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Vraag doorgestuurd naar – Question transférée à : claude.parisis - 13/06/2007 

Vraag – Question publiée : claude.parisis - 22/06/2007 

Concerne - Betreft

Gecertificeerde opleidingen A23 en A33. 

Question - Vraag

Artikel 64 van het KB van 22/11/2006, houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan (BS 
6/12/2006) voorziet de mogelijkheid dat ambtenaren bezoldigd in de weddenschalen A23 en 
A33 zich voortaan toch kunnen inschrijven voor de gecertificeerde opleiding, hetgeen vroeger 
niet het geval was. Dit artikel treedt in werking op 1/8/2007.
Tot nu toe is hierover nog geen officiële communicatie geweest vanwege P&O. 
Zal dit nog gebeuren? Zo ja, hoe en wanneer? 
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Is dit met terugwerkende kracht? Zo ja, tot wanneer? 
Wanneer kunnen zij deelnemen aan de opleiding en de proef?

Réponse - Antwoord

Artikel 64 van het Koninklijk Besluit van 22 november 2006 zoals het 
oorspronkelijk was opgesteld, had slechts betrekking op de ambtenaren in de 
gemene loopbaan, wat voor ons Departement betekende dat er een specifieke 
reglementaire bepaling diende te worden aangenomen. Dit artikel 64 werd 
onlangs gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 7 juni 2007 (Belgisch 
Staatsblad van 14 juni 2007). De huidige tekst biedt alle ambtenaren die bij de 
kanteling in de loopbaan van niveau A werden opgenomen in de weddeschaal 
A23 of A33 en die nog in diezelfde weddeschaal worden bezoldigd, de 
mogelijkheid zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding en, indien 
zij slagen, een premie voor competentieontwikkeling te krijgen. Deze bepaling 
gaat dus niet alle ambtenaren bezoldigd in de weddeschalen A23 en A33 aan, 
maar sluit de ambtenaren uit die tot deze weddeschalen werden bevorderd. 
Wat de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding betreft, kan deze niet 
vroeger aanvangen dan op 1 september 2007, aangezien het artikel 64 in 
werking treedt op 1 augustus 2007. 

De betrokken ambtenaren zullen in juli eerstkomend via e-mail een 
mededeling ontvangen. Zoals voor elke andere ambtenaar zal hun inschrijving 
in aanmerking worden genomen voor de eerstvolgende maal dat de gekozen 
gecertificeerde opleiding waarvan de organisatie nog niet is gefinaliseerd 
(aantal groepen, plaatsen…), zal plaatsvinden. 

L’article 64 de l’arrêté royal du 22 novembre 2006 tel qu’il était rédigé 
initialement ne visait que les agents relevant de la carrière commune, ce qui 



impliquait pour notre Département de prendre une disposition réglementaire 
spécifique. Cet article 64 a été modifié récemment par l’arrêté royal du 7 juin 
2007 (Moniteur Belge du 14 juin 2007). Sa rédaction actuelle permet à tous les 
agents qui ont été intégrés dans l’échelle A23 ou A33 lors de leur basculement 
dans la carrière du niveau A et qui sont encore titulaires de cette même 
échelle, de s’inscrire à une formation certifiée et de bénéficier, en cas de 
réussite, d’une prime de développement des compétences. Cette disposition ne 
vise donc pas l’ensemble des agents rémunérés dans les échelles de traitement 
A23 et A33 et exclut les agents qui y ont été promus. Quant à la période de 
validité de la formation certifiée, elle ne pourra débuter plus tôt qu’au 1er 
septembre 2007, l’article 64 entrant en vigueur le 1er août 2007. 

Les agents concernés recevront une communication par e-mail en juillet 
prochain. Comme pour tout autre fonctionnaire, leur inscription sera prise en 
considération pour la première session de la formation certifiée choisie dont 
l’organisation n’est pas encore finalisée (nombre de groupes, localisations…). 


