
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 99/22934]N. 1999 — 4001

27 SEPTEMBER 1999. — Ministerieel besluit houdende het regle-
ment van het personeel van de administratieve cel opgericht bij het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van
het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar
nut, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1998 tot vaststelling
van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1999 tot uitvoering van
artikel 186 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale
voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
5 maart 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 13 april 1999;

Gelet op het protocol van 30 april 1999 waarin de conclusies van de
onderhandelingen gevoerd binnen het Sectorcomité XII — Sociale
Zaken — worden vermeld,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit beheerst sommige bijzondere bepalingen betref-
fende de vast benoemde ambtenaren van de administratieve cel
opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
die zijn opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van
15 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de
administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering.

Art. 2. Onverminderd de reglementaire bepalingen van algemene
aard betreffende de loopbaan van het personeel van de instellingen
beoogd in het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van
het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar
nut, gelden voor een benoeming tot elke graad die de personeelsleden
van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte-
en Invaliditeitsverzekering kunnen voeren, de bepalingen van dit
besluit en de voorwaarden vermeld in de als bijlage bij dit besluit
gevoegde tabel.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 tot vaststelling
van de wijze van benoeming in sommige graden bij het Nationaal
Pensioenfonds voor Mijnwerkers wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het
koninklijk besluit van 15 december 1998 tot vaststelling van de
personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijks-
instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en houdt op van
kracht te zijn op dezelfde datum als het koninklijk besluit van
1 februari 1999 tot uitvoering van artikel 186 van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.

Brussel, 27 september 1999.

F. VANDENBROUCKE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[C − 99/22934]F. 1999 — 4001

27 SEPTEMBRE 1999. — Arrêté ministériel portant règlement du
personnel de la cellule administrative constituée à l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d’intérêt public, notamment l’article 3, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre
organique de la cellule administrative constituée à l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité;

Vu l’arrêté royal du 1er février 1999 portant exécution de l’article 186
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l’article 15;

Vu l’urgence;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 5 mars 1999;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le
13 avril 1999;

Vu le protocole du 30 avril 1999 dans lequel sont consignées les
conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur XII
— Affaires sociales,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté régit certaines dispositions particuliè-
res relatives aux agents définitifs de la cellule administrative constituée
à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité repris à l’article 1er
de l’arrêté royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre
organique de la cellule administrative constituée à l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité.

Art. 2. Sans préjudice des dispositions réglementaires d’ordre géné-
ral régissant la carrière des agents des organismes visés par l’arrêté
royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains
organismes d’intérêt public, la nomination à chacun des grades que
peuvent porter les agents de la cellule administrative constituée à
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité est réglée par le
présent arrêté et les conditions déterminées au tableau annexé au
présent arrêté.

Art. 3. L’arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant le mode de
nomination à certains grades au Fonds national de retraite des ouvriers
mineurs est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l’arrêté
royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique de la
cellule administrative constituée à l’Institut national d’assurancemaladie-
invalidité et cesse d’être en vigueur à la même date que l’arrêté royal du
1er février 1999 portant exécution de l’article 186 de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994.

Bruxelles, le 27 septembre 1999.

F. VANDENBROUCKE
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Annexe

RANG GRADES A CONFERER MODES DE NOMINATION ET, LE CAS ECHEANT, GRADES DONNANT ACCES
AUX GRADES MENTIONNES EN COLONNE 2

CONDITIONS
PARTICULIERES

Changement de grade Promotion par
avancement de grade

Promotion par
accession au niveau

supérieur
Recrutement

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13 Conseiller - Conseiller adjoint - - Application de l’article 33 de l’A.R. du
7.8.1939 organisant le signalement et la
carrière des agents de l’Etat

10 Conseiller adjoint - - Agents titulaires d’un grade
de niveau 2+ ou 2

oui Application de l’art. 16, § 1er, de l’A.R.
du 20.07.1964 relatif au classement hiér-
archique et à la carrière de certains
agents des administrations de l’Etat

Pour le recrutement: diplôme de licencié
ou de docteur en droit pour un emploi
de la direction des services juridiques

Pour l’accession au niveau supérieur:
application de l’art. 29 § 2 de l’A.R. du
07.08.1939 susdit.

28 Analyste de programmation - Programmeur - - Application de l’art. 11 § 1er de l’A.R. du
20.07.1964 susdit.

Secrétaire
de direction principal

Secrétaire de direction idem

Programmeur - - Oui oui Application de l’art. 10, § 4, de l’A.R. du
20.07.1964 susdit.

Promotion par accession au niveau supé-
rieur: peuvent participer au concours
d’accession au niveau supérieur, les
agents titulaires d’un grade du rang 20
qui sont affectés depuis 5 ans au moins
dans un centre de traitement de
l’information.

26 Secrétaire de direction - - oui oui Application de l’art. 10 § 3 de l’A.R. du
20.07.0964 susdit. Pour l’accession au
niveau supérieur, peuvent participer au
concours d’accession au grade de secré-
taire de direction, les agents de la car-
rière de dactylographie et sténographie,
en service au 1er juillet 1993 et titulaire à
cette date d’un grade de rang 32 et
comptant une ancienneté de trois ans au
moins dans le niveau 3 à la date du
1er juillet 1993.
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RANG GRADES A CONFERER MODES DE NOMINATION ET, LE CAS ECHEANT, GRADES DONNANT ACCES
AUX GRADES MENTIONNES EN COLONNE 2

CONDITIONS
PARTICULIERES

Changement de grade Promotion par
avancement de grade

Promotion par
accession au niveau

supérieur
Recrutement

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

22 Chef administratif - Agents du rang 20 - Avoir réussi l’examen d’avancement baré-
mique prescrit au rang 20 et compter au
moins 4 ans d’ancienneté de grade depuis
la date du procès-verbal dudit examen
(application de l’art. 48 de l’A.R. du
07.08.1939).

20 Assistant administratif - - Agents du niveau 3 oui -

32 Chef opérateur-
mécanographe (*)

- Opérateur-mécanographe - - Application de l’art. 30 de l’A.R. du
20.07.0964.

30 Opérateur-mécanographe (*) - - - - Application de l’article 35 de l’A.R. du
20.07.1964

30 Commis - - Agents du niveau 4 oui -

42 Agent administratif - - - oui -

(*) Grade en extinction

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 septembre 1999.

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE

CARRIERE PLANE EN EXTINCTION

RANG GRADES A CONFERER MODES DE NOMINATION ET, LE CAS ECHEANT, GRADES DONNANT ACCES
AUX GRADES MENTIONNES EN COLONNE 2

CONDITIONS
PARTICULIERES

Changement de grade Promotion par
avancement de grade

Promotion par
accession au niveau

supérieur
Recrutement

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13 Traducteur-directeur (carriè-
re plane en extinction)

- Traducteur-réviseur (carrière
plane en extinction)

- - Carrière plane en extinction. Application
de l’art. 17bis de l’A.R. du 20.07.1964,
inséré par l’A.R. du 04.10.1996 portant
modification de diverses dispositions
réglementaires applicables aux agents de
l’Etat.

10 Traducteur-réviseur (carrière
plane en extinction)

- - - - Carrière plane en extinction. Application
de l’art. 14 § 2 de l’A.R. du 20.07.1964.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 septembre 1999.
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage

RANG TOE TE WIJZEN WIJZEN VAN BENOEMING EN EVENTUEEL GRADEN
DIE TOEGANG VERLENEN TOT IN KOLOM 2 VERMELDE GRADEN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Verandering van graad Bevordering door
verhoging in graad

Bevordering door
overgang naar
het hoger niveau

Werving

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13 Adviseur - Adjunct-adviseur - - Toepassing van art. 33 van het K.B. van
7.8.1939 betreffende de beoordeling en
de loopbaan van het Rijkspersoneel.

10 Adjunct-adviseur - - Ambtenaren titularis van een
graad van niveau 2+ of 2

Ja Toepassing van art. 16 § 1 van het K.B.
van 20.07.1964 betreffende de hiërarchi-
sche indeling en de loopbaan van som-
mige personeelsleden van de Rijksbestu-
ren.

Voor de werving: Diploma van licenciaat
of doctor in de rechten voor een betrek-
king van de juridische Directie.

Voor de bevordering door overgang naar
het hoger niveau: toepassing van art. 29
§ 2 van het K.B. van 07.08.1939.

28 Programmeringsanalist - Programmeur - - Toepassing van art. 11 § 1 van het K.B.
van 20.07.1964.

Eerstaanwezend vertaler - Vertaler - - idem

Eerstaanwezend
directiesecretaris

- Directiesecretaris - - idem

26 Vertaler - - ja Ja Toepassing van art. 10 § 2 van het K.B.
van 20.07.1964.

Programmeur - - ja ja Bervordering door overgang naar het
hoger niveau: kunnen deelnemen aan
het vergelijkend examen voor overgang
naar het hoger niveau, de beambten die
titularis zijn van een graad van rang 20,
die ten minste 5 jaar in een C.I.V.
tewerkgesteld zijn.

26 Directiesecretaris - - ja Ja Toepassing van art. 10 § 3 van het K.B.
van 20.07.1964.

Bevordering door overgang naar het
hoger niveau: mogen deelnemen aan het
vergelijkend examen voor overgang naar
de graad van directiesecretaris, de per-
soneelsleden van de typisten- en de
stenotypistenloopbaan in dienst op
1 juli 1993, bekleed op die datum met
een graad van rang 32 en die ten minste
drie jaar anciënniteit in niveau 3 tellen
op 1 juli 1993.
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RANG TOE TE WIJZEN WIJZEN VAN BENOEMING EN EVENTUEEL GRADEN
DIE TOEGANG VERLENEN TOT IN KOLOM 2 VERMELDE GRADEN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Verandering van graad Bevordering door
verhoging in graad

Bevordering door
overgang naar
het hoger niveau

Werving

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

22 Bestuurschef - Ambtenaren van rang 20 - - Geslaagd zijn voor het examen voor
verhoging in weddenschaal voorgeschre-
ven in rang 20 en ten minste 4 jaar
graadanciënniteit bewijzen te rekenen
vanaf de datum van het proces-verbaal
van voormeld examen (toepassing van
art. 48 van het K.B. van 07.08.1939).

20 Bestuursassistent - - Ambtenaren van niveau 3 Ja -

32 Hoofdoperateur-
mechanograaf (*)

- Operateur-mechanograaf - - Toepassing van art. 30 van het K.B. van
20.07.1964.

30 Operateur-mechanograaf (*) - - - - Toepassing van art. 35 van het K.B. van
20.07.1964.

30 Klerk - - Ambtenaren van niveau 4 Ja -

42 Beambte - - - Ja -

(*) Graad in uitdoving

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 september 1999.

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE
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VLAKKE LOOPBAAN IN UITDOVING

RANG TOE TE WIJZEN WIJZEN VAN BENOEMING EN EVENTUEEL GRADEN
DIE TOEGANG VERLENEN TOT IN KOLOM 2 VERMELDE GRADEN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Verandering van graad Bevordering door
verhoging in graad

Bevordering door
overgang naar
het hoger niveau

Werving

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13 Vertaler-directeur (vlakke
loopbaan in uitdoving)

- Vertaler-revisor (vlakke
loopbaan in uitdoving)

- - Vlakke loopbaan in uitdoving. Toepas-
sing van art. 17bis van het K.B. van
20.07.1964, ingevoegd door het K.B. van
04.10.1996 houdende wijzingen van
diverse verordeningsbepalingen toepas-
selijk op de rijksambtenaren.

10 Vertaler-revisor (vlakke
loopbaan in uitdoving)

- - - - Vlakke loopbaan in uitdoving. Toepas-
sing van art. 14 § 2 van het K.B. van
20.07.1964.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 september 1999.

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE
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