
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 2002/22574]N. 2002 — 2482

8 JULI 2002. — Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de
personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatrege-
len met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen
van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het
bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van
de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen en
betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van
bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor
pensioenen in zitting van 25 maart 2002.

Artikel 1. § 1. De personeelsformatie van de Rijksdienst voor
pensioenen wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen :

1. Centrale diensten

Administratief personeel

Niveau 1

Administrateur-generaal 1 Administrateur général 1

Adjunct-administrateur-generaal 1 Administrateur général adjoint 1

Adviseur-generaal 6 Conseiller général 6

Informaticus-directeur 3 Informaticien-directeur 3

Actuaris-directeur 1 Actuaire-directeur 1

Adviseur 24 Conseiller 24

Informaticus 11 Informaticien 11

Actuaris 4 Actuaire 4

Adjunct-adviseur 102 Conseiller adjoint 102

Niveau 2+

Eerstaanwezend maatschappelijk assistent
Maatschappelijk assistent

4 Assistant social principal
Assistant social

4

Eerstaanwezend paramedicus
Paramedicus

2 Assistant médical principal
Assistant médical

2

Eerstaanwezend vertaler
Vertaler

4 Traducteur principal
Traducteur

4

Eerstaanwezend boekhouder
Boekhouder

3 Comptable principal
Comptable

3

Programmeringsanalist 26 Analyste de programmation 26

Eerstaanwezend directiesecretaris 5 Secrétaire de direction principal 5

Programmeur
Programmeur 2e klasse (niveau 2)

39 Programmeur
Programmeur 2e classe (niveau 2)

39

Directiesecretaris 7 Secrétaire de direction 7

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

[C − 2002/22574]F. 2002 — 2482

8 JUILLET 2002. — Arrêté du Comité de gestion portant fixation du
cadre organique de l’Office national des pensions

Vu l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions, notamment l’article 19, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier
contrat d’administration de l’Office national des pensions et fixant des
mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions
publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;

Vu la décision du Comité de gestion de l’Office national des pensions
en sa séance du 25 mars 2002.

Article 1er. § 1er. Le cadre organique de l’Office national des
pensions est déterminé conformément aux tableaux ci-après :

1. Services centraux

Personnel administratif

Niveau 1

Niveau 2+
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Niveau 2

Bestuurschef 276 Chef administratif 276

Bestuursassistent 645 Assistant administratif 645

Niveau 3

Klerk 205 Commis 205

Niveau 4

Beambte 51 Agent administratif 51

Meesters- vak- en dienstpersoneel

Niveau 3

Vakman 2 Ouvrier spécialiste 2

Niveau 4

Geschoold arbeider 9 Ouvrier qualifié 9

2. Gewestelijke diensten

Niveau 1

Inspecteur-directeur 2 Inspecteur-directeur 2

Gewestelijk directeur 15 Directeur régional 15

Adjunct-adviseur 38 Conseiller adjoint 38

Niveau 2

Bestuurschef 129 Chef administratif 129

Bestuursassistent 302 Assistant administratif 302

Niveau 3

Klerk 49 Commis 49

Niveau 4

Beambte 12 Agent administratif 12

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Personnel de maı̂trise, de métier et de service

Niveau 3

Niveau 4

2. Services régionaux

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4
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§ 2. De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het
vertrek van de titularis ervan :

Centrale diensten

Hoofdoperateur-mechanograaf
Operateur-mechanograaf

14 Chef opérateur-mécanographe
Opérateur-mécanographe

14

Eerstaanwezend maatschappelijk assistent (*)
Maatschappelijk assistent (*)

4 Assistant social principal (*)
Assistant social (*)

4

Eerstaanwezend maatschappelijk assistent (**)
Maatschappelijk assistent (**)

2 Assistant social principal (**)
Assistant social (**)

2

Vertaler-revisor (***)
Vertaler-directeur (VLU) (***)

1 Traducteur-réviseur (***)
Traducteur-directeur (CPE) (***)

1

In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 kan slechts worden
voorzien wanneer al de betrekkingen uit het eerste lid geı̈dentificeerd
met het overeenkomstig aantal sterretjes zijn afgeschaft :

Informaticus (*) 1 Informaticien (*) 1

Bestuurschef (**) 1 Chef administratif (**) 1

Bestuursassistent (**) 2 Assistant administratif (**) 2

Adjunct-adviseur (***) 1 Conseiller adjoint (***) 1

Art. 2. § 1. Het vroegere aantal in niveau 3 voorziene betrekkingen
van klerk wordt met 239 eenheden verminderd. Alle betrekkingen van
klerk, die nog voorzien zijn van een titularis worden in uitdoving
geplaatst.

§ 2. In de hierna vermelde betrekkingen van niveau 2 mag slechts
worden voorzien naarmate de in uitdoving geplaatste betrekkingen
van klerk door natuurlijke uitdoving zijn afgeschaft :

Bestuurschef 50 Chef administratif 50

Bestuursassistent 119 Assistant administratif 119

Telkens 14 betrekkingen van klerk zijn afgeschaft, kunnen 7 bestuurs-
assistenten worden geworven en kunnen 3 bestuursassistenten tot
bestuurschef worden bevorderd.

§ 3. In de hierna vermelde betrekkingen van artikel 1, § 1, mag slechts
worden voorzien naarmate de aannemingsovereenkomsten met de
gespecialiseerde privébedrijven worden beëindigd :

Programmeringsanalist 4 Analyste de programmation 4

Programmeur 6 Programmeur 6

§ 4. De regeringscommissaris van begroting zal vóór de bezetting van
de betrekkingen vaststellen dat de voorwaarden vermeld in §§ 2 en 3
vervuld zijn.

Art. 3. Art. 3. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 worden
onderverdeeld als volgt :

Administratief personeel

6 van de 24 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de
weddenschaal 13 B.

6 des 24 emplois de conseiller sont rémunérés par l’échelle de
traitement 13 B.

De betrekking van actuaris-directeur kan worden bezoldigd in de
weddenschaal 13 D.

L’emploi d’actuaire-directeur peut être rémunéré par l’échelle de
traitement 13 D.

1 van de 4 betrekkingen van actuaris wordt bezoldigd in de volgende
weddenschaal :

1 des 4 emplois d’actuaire est rémunéré par l’échelle de traitement
suivante :

29.889,96 - 42.472,32
3 × 1 × 662,20
8 × 2 × 1324,47

29.889,96 - 42.472,32
3 × 1 × 662,20
8 × 2 × 1324,47

2 van de 4 betrekkingen van actuaris worden bezoldigd in de
weddenschaal 10 E.

2 des 4 emplois d’actuaire sont rémunérés par l’échelle de traite-
ment 10 E.

§ 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire :

Services centraux

Les emplois mentionnés ci-après du § 1er ne peuvent être pourvus
que lorsque tous les emplois de l’alinéa 1er identifiés par le nombre
d’astérisques correspondant sont supprimés :

Art. 2. § 1er. Le nombre antérieur d’emplois de commis prévus dans
le niveau 3 est réduit à concurrence de 239 unités. Tous les emplois de
commis, qui sont encore pourvus d’un titulaire sont mis en extinction.

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après du niveau 2 ne peuvent être
pourvus que lorsque les emplois de commis mis en extinction auront
été supprimés à la suite d’un départ naturel :

Chaque fois que 14 emplois de commis auront été supprimés, 7
assistants administratifs pourront être recrutés et 3 assistants adminis-
tratifs pourront être promus au grade de chef administratif.

§ 3. Les emplois de l’article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent
être pourvus que dans la mesure où il est mis fin aux contrats
d’entreprise avec les firmes privées spécialisées :

§ 4. Le commissaire du gouvernement du budget constatera que les
conditions reprises dans les §§ 2 et 3 ont été remplies, préalablement à
l’occupation des emplois.

Art. 3. Les emplois repris à l’article 1er sont répartis comme suit :

Personnel administratif
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49 van de 140 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd
in de weddenschaal 10 C.

49 des 140 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l’échelle
de traitement 10 C.

7 van de 26 betrekkingen van programmeringsanalist worden
bezoldigd in de weddenschaal 28 L

7 des 26 emplois d’analyste de programmation sont rémunérés par
l’échelle de traitement 28 L.

3 van de 10 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk
assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28 F.

3 des 10 emplois d’assistant social principal sont rémunérés par
l’échelle de traitement 28 F.

1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus kan
worden bezoldigd in de weddenschaal 28 F.

1 des 2 emplois d’assistant médical principal peut être rémunéré par
l’échelle de traitement 28 F.

1 van de 4 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler wordt bezol-
digd in de weddenschaal 28 I.

1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l’échelle de
traitement 28 I.

1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder kan
worden bezoldigd in de weddenschaal 28 D.

1 des 3 emplois de comptable principal peut être rémunéré par
l’échelle de traitement 28 D.

1 van de 5 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris wordt
bezoldigd in de weddenschaal 28 B.

1 des 5 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par
l’échelle de traitement 28 B.

108 van de 405 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in
de weddenschaal 22 B.

108 des 405 emplois de chef administratif sont rémunérés par l’échelle
de traitement 22 B.

88 van de 402 betrekkingen van klerk (toestand op 31.12.2001)
worden bezoldigd in de weddenschaal 30 F.

88 des 402 emplois de commis (situation au 31.12.2001) sont
rémunérés par l’échelle de traitement 30 F.

113 van de 402 betrekkingen van klerk (toestand op 31.12.2001)
worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H.

113 des 402 emplois de commis (situation au 31.12.2001) sont
rémunérés par l’échelle de traitement 30 H.

40 van de 402 betrekkingen van klerk (toestand op 31.12.2001)
worden bezoldigd in de weddenschaal 30 I.

40 des 402 emplois de commis (situation au 31.12.2001) sont
rémunérés par l’échelle de traitement 30 I.

19 van de 63 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de
weddenschaal 42 C.

19 des 63 emplois d’agent administratif sont rémunérés par l’échelle
de traitement 42 C.

14 van de 63 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de
weddenschaal 42 D.

14 des 63 emplois d’agent administratif sont rémunérés par l’échelle
de traitement 42 D.

4 van de 63 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de
weddenschaal 42 E.

4 des 63 emplois d’agent administratif sont rémunérés par l’échelle de
traitement 42 E.

Meesters-, vak- en dienstpersoneel Personnel de maı̂trise, de métier et de service

1 betrekking van vakman kan worden bezoldigd in de wedden-
schaal 30 G.

1 emploi d’ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l’échelle de
traitement 30 G.

1 betrekking van vakman wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 J. 1 emploi d’ouvrier spécialiste est rémunéré par l’échelle de traite-
ment 30 J.

4 van de 9 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in
de weddenschaal 42 E.

4 des 9 emplois d’ouvrier qualifié sont rémunérés par l’échelle de
traitement 42 E.

Art. 4. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met
toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van
het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een
weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die
afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de
overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het
aantal in artikel 3 vastgesteld betrekkingen.

Art. 5. In één betrekking van programmeringsanalist bezoldigd in
de weddenschaal 28 L, opgericht ter vervanging van een contractuele
werkpost en opgenomen in artikel 1, § 1, kan slechts worden voorzien
bij het vertrek van de betrokken contractueel.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na die waarin het bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2002.

De ondervoorzitters van het Beheerscomité,

X. VERBOVEN A. DE VADDER

Art. 4. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans
les emplois d’une échelle de traitement en application des dispositions
réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promo-
tion par avancement barémique soumise à la vacance d’un emploi tant
que l’effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d’emplois
fixé par l’article 3.

Art. 5. Un emploi d’analyste de programmation rémunéré par
l’échelle de traitement 28 L, créé en substitution d’un poste de travail de
contractuel et repris à l’article 1er, § 1er ne peut être pourvu qu’au
départ du contractuel concerné.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

Les vice-présidents du Comité de gestion,

X. VERBOVEN A. DE VADDER
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2002/35832]N. 2002 — 2483

29 MAART 2002. — Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen
en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde
rechtspersonen worden uitgevoerd

De Vlaamse regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, derde lid;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 90;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en
diensten die in het Vlaamse gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde
rechtspersonen worden uitgevoerd, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 30 maart 1982,
14 september 1983, 17 juli 1984, 30 juli 1985, 5 maart 1987, 17 maart 1993, 23 maart 1994 en 18 maart 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 9 juli 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit reeds voorheen
werd voorgelegd en initieel nagezien, dat er ondertussen geen grondige wijzigingen zijn aangebracht, dat een uitstel
rechtsonzekerheid zou betekenen voor de lagere besturen met een inertie tot gevolg op het locaal niveau, dat een
spoedige behandeling voor gevolg zal hebben dat de effectiviteit van de beleidsmaatregel substantieel toeneemt en dat
aldus de mogelijkheid wordt voorzien om de in het nieuwe begrotingsjaar voorziene budgetten tijdig te benutten;

Gelet op het advies 33.135/3 van de Raad van State, gegeven op 14 maart 2002, met toepassing van artikel 84, eerste
lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

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

a) Vlaamse minister : het lid van de Vlaamse regering, bevoegd voor leefmilieu;

b) bevoegde administratie : de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest;

c) lagere besturen : gemeenten, gemeentenbedrijven, en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;

d) opdrachten : opdrachten van leveringen, werken en diensten;

e) ontwerpdossier : het dossier op basis waarvan de subsidieaanvraag wordt ingediend door de initiatiefnemer;

f) gunningsprocedure : de procedure waarbij wordt overgegaan tot één van de vormen van gunnen zoals voorzien
in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;

g) gunningsdossier : het dossier op basis waarvan de initiatiefnemer zijn keuze van weerhouden inschrijving
verantwoordt;

h) vaste belofte van toelage : kredietvastlegging op naam van het lager bestuur en op basis van het goedgekeurd
ramingsbedrag van het ontwerpdossier.

HOOFSTUK II. — Begunstigden van de toelagen

Art. 2. Binnen de perken van de begroting van het Vlaamse Gewest kan de Vlaamse regering, de Vlaamse minister
of de leidende ambtenaar van de bevoegde administratie, overeenkomstig de hen verleende delegaties, aan een lager
bestuur toelage verlenen voor het uitvoeren van in dit besluit bepaalde opdrachten die door of op initiatief van het
bestuur worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK III. — Voorwerp van de toelagen

Art. 3. De subsidieerbare materies in uitvoering van de algemene bepalingen van de van toepassing zijnde
plannen en uitvoeringsplannen, overeenkomstig artikel 35 en 36 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zijn de volgende :

1° voorzieningen ten behoeve van preventie van afvalstoffen;

2° bouwen, uitbreiden, aanpassen en vernieuwen van installaties voor afvalstoffenbeheer die onder meer tot doel
hebben : selectie en tijdelijke opslag, overslag, volumereductie, recyclage en hergebruik van afvalstoffen.
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