
VERTALING
[2002/29504]N. 2002 — 4256

19 SEPTEMBER 2002. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van
de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche voor de vastbenoemde leden van het technisch personeel van
de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch
personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van personeelsleden van de
inspectiedienst belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 65 zoals vervangen
bij het decreet van 31 januari 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juli 1980 houdende vaststelling van het model van de beoordelingsstraat en
van de persoonlijke fiche van het vastbenoemd lid van het technisch personeel van de psycho-medico-sociale centra
van de Staat;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Onderhandelingscomité van Sector IX van 6 september 2002;
Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het technisch personeel van de

psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de
psycho-medisch-sociale centra behoren;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002,

Besluit :

Artikel 1. De beoordelingsstraat en de persoonlijke fiche van het vastbenoemd lid van het technisch personeel
van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap worden opgesteld volgens de bij dit besluit
gevoegde modellen.

Art. 2. het ministerieel besluit van 3 juli 1980 houdende vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en
van de persoonlijke fiche van het vastbenoemd lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra
van de Staat, wordt opgeheven.

Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale
centra van de Franse Gemeenschap behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2002.

Vanwege de regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport,
R. DEMOTTE

De Minister van Secundair onderwijs en Buitengewoon onderwijs,
P. HAZETTE

c

[S − C − 2002/29551]F. 2002 — 4257

3 OCTOBRE 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation du cadre de l’Entreprise
publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 96 y inséré par la loi spéciale
du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information
et de la Communication de la Communauté française, notamment l’article 13;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents
de l’Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de
la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes
morales de droit public qui en dépendent;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et
pécuniaire du personnel de l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication
de la Communauté française;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à
pourvoir au sein de l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la
Communauté française;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 12 mai 2002;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;
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Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2002;

Vu l’avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII, donné le 27 juin 2002;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,

Arrête :

Article 1er. Le cadre du personnel de l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la
Communication de la Communauté française est fixé comme suit :

Catégorie Groupe de
qualification Nombre

Administrateur général ou administratrice générale Fonctionnaire
général

1 1

Directeur général adjoint ou directrice générale adjointe Fonctionnaire
général

1 4

Directeur ou directrice (1) Administratif 1 1

Attaché ou attachée ou attaché principal ou attachée principale Administratif 1 1

Premier gradué ou première graduée (1) Administratif 1 1

Premier gradué ou première graduée (1) Administratif 2 1

Gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale (2) (3) Administratif 1 6

Gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale (3) Administratif 2 2

Premier assistant ou première assistante (1) Administratif 1 1

Assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale
(3)

Administratif 1 2

Premier adjoint ou première adjointe (1) Administratif 3 1

Premier adjoint ou première adjointe (1) Administratif 1 1

Adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale (3) Administratif 3 3

Adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale (2) (3) Administratif 1 6

Pool d’emplois complémentaire à déterminer après transfert en application de l’arrêté
du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de
l’Entreprise publique des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communi-
cation de la Communauté française

Membres du personnel statutaire soumis à l’arrêté du Gouvernement
du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du
Gouvernement de la Communauté française

20

Pool d’emplois de recrutement accessibles aux membres du personnel contractuel
transférés en application de l’arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux
premiers emplois à pourvoir au sein de l’Entreprise publique des nouvelles Technolo-
gies de l’Information et de la Communication de la Communauté française

Emplois de recrutement (3) 10

(1) Le nombre total d’emplois de directeur ou directrice, premier gradué ou première graduée, premier assistant
ou première assistante, premier adjoint ou première adjointe ne peut être supérieur à 2.

(2) Le nombre total d’emplois de gradué ou graduée ou gradué principal ou graduée principale de la catégorie
administratif, groupe de qualification 1, et d’adjoint ou adjointe ou adjoint principal ou adjointe principale de la
catégorie administratif, groupe de qualification 1, ne peut être supérieur à 6.

(3) Application du principe de la carrière plane.
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Art. 2. Les emplois du pool d’emplois complémentaire visé à l’article 1er s’éteignent en l’absence d’occupation par
transfert en application de l’arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein
de l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté
française.

Les emplois du pool de recrutement accessibles aux membres du personnel contractuel transférés en application
de l’arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l’Entreprise publique
des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté française non pourvus dans
les cinq ans suivant la date fixée en application de l’article 7 de cet arrêté s’éteignent à l’issue de ce délai.

Art. 3. Un projet restructurant le présent arrêté compte tenu des transferts effectifs est soumis au Gouvernement
par le Ministre de la Fonction publique dans les trois mois suivant la date de fin de transfert fixée en application de
l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l’Entreprise
publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté française.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,
R. DEMOTTE

VERTALING
[S − C − 2002/29551]N. 2002 — 4257

3 OKTOBER 2002. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeels-
formatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse
Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 96,
ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe
Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief
en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van
de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het
administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en
Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 betreffende de eerste betrekkingen die toe te
kennen zijn binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse
Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Hoog Overlegcomité van Sector XVII, gegeven op 27 juni 2002;
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Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 3 oktober 2002,

Besluit :

Artikel 1. De personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietech-
nologieën van de Franse Gemeenschap wordt als volgt vastgesteld :

Categorie Kwailificatie-
groep Aantal

Administrateur-generaal Ambtenaar-
Generaal

1 1

Adjunct-directeur-generaal Ambtenaar-
Generaal

1 4

Directeur (1) Administratief 1 1

Attaché of eerstaanwezend attaché Administratief 1 1

Gegradueerde of eerste gegradueerde (1) Administratief 1 1

Gegradueerde of eerste gegradueerde (1) Administratief 2 1

Gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde (2) (3) Administratief 1 6

Gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde (3) Administratief 2 2

Eerste assistent (1) Administratief 1 1

Assistent of eerstaanwezend assistent (3) Administratief 1 2

Eerste adjunct (1) Administratief 3 1

Eerste adjunct (1) Administratief 1 1

Adjunct of eerstaanwezend adjunct (3) Administratief 3 3

Adjunct of eerstaanwezend adjunct (2) (3) Administratief 1 6

Pool aanvullende betrekkingen te bepalen na de overdracht bij toepassing van het
besluit van de Regering van 3 oktober 2002 betreffende de eerste betrekkingen die toe
te kennen zijn binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Commu-
nicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

Statutaire personeelsleden die onderworpen zijn aan het besluit van
de Regering van 22 juli 1996 houdende het statuut van de
ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse
Gemeenschap

20

Pool wervingsbetrekkingen voor de contractuele personeelsleden die overgedragen
zijn bij toepassing van het besluit van de Regering van 3 oktober 2002 betreffende de
eerste betrekkingen die toe te kennen zijn binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe
Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

10

Wervingsbetrekkingen (3) 10

(1) Het totaal aantal betrekkingen als directeur, eerste gegradueerde, eerste assistent, eerste adjunct mag niet groter
zijn dan 2.

(2) Het totaal aantal betrekkingen als gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde van de categorie
« administratief », kwalificatiegroep 1, en adjunct of eerstaanwezend adjunct van de categorie « administratief »,
kwalificatiegroep 1, mag niet groter zijn dan 6.

(3) Toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan.

Art. 2. De betrekkingen van de aanvullende pool betrekkingen bedoeld in artikel 1 doven uit bij ontstentenis van
bezetting door overdracht bij toepassing van het besluit van de Regering van 3 oktober 2002 betreffende de eerste
betrekkingen die toe te kennen zijn binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietech-
nologieën van de Franse Gemeenschap.

De betrekkingen van de wervingspool voor de contractuele personeelsleden overgedragen bij toepassing van het
besluit van de Regering van 3 oktober 2002 betreffende de eerste betrekkingen die toe te kennen zijn binnen het
Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, die niet
toegekend zijn binnen de vijf jaar volgend op de datum vastgesteld bij toepassing van artikel 7 van dit besluit, doven
uit op het einde van deze termijn.

Art. 3. Een project dat dit besluit herstructureert rekening houdend met de werkelijke overdrachten, wordt
onderworpen aan de Regering door de Minister van Ambtenarenzaken binnen de drie maanden volgend op de
einddatum van de overdracht bepaald bij toepassing van artikel 7 van het besluit van de Regering van 3 oktober 2002
betreffende de eerste betrekkingen die toe te kennen zijn binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en
Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5. De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 oktober 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Ambtenarenzaken,
R. DEMOTTE
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