erfgoed (SARO)   VPS 
Strategische Adviesraad Wonen   VPS 
    
 
* De in schuine tekst vermelde Strategische adviesraden zijn nog in oprichting. 
 
 
 
3) Het Gemeenschapsonderwijs   Stambesluit VOI 
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Legende - rechtsposities : 
 
VPS =  - het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het departement 

van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals laatst 
gewijzigd 

   
Stambesluit =  - het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie 

van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, zoals laatst gewijzigd 
   
PSWI =  - het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de 

Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, 
zoals laatste gewijzigd 

   
VREG = - het besluit van de Vlaamse regering van 21 februari 2003 houdende bepaling van het 

administratief en geldelijk statuut van het personeel van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor 
de Electriciteits- en Gasmarkt 

  
BVR 
Instructie-
personeel 
VDAB = 

- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangenomen bij de VDAB 

   
IWT: - het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 tot vaststelling van de regeling van de 

rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door 
Wetenschap en Technologie 

   
 
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van ... houdende vaststelling van de rechts-
positie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. 
 
Brussel, ... 
 

De minister-president van de Vlaamse regering, 
 
 

Yves Leterme 
 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, 
 
 

Geert BOURGEOIS 


