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Concerne - Betreft

gecertificeerde opleidingen 

Question - Vraag

Verschillende ambtenaren hebben wegens wettelijke reden niet kunnen 
deelnemen aan de eerste ronde van de gecertificeerde opleidingen. Ze waren 
automatisch voor dezelfde opleiding ingeschreven met behoud van dezelfde 
referentiedatum voor de uitbetaling van de premie.
Sommige van deze ambtenaren worden nu uitgenodigd tot herinschrijven, met 
behoud van dezelfde referentiedatum voor de uitbetaling van de premie, voor 
een andere opleiding. De reden hiervoor is dat de opleiding en de test 
waarvoor ze eerder ingeschreven waren niet meer in het aanbod opgenomen 
is.
 
Niettegenstaande deze ambtenaren om wettelijke reden niet aan de 
opleidingen hebben kunnen deelnemen worden ze nu in de onmogelijkheid 
gesteld om dezelfde behandeling te krijgen als hun collega’s die wel aan de 
eerste ronde hebben deelgenomen.
Welke criteria zullen gehanteerd worden om te garanderen dat iedereen op 
gelijke voet behandeld wordt.
 
 

Réponse - Antwoord

De gecertificeerde opleiding is een opleiding die erop gericht is de bekwaamheden en 
de competenties van de ambtenaren te actualiseren en te ontwikkelen. Het is de 
bedoeling van de Wetgever een kader te creëren waarin competenties beschikbaar 
zijn die de organisatie nodig heeft. 

Bij de uitvoering van deze wettelijke opdracht dient gestreefd te worden naar 
opleidingen die voldoen aan deze doelstelling. Opleidingen die hieraan niet (langer) 
voldoen, dienen te worden geweerd. Dit is met name zo indien aan de hand van de 
georganiseerde test wordt vastgesteld dat voor bepaalde opleidingen aan de 
leerdoelstellingen is voldaan, met andere woorden dat het vereiste competentieniveau 
is bereikt. 

“Gelijke behandeling” moet worden gerealiseerd in functie van deze wettelijke 



opdracht, door het toepassen van éénvormige criteria. Ze kan daarentegen niet 
rechtmatig worden ingeroepen voor het in stand houden van opleidingen die niet 
langer voldoen aan de wettelijke doelstelling. 

Overigens zijn de ambtenaren die niet aan de voorbije opleidingen hebben kunnen 
deelnemen wel degelijk op gelijke voet behandeld als hun collega’s die wel het 
volledige opleidingstraject hebben afgelegd: de toegepaste criteria waren dezelfde 
voor iedereen. 

*** 
La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les 
qualifications et les compétences des agents. Le but du Législateur est de créer un 
cadre dans lequel les compétences dont l’organisation a besoin sont disponibles. 

Lors de l’exécution de cette mission légale, il faut tenter de constituer des formations 
qui satisfont à ce but. Des formations qui n’y satisfont pas (ou plus) , doivent être 
écartées. Ceci est notamment le cas si, grâce au test organisé, on constate que les 
objectifs d’apprentissage ont été réalisés pour certaines formations, c’est-à-dire que le 
niveau de compétence requis est atteint. 

Un « traitement équivalent » doit être réalisé en fonction de cette mission légale, par 
l’application de critères uniformes. Par contre, le « traitement équivalent » ne peut 
pas être invoqué de manière justifiée pour le maintien de formations qui ne satisfont 
plus à l’objectif légal. 

Par ailleurs, les fonctionnaires qui n’ont pas pu participer aux formations passées ont 
bien été traités de la même façon que leurs collègues qui ont pu suivre le trajet 
complet de formation ; les critères appliqués étant les mêmes pour tous. 

 


