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1.  Doel en inhoud 
Ben je razend ambitieus en heb je je weg naar de top reeds uitgestippeld? Of wil je het 
graag eens over een andere boeg gooien en ontdekken welke mogelijkheden er voor je 
open liggen? Past de stoel waarop je nu zit je opperbest?

Deze brochure heeft als doel een antwoord te bieden op vragen die te maken hebben 
met de loopbaan in niveau A. Je gaat hier misschien niet het antwoord vinden op al 
je vragen, maar hopelijk weet je na het lezen van deze brochure waar je het antwoord 
wel kan vinden. De brochure tracht je op weg te helpen, je informatie te geven en 
voorbeelden te tonen. 

In de brochure wordt een onderscheid gemaakt tussen de geldelijke loopbaan (de 
evolutie van je wedde binnen je klasse) en de administratieve loopbaan (bevordering 
naar een hoger niveau of een hogere klasse).

Vanaf 1 januari 2014 zijn er nieuwe geldelijke loopbanen. De vooruitgang/evolutie in 
de geldelijke loopbaan wordt dan voor iedereen - of je nu statutair of contractueel bent 
- gebaseerd op twee elementen: je anciënniteit en het behalen van de doelstellingen die 
aan jezelf en je team gesteld worden. Dit wordt gemeten via de jaarlijkse evaluatie. 

Wat je in deze brochure wel terugvindt:

• de verklaring van een aantal belangrijke begrippen i.v.m. de loopbaan
• de belangrijkste manieren waarop je kan evolueren in je loopbaan
• de verschillen tussen statutaire en contractuele tewerkstelling
• een blik op je wedde en de belangrijkste premies en toelagen.

Wat je in deze brochure niet terugvindt:

• informatie over specifieke personeelsgroepen zoals mandaathouders of    
 wetenschappelijk personeel 
• een antwoord op vragen over je persoonlijke situatie, omdat elk geval nu eenmaal   
 anders is en je stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) of personeelsdienst klaar  
 staat om je verder te helpen.
 

1. Doel en inhoud
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2. Tijdslijn
Het systeem van de gecertificeerde opleidingen dooft uit en je loopbaanevolutie wordt nu 
bepaald door een evaluatie van je prestaties en competenties. Het duurt wel nog even voor 
alle maatregelen volop van kracht zijn. Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de 
belangrijkste stappen.   

Sinds 4 februari 2013 is het niet langer mogelijk om jezelf in te schrijven voor een 
gecertificeerde opleiding. Enkel als je voor die datum geldig bent ingeschreven, kan je nog 
deelnemen aan een gecertificeerde opleiding. 

Op 1 november 2013 gaat het nieuwe evaluatiesysteem van kracht. Vanaf begin 2014 
word je in principe geëvalueerd op de prestaties die je hebt verricht tussen 1 januari en 31 
december. Het resultaat van de evaluaties bepaalt mee je loopbaanverloop.

Op 1 januari 2014 start voor iedereen de nieuwe geldelijke loopbaan. De loopbaan met de 
nieuwe weddeschalen geldt voor:

-  alle personeelsleden die vanaf die datum worden aangeworven of bevorderen naar het  
 hogere niveau of de hogere klasse 
- de contractuelen die vanaf die datum een nieuw contract krijgen of statutair worden en  
 hun stage beginnen. 

Voor wie op 31 december 2013 al in dienst was, zijn er geen nieuwe weddeschalen. Je 
behoudt je weddeschaal en de geldelijke evolutie verloopt via een regeling met bonificaties.

Je kan vanaf 1 januari 2017 verhogen in weddeschaal als je vanaf 1 januari 2014 werd 
aangeworven, bevorderde of je stage begon. Je moet dan ook drie keer de eindvermelding 
‘voldoet aan de verwachtingen’ hebben ontvangen. Als je tweemaal ‘uitzonderlijk’ als 
eindvermelding krijgt, kan je al verhogen in weddeschaal op 1 januari 2016.

Als je op 31 december 2013 al in dienst was en je situatie niet is veranderd op 1 januari 
2017, dan krijg je je eerste bonificatie. Als je tweemaal ‘uitzonderlijk’ als eindvermelding 
krijgt, kan je al een eerste bonificatie krijgen op 1 januari 2016. Ten slotte worden vanaf 
1 januari 2017 de jaarlijkse verhogingen binnen de weddeschaal vervangen door een vast 
bedrag.

2. Tijdslijn
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3.  De kernbegrippen van de   
loopbaan

Tijdens je loopbaan zal je waarschijnlijk een aantal verschillende functies uitoefenen. En 
zelfs al zou je de hele tijd dezelfde functie houden, dan nog zal je loopbaan evolueren en 
zal je ongetwijfeld een heleboel keuzes moeten maken. Een goede kennis van een aantal 
kernbegrippen kan je hierop voorbereiden.

De belangrijkste begrippen zijn: 

• de functiebeschrijving
• de klasse
• de anciënniteit
• de evaluatie
• de geldelijke loopbaan
• de administratieve loopbaan.

Elke functie omvat het geheel van taken en verantwoordelijkheden die je moet opnemen 
om een welomschreven bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Dit 
staat in de functiebeschrijving. Een klasse groepeert dan weer de functies van vergelijkbare 
complexiteit, technische expertise en verantwoordelijkheden. Verder is ook het begrip 
anciënniteit belangrijk om de loopbaanevolutie te begrijpen. Daarnaast is ook je evaluatie 
cruciaal voor je geldelijke loopbaan, dit is de evolutie van je wedde binnen je klasse. 
Bevorder je naar een hogere klasse of een hoger niveau, dan wordt de term administratieve 
loopbaan gebruikt. Hieronder vind je een meer uitvoerige toelichting van deze kernbegrippen.

3.1. Functiebeschrijving
Vragen over functiebeschrijvingen leven in de meeste organisaties. Als medewerker wil je 
duidelijk weten ‘wat’ er van je verwacht wordt en ‘hoe’ je dat zelf mee kan invullen. Ook je 
werkgever wil weten ‘hoe’ hij aan zijn medewerkers duidelijk kan maken ‘wat’ hij van hen 
verwacht.

De functiebeschrijving geeft een antwoord op deze vragen. Ze duidt aan welke resultaten en 
competenties de organisatie van je verwacht en kadert de bijdrage van de medewerkers die 
die functie uitoefenen in de doelstellingen van de federale organisatie.

Dankzij de functiebeschrijvingen krijg je als medewerker een beter zicht op je huidige of 
toekomstige functie en kan je concreet ontdekken welke loopbaanmogelijkheden voor jou 
in het vooruitzicht liggen. Je overloopt je functiebeschrijving samen met je leidinggevende 
tijdens het functiegesprek dat plaatsvindt bij je indiensttreding of bij de start van je 

3. De kernbegrippen van de loopbaan
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evaluatiecyclus. Meer nog: deze functiebeschrijvingen dienen als basis voor tal van HR-
processen waarmee je ook als medewerker te maken krijgt: selectie, werving, evaluatie, 
bevordering, mobiliteit enz.

De functiebeschrijvingen voor niveau A kan je raadplegen op de federale cartografie (www.
federalecartografie.be). Door alle functies in kaart te brengen, krijgen zowel de medewerkers, 
de personeelsdienst als de burgers een overzicht van de concrete en gevarieerde 
loopbaanmogelijkheden. 

Elke functiebeschrijving bestaat uit maximum twaalf rubrieken: 

1.  Identificatiegegevens van de functie
2.  Doel van de functie
3.  Resultaatgebieden 
4.  Netwerkelementen
5.  Plaats in het organogram
6.  Positionering
7.  Autonomie
8.  Impact
9.  Technische expertise
10. Innovatie
11. Generiek competentieprofiel
12. Specifieke context van de functie

In bijlage 1 en 2 vind je een voorbeeld van een lange en korte versie van een 
functiebeschrijving terug. Ben je nieuwsgierig naar meer functiebeschrijvingen, ga dan zeker 
even kijken op www.federalecartografie.be. Ook op Fedweb* vind je informatie over de 
functiebeschrijvingen, de verschillende rubrieken ervan en de tools die ter beschikking staan 
van de personeelsdiensten.

Hoewel je meer dan duizend functiebeschrijvingen kan raadplegen, is de kans groot dat 
je functiebeschrijving niet letterlijk in de cartografie staat. De functies van loopbaan A zijn 
immers vaak generieke functies. Ze groeperen functies uit hetzelfde vakdomein die ongeveer 
dezelfde verantwoordelijkheden en hetzelfde niveau van technische expertise hebben. Een 
functiebeschrijving stemt dus niet altijd 100% overeen met de werkelijke situatie van de 
functiehouder. Om dit op te lossen, bestaat de mogelijkheid om in de twaalfde rubriek 
(specifieke context van de functie) of bij de evaluatie de functiebeschrijving specifieker te 
maken.

Door het evaluatiesysteem (zie punt 3.4) wint de functiebeschrijving nog meer aan belang. 

8
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3.2. Klasse
Een klasse groepeert de functies met een vergelijkbare complexiteit, technische expertise en 
verantwoordelijkheden. De loopbaan van niveau A omvat vijf klassen: A1, A2, A3, A4 en A5. 
De laagste klasse A1 omvat de lichtste functies binnen niveau A en de hoogste klasse A5 de 
zwaarste functies. 

Inhoudelijk verschillende functies kunnen toch tot dezelfde klasse behoren. Zo hebben de 
functies attaché A2 dierenwelzijn en attaché A2 informatiebeveiliging op het eerste gezicht 
inhoudelijk niet veel met elkaar gemeen, maar ze behoren wél tot dezelfde klasse.

Om te bepalen of je functie nu bijvoorbeeld in de klasse A1 of A2 valt, wordt er binnen 
niveau A gewerkt met een wegings- en classificatiesysteem. Door gebruik te maken van 
objectieve en begrijpelijke criteria worden de functies onderworpen aan een vergelijkende 
analyse en beoordeeld op hun toegevoegde waarde. Elke functie krijgt zo een aantal punten 
toebedeeld, terwijl elke klasse een onder- en een bovengrens kent. Hoe hoger de toegevoegde 
waarde van je functie, hoe hoger het aantal punten en hoe hoger ook de klasse waarin je 
functie zich bevindt.

Door alle functies binnen niveau A te wegen en onder te brengen in een klasse naargelang de 
toegevoegde waarde, wordt op objectieve wijze een loopbaanstructuur gecreëerd die 

• verschillen erkent: sommigen geven leiding aan teams, anderen gelden als expert in een  
 specifiek domein
• ontwikkelingsmogelijkheden biedt: veranderen van functie, bijkomende    
 verantwoordelijkheden opnemen, complexere taken uitvoeren,... Zo krijg je de kans om 
 te evolueren, zowel binnen de eigen afdeling of organisatie, als over de hele federale   
 overheid.

3.3. Anciënniteit
Om bepaalde stappen te nemen in je loopbaan is een zekere anciënniteit vereist. Er zijn 
verschillende soorten anciënniteit die belangrijk zijn voor je loopbaan. 

Je klasseanciënniteit wordt berekend vanaf je benoeming in een klasse, met inbegrip van een 
stageperiode. Contractuele medewerkers hebben dus geen klasseanciënniteit. Bij statutaire 
medewerkers wordt wel rekening gehouden met de anciënniteit die ze eerder als contractueel 
medewerker verworven hebben in dezelfde klasse. Ook ervaring in andere openbare diensten 
kan in aanmerking komen (als ze door de voorzitter wordt erkend). De klasseanciënniteit is 
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een belangrijke voorwaarde voor de bevordering naar een hogere klasse. Dit komt uitgebreid 
aan bod in hoofdstuk 6.

Ook geldelijke anciënniteit is een belangrijk begrip in de loopbaan. Het heeft betrekking 
op de duur van de prestaties (al of niet in verschillende klassen) waarmee rekening wordt 
gehouden om je wedde te berekenen. Eenvoudiger gezegd: de verhoging in je weddeschaal 
hangt af van de geldelijke anciënniteit. Dit wordt verder kort besproken in hoofdstuk 9. In 
punt 4.2 wordt uitgelegd hoe je vroegere werkervaring buiten de federale overheid ook kan 
laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit. 

De schaalanciënniteit geeft het aantal jaar weer dat je al in je huidige weddeschaal wordt 
verloond. In de loopbaan met de nieuwe weddeschalen wordt o.a. naar je schaalanciënniteit 
gekeken om te bepalen of je kan overgaan naar een hogere weddeschaal (zie punt 5.1).  

Ten slotte is er nog een type anciënniteit dat geen directe impact heeft op je loopbaan: de 
dienstanciënniteit geeft het aantal jaar weer dat je al in dienst bent bij de federale overheid. 
Ze speelt een rol bij mobiliteit en mutatie (zie punt 5.3).

Sommige afwezigheden kunnen een impact hebben op je anciënniteit. Bij eventuele vragen 
kan je terecht bij je stafdienst P&O of je personeelsdienst. 

3.4. Evaluatie
Vanaf 1 november 2013 is er een nieuw evaluatiesysteem van kracht. Of je nu statutair of 
contractueel bent, je wordt geëvalueerd voor de prestaties die je hebt verricht tijdens een 
evaluatieperiode van een jaar (ook als je deeltijds werkt), die in regel tussen 1 januari en 31 
december valt. 

Je evaluator is in principe je hiërarchische meerdere, maar dit kan ook gedelegeerd worden 
naar je functionele chef.  

De evaluatie resulteert in een van deze 4 eindvermeldingen: 

• uitzonderlijk
• voldoet aan de verwachtingen
• te verbeteren
• onvoldoende. 

Als je meerdere keren ‘uitzonderlijk’ als eindvermelding hebt, dan heb je een snellere 
loopbaanevolutie dan iemand die volgens verwachting presteert. De vermeldingen ‘te 
verbeteren’ en ‘onvoldoende’ resulteren dan weer in een tragere evolutie. Als je binnen de 3 
jaar na de eerste toekenning een tweede ‘onvoldoende’ krijgt, volgt bovendien ontslag wegens 
beroepsongeschiktheid.

3. De kernbegrippen van de loopbaan
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De evaluatieperiode moet minstens 6 maanden bedragen. Dit is van belang als je van 
functie verandert (niet per se van dienst) of nieuw in dienst treedt. Als je je nieuwe functie 
begint voor 1 juli, betekent dit dat je evaluatieperiode eindigt op 31 december van hetzelfde 
jaar. Begin je op 1 juli of later, dan eindigt je evaluatieperiode 6 maanden later. Je volgende 
evaluatieperiode begint de dag erna en eindigt op 31 december.

Als je langer dan 6 maanden afwezig bent tijdens een evaluatieperiode, heb je in principe 
geen evaluatie. Als je echter bij je vorige evaluatie ‘uitzonderlijk’ of ‘voldoet aan de 
verwachtingen’ kreeg toegekend, dan krijg je de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’.  
Dit geldt enkel bij verloven waarbij je geldelijke anciënniteit toeneemt, maar bijvoorbeeld dus 
niet als je tijdelijk een job in de privésector gaat uitoefenen. 

Daarenboven zijn er ook een aantal situaties waarbij je, als je langer dan 6 maanden afwezig 
bent, automatisch de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt, zonder rekening te 
houden met je vorige evaluatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als je afwezigheid te wijten is 
aan een arbeidsongeval of beroepsziekte, of als je voltijds ouderschapsverlof neemt of verlof 
voor een opdracht van algemeen belang.

Als je nieuw bent of pas van functie veranderd bent, dan start je eerste evaluatiecyclus met 
een functiegesprek waarin er afspraken worden gemaakt over de functie die je zal uitvoeren. 
Je functiebeschrijving vormt de basis van dit gesprek. 

Meteen daarna volgt het planningsgesprek. Hierin wordt een planning gemaakt van de 
prestatie- en eventueel de ontwikkelingsdoelstellingen. Heb je in het verleden al een 
functiegesprek gehad en oefen je nog steeds dezelfde functie uit, dan begint je cyclus 
onmiddellijk met het planningsgesprek. 

Als jij of je evaluator het willen, of als de doelstellingen gewijzigd worden, kan er tijdens de 
cyclus ook nog een functioneringsgesprek plaatsvinden. Hierin kunnen mogelijke knelpunten 
met betrekking tot je functioneren of het realiseren van de doelstellingen aangekaart worden. 

De cyclus wordt afgesloten met het evaluatiegesprek, waarin een evaluatie wordt gemaakt 
van de afgelopen periode (in principe 1 januari - 31 december). Dit gesprek resulteert in 1 
van de 4 hierboven vermelde eindvermeldingen.

De evaluatiecriteria waarop de eindvermelding gebaseerd is, zijn:

• individuele prestaties
• competenties
• bijdrage aan de prestaties van je team
• beschikbaarheid voor de interne of externe gebruikers van je dienst.

10
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Als je zelf ook evaluator bent, komt hier nog een vijfde criterium bij, met name de kwaliteit 
en termijnen van je gemaakte evaluaties.  

3.5. Geldelijke loopbaan
Het begrip geldelijke loopbaan wordt gebruikt voor de evolutie van je wedde binnen je 
klasse. In de nieuwe geldelijke loopbaan vanaf 1 januari 2014, wordt die evolutie bepaald 
door de evaluatie van je prestaties en competenties, en niet langer door het slagen voor een 
gecertificeerde opleiding. 

De nieuwe geldelijke loopbaan is op iedereen* van toepassing. Er zijn wel twee varianten, die 
uitgebreid aan bod komen in hoofdstuk 5. 

De loopbaan in de nieuwe weddeschalen is van toepassing op iedereen die vanaf 1 
januari 2014 wordt aangeworven, bevordert of aan de stage begint. Je vindt hierover meer 
informatie in punt 5.1.

De loopbaan met bonificaties geldt voor wie op 31 december 2013 in dienst was en na die 
datum niet opnieuw werd aangeworven, bevorderde of aan de stage begon. In deze brochure 
wordt hiervoor de term ‘bonificatieloopbaan’ gebruikt. Ook deze loopbaan begint op 1 januari 
2014. Je vindt hierover meer informatie in punt 5.2.

3.6. Administratieve loopbaan
Het begrip administratieve loopbaan heeft betrekking op de bevordering naar een hoger 
niveau of een hogere klasse.

In hoofdstuk 6 worden de voorwaarden, procedure en gevolgen van een bevordering naar een 
hogere klasse behandeld.

Hoofdstuk 7 gaat over de bevordering vanuit een lager niveau naar niveau A. 

12
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4. Het begin van je loopbaan
4.1. Solliciteren
4.1.1. Aanwervingsvoorwaarden 

Wil je een job bij de federale overheid binnen niveau A, dan moet je natuurlijk aan een aantal 
voorwaarden voldoen, onder andere met betrekking tot diploma en ervaring. Dit geldt zowel 
voor statutaire als voor contractuele medewerkers.

Zo moet je eerst en vooral in het bezit zijn van een universitair (master of licentiaat) of 
gelijkgesteld diploma. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. 
Dit kan bijvoorbeeld bij schaarste of bij jobs die opengesteld worden voor een instapkaart. 
In het laatste geval moet je dan eerst een instapkaartproef afleggen bij Selor (voor meer info:  
www.selor.be/nl/testen/een-instapkaart-behalen).

Heb je nog geen ervaring, dan kan je worden aangeworven in A1 (wat meestal het geval 
is) of in A2 (voor sommige zwaardere functies). Je kan eveneens aangeworven worden in 
de klassen A3 of A4, maar in dat geval moet je respectievelijk 6 of 9 jaar nuttige ervaring 
hebben. 

Het is natuurlijk wel de functiebeschrijving die bepaalt in welke klasse een functie valt, 
en niet het aantal jaren ervaring dat je zelf hebt. Ook met meerdere jaren ervaring is het 
mogelijk dat je eerst in klasse A1 terechtkomt.

4.1.2. Selectie

Heb je interesse in een vacature voor een statutaire of een contractuele job, dan verloopt de 
aanwerving via Selor, het selectiebureau van de overheid. Als je goed op de hoogte wil zijn 
van vacatures die voor jou interessant zijn, dan kan je je het best registreren op ‘Mijn Selor’ 
via www.selor.be en online een cv aanmaken.

Als je wil solliciteren en je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd 
om deel te nemen aan de selectieprocedure die bestaat uit een aantal modules. Als je slaagt 
voor een module kan je een vrijstelling krijgen van Selor, zodat je gedurende een bepaalde 
periode de proeven van deze module niet meer opnieuw moet afleggen.

Een eerste computergestuurde testmodule meet je generieke competenties en cognitieve 
vaardigheden. Denk hier bijvoorbeeld aan een postbakoefening of een test die je abstract 
redeneervermogen onderzoekt. Naargelang je resultaten word je daarna uitgenodigd voor 
een volgende testmodule, die meer specifiek gericht is op de functiespecifieke competenties. 

1312
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Die omvat sowieso een interview, eventueel voorafgegaan door computergestuurde testen. 
In het interview wordt dieper ingegaan op je motivatie voor de functie, je competenties en je 
ervaring.

Selor stelt vervolgens een lijst op van alle geslaagden. Zij komen in aanmerking voor 
een jobaanbieding. Als je geslaagd bent, ontvang je naargelang je rangschikking een 
keuzeformulier met één of meerdere jobaanbiedingen wanneer er één of meerdere 
plaatsen vrijkomen. Soms gaat het niet 100% om de originele functie, maar wel om één 
waarvoor dezelfde competenties nodig zijn. In de jobaanbieding van de functie waarvoor je 
gesolliciteerd hebt, vind je terug hoe lang deze lijst geldig blijft.

Jobs kunnen aangeboden worden met of zonder bijkomende proef. Dat staat vermeld in de 
jobaanbieding.

Een job zonder bijkomende proef gaat naar de best gerangschikte kandidaat. Een job met 
bijkomende proef gaat naar de best gerangschikte van de bijkomende proef. 

4.2. Ervaring laten valideren
Als je bij de federale overheid aan de slag wil en elders al werkervaring hebt opgedaan, dan 
kan je die ervaring in een aantal gevallen laten valideren als geldelijke anciënniteit, zodat je 
begint met een hogere wedde.

Grosso modo zijn er twee mogelijkheden:

• ervaring in een overheidsorganisatie
• andere ervaring.

In het eerste geval gaat het om diensten die je hebt verricht in een openbare dienst op 
federaal, gewestelijk, gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk niveau van ons land of van 
eender welk land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Deze ervaring wordt 
automatisch gevalideerd.

Ten tweede kan ook elke andere ervaring die verricht is in de privésector, als zelfstandige 
of in eender welke andere organisatie worden gevalideerd. Het moet dan wel gaan om 
beroepservaring die op het moment van de aanwerving bijzonder nuttig is voor de functie. 
Voor aanwervingen na 1 januari 2014 moet de aanvraag worden ingediend binnen de drie 
maanden nadat je in dienst komt.

Het is de bevoegdheid van de voorzitter van het directiecomité om dit te beoordelen. Indien 
die beslist de beroepservaring niet te erkennen, kan je beroep aantekenen bij de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD P&O.

14
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Voorbeeld

Pieter is afgestudeerd als licentiaat in de rechten en heeft 5 jaar ervaring in een privé-
organisatie waar hij juridische teksten vertaalde. Hij wil echter iets nieuws proberen en stelt 
zich kandidaat voor een functie bij de geschillendienst. Pieter heeft echter pech, want zijn 
ervaring draagt er niet toe bij dat hij zijn functie beter kan uitoefenen en die zal dus niet 
gevalideerd worden. Als Pieter aan de balie had gewerkt, zou hij meer aanspraak kunnen 
maken op de validatie van die ervaring.

Kortom: elk geval is specifiek. Je neemt dan ook het best contact op met je stafdienst P&O of 
je personeelsdienst en dient je aanvraag zo vroeg mogelijk in.

4. Het begin van je loopbaan
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5. De loopbaanmogelijkheden   
    binnen de klasse
Hieronder vind je meer informatie over de mogelijke evolutie van je loopbaan binnen de 
klasse (de geldelijke loopbaan). De bevordering naar een hogere klasse komt aan bod in 
hoofdstuk 6.

Er is een verschil voor:

- wie vanaf 1 januari 2014 wordt aangeworven, bevordert of aan de stage begint (dit is de  
 ‘loopbaan in de nieuwe weddeschalen’, zie punt 5.1) en 
- wie op 31 december 2013 in dienst was (dit is de ‘bonificatieloopbaan’, zie punt 5.2). 

Ten slotte komen ook de horizontale mobiliteit en de mutatie aan bod in dit hoofdstuk.

5.1. De loopbaan in de nieuwe weddeschalen
Dit punt is enkel van toepassing op personeelsleden die vanaf 1 januari 2014 worden 
aangeworven, bevorderen of aan hun stage beginnen.

De evolutie van de loopbaan binnen de klasse is zowel voor statutairen als voor contractuelen 
verbonden aan:

• de klasse waartoe je behoort
• je weddeschaal
• je schaalanciënniteit
• de eindvermeldingen bij je evaluaties.

Elke klasse telt 4 tot 6 weddeschalen die de wedde bepalen.

Klasse Weddeschaal

A5 NA51  NA52  NA53  NA54

A4 NA41  NA42  NA43  NA44

A3 NA31  NA32  NA33  NA34  NA35

A2 NA21  NA22  NA23  NA24  NA25

A1 NA11  NA12  NA13  NA14  NA15  NA16

5. De loopbaanmogelijkheden binnen de klasse
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De overgang van de eerste naar de tweede schaal gebeurt na 3 vermeldingen ‘voldoet
aan de verwachtingen’, voor zover je 3 jaar schaalanciënniteit hebt (of na 2 vermeldingen
‘uitzonderlijk’ en minstens 2 jaar schaalanciënniteit zonder dat je ‘te verbeteren’ of
‘onvoldoende’ hebt gehad in de eerste weddeschaal). Ook de overgang van de weddeschaal 
NA15 naar NA16 gebeurt op deze wijze.

Voorbeeld

 

De overgang naar de andere schalen gebeurt na telkens 5 vermeldingen ‘voldoet aan de
verwachtingen’ en 5 jaar schaalanciënniteit (of na 4 vermeldingen ‘uitzonderlijk’ en minstens
4 jaar schaalanciënniteit zonder dat je de vermelding ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’ hebt
gehad).

Als contractueel wordt de overgang naar de hogere schaal beperkt tot de derde schaal. Als
je als contractueel stagiair wordt, behoud je je weddeschaal (bijvoorbeeld de tweede), je
schaalanciënniteit en de eindvermeldingen die je al kreeg.

De voorwaarden om naar een hogere weddeschaal te gaan, impliceren dat de vermeldingen
‘te verbeteren’ en ‘onvoldoende’ je loopbaanevolutie vertragen. Zo verhoog je pas na 4
jaar naar de tweede schaal als je in je eerste jaar ‘te verbeteren’ als eindvermelding krijgt
en vervolgens 3 keer ‘voldoet aan de verwachtingen’. Als je eerst ‘te verbeteren’ krijgt en
de volgende twee jaar ‘uitzonderlijk’, dan heb je nog 1 ‘voldoet aan de verwachtingen’ of
‘uitzonderlijk’ nodig om naar de tweede schaal over te gaan.

Als je binnen de 3 jaar na een vermelding ‘onvoldoende’ opnieuw ‘onvoldoende’ krijgt, dan
volgt ontslag wegens beroepsongeschiktheid.

Hieronder vind je 2 schema's waarin het normale en het snelst mogelijke loopbaanverloop 
voor de klasse A1 wordt weergegeven. De andere klassen volgen dezelfde logica. 

1716
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01/01/2014

1 evaluatie met 
vermelding 

'te verbeteren'

01/01/2018

overgang naar 
de volgende 
weddeschaal

2015 - 2017

3 evaluaties met 
vermelding 

'voldoet aan de 
verwachtingen'

De overgang naar de tweede weddeschaal gebeurt in dit geval na 4 jaar
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• 3 X 'voldoet 
aan de 
verwachtingen' 
EN
• 3 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 5 X 'voldoet 
aan de 
verwachtingen' 
EN
• 5 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 5 X 'voldoet 
aan de 
verwachtingen' 
EN
• 5 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 5 X 'voldoet 
aan de 
verwachtingen' 
EN
• 5 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 3 X 'voldoet 
aan de 
verwachtingen' 
EN
• 3 jaar
schaal- 
anciënniteit

2017 2027 2035

20322022

2014

NA11

NA12 NA14

NA13 NA15

NA16

• 2 X 
'uitzonderlijk' 
EN
• 2 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 4 X 
'uitzonderlijk' 
EN
• 4 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 4 X 
'uitzonderlijk' 
EN
• 4 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 4 X 
'uitzonderlijk' 
EN
• 4 jaar
schaal- 
anciënniteit

• 2 X 
'uitzonderlijk' 
EN
• 2 jaar
schaal- 
anciënniteit

2016 2024 2030

20282020

2014

NA11

NA12 NA14

NA13 NA15

NA16
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5.2. De bonificatieloopbaan
De bonificatieloopbaan is enkel op jou van toepassing als je op 31 december 2013 in dienst 
was. Bij een nieuwe aanwerving, een bevordering of als je de stage begint na deze datum, 
kom je terecht in de nieuwe geldelijke loopbaan (zie punt 5.1) in de nieuwe weddeschalen.

Vanaf 1 januari 2014 behoud je de weddeschaal waarin je op 31 december 2013 
verloond werd. De jaarlijkse anciënniteitsverhogingen (de trappen in de weddeschaal) 
worden vanaf 1 januari 2017 wel vervangen door een vast bedrag. 

Als je geslaagd bent voor een gecertificeerde opleiding behoud je eveneens de premie voor 
competentieontwikkeling tot het einde van de geldigheidsduur.

Heb je op basis van het oude systeem recht op een bevordering naar een hogere weddeschaal 
na afloop van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding, dan word je bevorderd. 
Dit is ook het geval als je A11 bent en in het vorige systeem na 6 jaar dienstanciënniteit (als 
statutair) de automatische overgang naar A12 zou hebben gekregen. In alle overige gevallen 
ga je, vanaf 1 januari 2014, niet meer over naar een hogere weddeschaal. 

Als de geldigheidsduur van je gecertificeerde opleiding verstrijkt voor 1 januari 2017 en 
je op basis van het oude systeem geen recht hebt op een bevordering naar een hogere 
weddeschaal, wordt je premie voor competentieontwikkeling onder bepaalde voorwaarden 
verder betaald tot 31 december 2016.

De geldelijke loopbaan verloopt voor iedereen die in dienst was op 31 december 2013 en 
na die datum niet opnieuw wordt aangeworven, bevordert of aan de stage begint, via de 
toekenning van bonificaties.

De eerste bonificatie krijg je na 3 evaluaties met de vermelding ‘voldoet aan de 
verwachtingen’ of na 2 opeenvolgende evaluaties met de vermelding ‘uitzonderlijk’, voor 
zover je vanaf 1 januari 2014 een geldelijke anciënniteit van 3 of 2 jaar hebt opgebouwd.  

Concreet krijg je de eerste bonificatie op 1 januari 2016 (bij 2 vermeldingen ‘uitzonderlijk’) 
of op 1 januari 2017 (bij 3 vermeldingen ‘voldoet aan de verwachtingen’). Net zoals in 
de loopbaan met de nieuwe weddeschalen de overgang naar de hogere weddeschaal 
wordt vertraagd bij een vermelding ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’, wordt ook bij de 
bonificatieloopbaan de toekenning van de bonificatie hierdoor vertraagd. Zo kan je 
bijvoorbeeld nog geen eerste bonificatie krijgen als je 1 keer ‘te verbeteren’ en 2 keer 
‘uitzonderlijk’ hebt gekregen, omdat de bonificatie na 2 keer ‘uitzonderlijk’ maar geldt als je 
geen ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’ hebt gehad.

Het bedrag van de eerste bonificatie is meestal gelijk aan het bedrag van de premie voor 
competentieontwikkeling (bv. in A11).

19
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Het bedrag wordt wel verminderd als je:

• in de laatste schaal (A23, A33 …) zit op 31 december 2013
• op 1 januari 2014 niet in aanmerking komt voor een premie voor competentieontwikkeling
• bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding naar de hoogste
 weddeschaal van je klasse wordt bevorderd.

Als je tegelijk recht hebt op een premie voor competentieontwikkeling en een bonificatie, dan
krijg je de premie voor competentieontwikkeling. Als het bedrag van de bonificatie echter
groter is dan dat van de premie voor competentieontwikkeling, dan krijg je eveneens het
verschil tussen de twee bedragen. Als beide 3.000 € bedragen, ontvang je de premie voor
competentieontwikkeling van 3.000 € en is het bedrag van de bonificatie gelijk aan 0. Als
de bonificatie 3.000 € bedraagt en de premie voor competentieontwikkeling 2.000 € (zoals
in klasse A1), dan krijg je 3.000 € (waarvan 1.000 € bonificatie en 2.000 € premie voor
competentieontwikkeling).

De volgende bonificaties worden toegekend na 5 jaar geldelijke anciënniteit en 5 evaluaties
‘voldoet aan de verwachtingen’ of na 4 jaar geldelijke anciënniteit en 4 evaluaties 
‘uitzonderlijk’. De bedragen van deze bonificaties variëren naargelang het niveau, de klasse, 
de weddeschaal en het aantal bonificaties dat je al kreeg.

Ze worden verminderd als je:

• in de voorlaatste of laatste schaal (A22, A23 …) van je klasse zit
•  na de eerste schaalbonificatie al een volgende schaalbonificatie hebt genoten (dus vanaf je 

derde bonificatie).

Ook als contractueel kan je bonificaties krijgen. Ze worden wel beperkt tot maximaal twee
bonificaties.

Voorbeeld

5. De loopbaanmogelijkheden binnen de klasse
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behouden
weddeschaal

weddeschaal
+

1ste bonificatie

3 'voldoet 
aan de 

verwachtingen' 
&

3 jaar geldelijke 
anciënniteit

5 'voldoet 
aan de 

verwachtingen' 
&

5 jaar geldelijke 
anciënniteit

5 'voldoet 
aan de 

verwachtingen' 
&

5 jaar geldelijke 
anciënniteit

weddeschaal
+

1ste bonificatie
+

2de bonificatie

01/01/2014 01/01/2017 01/01/2022
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Hieronder vind je een tabel terug met de bonificaties per klasse. Er wordt een onderscheid
gemaakt enerzijds tussen de eerste en de volgende bonificaties en anderzijds tussen
de gewone bedragen en de verminderde bedragen. Het gaat om niet-geïndexeerde
brutobedrage.

BEDRAGEN BONIFICATIES* IN NIVEAU A

Klasse 1ste 
BONIFICATIE

1ste BONIFICATIE
VERMINDERD BEDRAG

2de
BONIFICATIE

2de 
BONIFICATIE
VERMINDERD 

BEDRAG

VOLGENDE 
BONIFICATIES
= 
VERMINDERD 
BEDRAG

INDIEN

• in de laatste weddeschaal van de 
klasse. Uitzondering : A12
• geen premie voor 
competentieontwikkeling op 
01.01.2014 
- behalve indien minder dan 1 jaar 
niveauanciënniteit op 3.02.2013 
en geen recht op inschrijven voor 
gecertificeerde opleiding
- behalve indien A41, A42, A51, A52 
+ gecertificeerde opleiding
• bevordering naar de hoogste 
weddeschaal van de klasse 
bij verstrijken geldigheidsduur 
gecertificeerde opleiding

INDIEN

voorlaatste 
of laatste 

weddeschaal 
van de klasse
Uitzondering: 

A12

A1 3 000 € 800 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

A2 3 000 € 800 € 3 000 € 1800 € 1800 €

A3 3 000 € 800 € 3 000 € 1800 € 1800 €

A4 2 000 € 800 € 3 000 € 1000 € 1000 €

A5 2 000 € 800 € 3 000 € 1000 € 1000 €

Vanaf 1 januari 2017 worden bovendien de jaarlijkse anciënniteitsverhogingen (de trappen in 
de weddeschaal) vervangen door een vast bedrag. Je blijft weliswaar een jaarlijkse verhoging 
krijgen, maar deze is niet meer verbonden aan je weddeschaal. De verhoging bestaat 
daarentegen uit een vast bedrag in functie van je klasse. 

20

*    Maximum 2 bonificatie voor contractuelen.
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Hieronder vind je een tabel met de jaarlijkse verhogingen per klasse vanaf 2017.  

Klasse Jaarlijkse verhogingen vanaf 1/1/2017

A1 258 €

A2 196 €

A3 206 €

A4 256 €

A5 256 €

Het totale bedrag van je wedde, inclusief bonificaties en jaarlijkse verhogingen, is beperkt tot 
het maximum van de laatste weddeschaal van dezelfde klasse in de loopbaan met de nieuwe 
weddeschalen (zie punt 5.1).

Voorbeeld 1 (niet geslaagd voor gecertificeerde opleiding)

Je hebt op 1 februari 2014 een geldelijke anciënniteit van 11 jaar en je weddeschaal 
is A21. Je kwam op 31 december 2013 niet in aanmerking voor een premie voor 
competentieontwikkeling. Je wedde bedraagt (bruto niet-geïndexeerd) 31.160 €.  Na twee 
anciënniteitsverhogingen (en dus twee trappen in je weddeschaal) bedraagt je wedde op 1 
februari 2016 32.120 €. 

In februari 2017 zal je wedde verhogen met 196 € naar 32.316 €. 

Als je tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016 3 keer de eindvermelding ‘voldoet 
aan de verwachtingen’ hebt gekregen bij je evaluatie (en je 3 jaar geldelijke anciënniteit 
hebt opgebouwd sinds 1 januari 2014), dan heb je op 1 januari 2017 ook recht op 
een eerste bonificatie van 800 € (verminderd bedrag wegens niet in aanmerking komen 
voor een premie voor competentieontwikkeling op 1 januari 2014). Je totale jaarwedde 
inclusief bonificatie bedraagt dan 33.116 € (zonder rekening te houden met vakantiegeld, 
eindejaarstoelage of overige premies en toelagen). 

Je krijgt de daaropvolgende 5 jaar telkens de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ bij  
je evaluatie. Elke 1ste februari van de jaren 2018 tot en met 2022 zal je wedde verhogen 
met 196 €. Op 1 januari 2022 heb je ook recht op een volgende bonificatie van 3.000 € 
en zal je jaarwedde inclusief bonificaties bijgevolg gelijk zijn aan 33.116 € + 5 x 196 € + 
3.000 € = 37.096 €. 

5. De loopbaanmogelijkheden binnen de klasse
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Voorbeeld 2 (wel geslaagd voor gecertificeerde opleiding)

Je hebt op 1 februari 2014 een geldelijke anciënniteit van 11 jaar en je weddeschaal is A21. 
Je kwam op 1 januari 2014 in aanmerking voor een premie voor competentieontwikkeling 
van 3.000 euro (bruto niet-geïndexeerd) waarvan de geldigheidsduur eindigt op 1 februari 
2015. Je wedde bedraagt (bruto niet-geïndexeerd) 31.160 €.  Op 1 februari 2015 ga je over 
naar A22 en bedraagt je wedde 34.640 €, op 1 februari 2016 is dit 35.120 €. 

In februari 2017 zal je wedde verhogen met 196 € naar 35.316 €.

Als je tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017 3 keer de eindvermelding ‘voldoet aan 
de verwachtingen’ hebt gekregen bij je evaluatie (en je 3 jaar geldelijke anciënniteit hebt 
opgebouwd sinds 1 januari 2014), dan heb je op 1 januari 2017 ook recht op een eerste 
bonificatie van 3.000 € (normaal bedrag). Je totale jaarwedde incl. bonificatie bedraagt dan 
38.316 € (zonder rekening te houden met vakantiegeld, eindejaarstoelage of overige premies 
en toelagen).

Je krijgt de daaropvolgende 5 jaar telkens de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ bij 
je evaluatie. Elke 1ste februari van de jaren 2018 tot en met 2022 zal je wedde verhogen 
met 196 €. Op 1 januari 2022 heb je ook recht op een volgende bonificatie van 1.800 € 
(verminderd bedrag wegens voorlaatste schaal) en zal je jaarwedde inclusief bonificaties 
bijgevolg gelijk zijn aan 38.316 € + 5 x 196 € + 1.800 € = 41.096 €. 

5.3. Horizontale mobiliteit en mutatie
Naast de evolutie in de geldelijke loopbaan beschreven in punten 5.1. en 5.2. kan je 
loopbaan ook evolueren binnen dezelfde klasse door te veranderen van functie. Bij een 
‘mutatie’ verander je van functie binnen je eigen organisatie. Bij ’horizontale mobiliteit’ neem 
je een functie op in een andere organisatie. Dit gebeurt via de ‘interne markt’.  

Horizontale mobiliteit en mutatie zijn niet mogelijk als je een contractuele medewerker 
bent, tenzij je een nieuw contract afsluit. Als je statutair bent in de bonificatieloopbaan (zie 
punt 5.2) en gebruik maakt van het systeem van horizontale mobiliteit of mutatie, dan blijf 
je in de bonificatieloopbaan. Pas als je verandert van klasse en dus bevordert (eventueel via 
mobiliteit), beland je in de nieuwe loopbaan zoals besproken in punt 5.1.

Ben je statutair medewerker en geïnteresseerd in mobiliteit, dan kan je de vacatures 
raadplegen op www.selor.be.

22

5. De loopbaanmogelijkheden binnen de klasse

Brochure Cariière A NL.indd   23 5/01/14   11:24



6. Bevordering naar een hogere  
     klasse
6.1. Voorwaarden
Bevordering is enkel mogelijk als je statutair bent. Het houdt in dat je een nieuwe, zwaardere 
functie met meer verantwoordelijkheden opneemt in een hogere klasse. 

Je kan maar bevorderen als je voldoende anciënniteit in de klasse hebt en bij je laatste 
evaluatie de vermelding ‘uitzonderlijk’ of ‘voldoet aan de verwachting’ hebt gekregen.

Je moet natuurlijk ook de competenties hebben die nodig zijn voor de uitoefening van 
de functie. In bepaalde gevallen moet je ook voldoen aan specifieke kwalificaties of 
voorwaarden.

De klasseanciënniteit wordt berekend vanaf je benoeming in een klasse, met inbegrip van de 
stageperiode. De anciënniteit die je eventueel als contractueel in dezelfde klasse verworven 
hebt, telt hierbij mee.

Om bevorderd te worden tot een hogere klasse moet je minstens een klasseanciënniteit 
hebben van:

• 2 jaar in A1 om te bevorderen naar A2
• 6 jaar in A1 en A2 samen of 4 jaar enkel in A2 om te bevorderen naar A3
• 2 jaar in A4 om te bevorderen naar A5.

Voor de bevordering naar klasse A4 moet je geen minimale klasseanciënniteit voorleggen als 
je in klasse A3 zit. 

6.2. Procedure
De voorzitter van het directiecomité of de minister beslist om een betrekking open te stellen 
voor bevordering. Ze hebben hierbij de keuze tussen:

• interne bevordering
• interne bevordering en bevordering via mobiliteit
• interne bevordering, bevordering via mobiliteit en externe aanwerving.

6. Bevordering naar een hogere klasse6. Bevordering naar een hogere klasse
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6. Bevordering naar een hogere klasse

Voor een functie in de klasse A2 kan men ervoor opteren om enkel een beroep te doen 
op externe aanwerving. In de klasse A5 mag er dan weer nooit gekozen worden voor 
aanwerving. Voor aanwerving in de klasse A3 en A4 wordt respectievelijk 6 en 9 jaar nuttige 
ervaring vereist van de kandidaten.

Als de betrekking vacant verklaard wordt via interne bevordering, worden een aantal stappen 
doorlopen.

Eerst wordt de vacature bekendgemaakt aan de medewerkers die in aanmerking komen voor 
een bevordering. De bekendmaking bevat alle elementen die de kandidaten nodig hebben om 
met kennis van zaken te solliciteren.

Het directiecomité bepaalt de procedure om de beste kandidaat te selecteren en kan 
bijvoorbeeld beslissen om met Selor samen te werken en de competenties te laten evalueren. 
De beste kandidaten (maximum vijf) worden uiteindelijk in rangorde voorgesteld voor de 
bevordering. 

De kandidaat die eenstemmig door het directiecomité of de directieraad als beste voorgesteld 
wordt, krijgt voorrang. Het uiteindelijke voorstel van rangschikking wordt gemotiveerd 
en schriftelijk bekendgemaakt aan alle kandidaten die hun kandidatuur geldig hebben 
ingediend. Als je niet akkoord gaat met het voorstel, kan je een klacht indienen en vragen om 
opnieuw gehoord te worden door het comité.

Als de bevordering ook toegankelijk is via mobiliteit, en dus voor statutaire medewerkers van 
buiten de eigen organisatie, dan organiseert Selor een vergelijkende selectie. Dit is ook het 
geval bij externe aanwerving.

De voorzitter van het directiecomité bezorgt aan Selor de functiebeschrijving, het 
competentieprofiel en het maximum aantal geslaagden. 

Selor doet de oproep tot de kandidaten en houdt de vergelijkende selectie, waarna de 
kandidaten worden opgedeeld in twee groepen: de kandidaten die het best aan de 
functiebeschrijving en het competentieprofiel voldoen en de andere kandidaten. 

Het directiecomité ontvangt de lijst van geslaagden met de gemotiveerde adviezen van Selor 
en maakt een rangschikking op. Er is geen interne klachtenprocedure.

6. Bevordering naar een hogere klasse
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6.3.Gevolgen
6.3.1. Voor de statutaire personeelsleden in de loopbaan in de nieuwe weddeschalen 

Als je bevordert binnen niveau A en je bevindt je in de nieuwe weddeschalen (zie punt 5.1), 
dan zorgt je bevordering voor een loonsverhoging. 

Bij bevordering kom je in de eerste weddeschaal van je nieuwe klasse terecht, behalve als 
je weddeschaal wordt vermeld in de eerste kolom van de onderstaande tabel, dan krijg je de 
weddeschaal uit de tweede kolom. Je neemt je geldelijke anciënniteit mee naar je nieuwe 
klasse.

Weddeschaal Bevordering

VAN                         NA12 NAAR                       NA22

NA13 NA23

NA14 NA24

NA15 NA25

NA16 NA25

NA23 NA32

NA24 NA33

NA25 NA34

NA34 NA42

NA35 NA43

NA43 NA52

NA44 NA53

6.3.2. Voor de statutaire personeelsleden in de bonificatieloopbaan

Als je bevordert binnen niveau A en je bevindt je in de bonificatieloopbaan (zie punt 5.2), 
dan zorgt je bevordering voor een loonsverhoging van minstens 3.000 € (niet-geïndexeerd 
brutobedrag). 

Een bevordering betekent dat je in de nieuwe loopbaan met de nieuwe weddeschalen 
terechtkomt (zie punt 5.1). Je neemt je geldelijke anciënniteit mee naar je nieuwe klasse en 
krijgt de eerste weddeschaal in je nieuwe klasse die je de verhoging van 3.000 € garandeert. 
Indien geen enkele weddeschaal de verhoging van 3.000 € waarborgt, dan krijg je de laatste 
weddeschaal van de klasse waarnaar je bevordert.

6. Bevordering naar een hogere klasse 7. De bevordering naar niveau A
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7. De bevordering naar niveau A
7.1. Voorwaarden
Een bevordering naar niveau A is mogelijk als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

• je behoort tot niveau C of B
• je bent statutair en hebt je stage afgerond
• je kreeg de vermelding ‘uitzonderlijk’ of ‘voldoet aan de verwachtingen’ bij je laatste   
 evaluatie
• je slaagt voor de vergelijkende selectie.

7.2. Procedure
De bevorderingsproeven voor de overgang naar niveau A worden georganiseerd door Selor en 
bestaan uit drie reeksen.

De eerste reeks proeven evalueert je competenties om in niveau A te functioneren. Ze 
bestaat uit een postbakoefening, een situationele beoordelingsvragenlijst en een test abstract 
redeneervermogen.

Als je slaagt voor deze proeven kan je een vrijstelling krijgen die 3 jaar geldig is. Als je slaagt, 
moet je deze proeven bij een volgende selectie dus niet opnieuw afleggen. Als je niet slaagt, 
moet je 6 maanden wachten tot je opnieuw mag deelnemen.

In de tweede reeks wordt je vermogen om kennis te verwerven geëvalueerd en moet je vier 
cursussen uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen, en een proef 
afleggen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en drie 
vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met je P&O-directeur.

Deze proeven zijn enkel toegankelijk voor de geslaagden van de eerste reeks.

Na het slagen voor de tweede reeks kom je in aanmerking voor de derde reeks. Hier 
organiseert Selor een functiespecifieke screening (een vergelijkende selectie voor een functie 
in niveau A uit de federale cartografie). 

26
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Je kan deelnemen aan een vergelijkende selectie voor een functie binnen je eigen dienst, of 
voor een functie van een andere federale overheidsdienst. Bovendien kan de overheidsdienst 
zelf beslissen om een bijkomende proef te organiseren.

De geslaagden voor een vergelijkende overgangsselectie worden gerangschikt volgens de 
punten die ze behalen. De volgorde van de rangschikking bepaalt wie eerst zal bevorderen. 

Na het gunstig afsluiten van een aanpassingsperiode van 1 jaar, word je definitief bevorderd 
in de klasse A1 of A2. Als je om welke reden dan ook de aanpassingsperiode niet gunstig 
afsluit, dan kan je een beroep indienen tegen deze beslissing. In totaal mag je maximum 3 
aanpassingsperioden doorlopen.

7.3. Gevolgen
7.3.1. Voor de statutaire personeelsleden in de loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Als je bevordert naar niveau A en je bevindt je in de nieuwe weddeschalen (zie punt 5.1), 
dan zorgt je bevordering voor een loonsverhoging. 

Bij bevordering kom je in de eerste weddeschaal van de klasse waarnaar je bevordert terecht, 
behalve als je weddeschaal wordt vermeld in de eerste kolom van de onderstaande tabel, 
dan krijg je de weddeschaal uit de tweede kolom.

Weddeschaal Bevordering

VAN                            B3  NAAR                      NA12

B4 NA12

B5 NA13/NA22

NBF6 NA14/NA23

NBI3 NA12

NBI4 NA13/NA22

NBI5 NA14/NA23

Je geldelijke anciënniteit wordt bij bevordering naar niveau A met een derde verminderd. 
Dit wordt wel tot 2 jaar beperkt voor de prestaties die je in niveau B hebt verricht en tot 5 
jaar voor je prestaties in een functie van de niveaus C en D. Deze vermindering kan in totaal 
maximaal 5 jaar bedragen.
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7.3.2. Voor de statutaire personeelsleden in de bonificatieloopbaan

Als je bevordert naar niveau A en je bevindt je in de bonificatieloopbaan (zie punt 5.2), 
dan zorgt je bevordering voor een loonsverhoging van minstens 1.500 € (niet-geïndexeerd 
brutobedrag). 

Een bevordering betekent dat je in de nieuwe loopbaan met de nieuwe weddeschalen 
terechtkomt (zie punt 5.1). Je neemt je geldelijke anciënniteit mee en krijgt in je nieuwe 
klasse de eerste weddeschaal die je een verhoging van 1.500 € garandeert.

Je geldelijke anciënniteit wordt bij bevordering naar niveau A met een derde verminderd. 
Dit wordt wel tot 2 jaar beperkt voor de prestaties die je in niveau B hebt verricht en tot 5 
jaar voor je prestaties in een functie van de niveaus C en D. De vermindering kan in totaal 
maximaal 5 jaar bedragen.
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8. De impact van je statuut op  
     je loopbaan
Het statuut waarin je tewerkgesteld bent bij de federale overheid, heeft een doorslaggevende 
impact op je loopbaan. Het is dan ook aangewezen om even stil te staan bij de belangrijkste 
verschillen tussen de statutaire en de contractuele tewerkstelling. 

Ook al is er een tendens om de verschillen tussen deze twee types van tewerkstelling 
geleidelijk af te zwakken, het contrast blijft aanwezig. Deze verschillen situeren zich in het 
bijzonder bij: 

• de relatie tot de werkgever
• de evolutie van de wedde (de geldelijke loopbaan)
• de horizontale mobiliteit  
• de bevorderingsmogelijkheden.

8.1. De relatie tot de werkgever
Als contractuele medewerker teken je een contract, een arbeidsovereenkomst met je 
werkgever zoals werknemers in de privésector dat doen. Je contract is een verbintenis tussen 
twee partijen: de werkgever en jezelf. Dit betekent ook dat beide partijen akkoord moeten 
gaan om het contract te wijzigen.

Je doorloopt eerst een proefperiode van 6 maanden (bij een contract van onbepaalde duur) 
om te kijken of de arbeidsrelatie overeenstemt met jouw verwachtingen en behoeften en die 
van je werkgever.

Als statutaire medewerker sluit je geen overeenkomst, maar val je onder het specifieke 
statuut van de ambtenaren.

Bij een statutaire tewerkstelling is er geen sprake van een overeenkomst, maar van een 
eenzijdige handeling waarbij het statuut aan de medewerker wordt opgelegd. Dit betekent 
ook dat de overheid het statuut eenzijdig kan wijzigen zonder dat je daar inspraak in hebt. 
De belangen van de statutaire medewerkers worden natuurlijk wel verdedigd door de 
representatieve vakorganisaties.

Na je aanwerving doorloop je een stage van een jaar. De stage helpt je om je optimaal 
te integreren in de federale overheid en toont aan of je geschikt bent en over de vereiste 
bekwaamheden beschikt. Na de stage volgt dan ten slotte de vaste benoeming.

8. De impact van je statuut op je loopbaan 8. De impact van je statuut op je loopbaan
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8.2. De geldelijke loopbaan
Als contractuele medewerker in de loopbaan met de nieuwe weddeschalen worden de 
overgangen naar een hogere weddeschaal beperkt tot de derde schaal (terwijl een klasse 
bestaat uit 4 tot 6 weddeschalen). Als contractuele medewerker in de bonificatieloopbaan 
heb je recht op maximaal 2 bonificaties, bij de statutairen stoppen de bonificaties pas als het 
maximum van de laatste weddeschaal van dezelfde klasse in de nieuwe loopbaan met de 
nieuwe weddeschalen wordt bereikt (zie punt 5.1). 

Dit heeft als gevolg dat het groeiperspectief binnen de functie (de verhouding tussen de 
beginwedde en de eindwedde) over de volledige loopbaan nog altijd minder gunstig is 
voor contractuele medewerkers, hoewel het verschil kleiner is geworden door de nieuwe 
loopbanen.

Meer informatie over beloning kan je vinden in hoofdstuk 9.

8.3. Horizontale mobiliteit en mutatie
Als statutaire medewerker kan je binnen de federale overheid je carrière een nieuwe wending 
geven. Horizontale mobiliteit betekent dat je een andere functie in een andere organisatie 
gaat uitoefenen met dezelfde wedde. Dit kan via de interne markt. Mutatie is veranderen van 
functie binnen je eigen organisatie.

Als contractuele medewerker kan je niet van deze mogelijkheden gebruikmaken. Je kan 
natuurlijk wel een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten als een betrekking vacant wordt, 
zowel in je huidige als in een andere organisatie.

Punt 5.3 van deze brochure gaat dieper in op de ‘horizontale mobiliteit en mutatie'.

8.4. De bevordering
Als statutaire medewerker kan je bevorderen door overgang naar een hogere klasse. 
Statutaire medewerkers kunnen via een vergelijkende selectie voor overgang naar een hoger 
niveau ook bevorderen naar het niveau A vanuit niveau B of C. 

Als contractuele medewerker kan je niet rechtstreeks bevorderen, noch naar een hogere 
klasse, noch naar een hoger niveau.

Meer informatie over bevordering vind je terug in de hoofdstukken 6 en 7.

8. De impact van je statuut op je loopbaan 8. De impact van je statuut op je loopbaan
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8.5. Andere belangrijke verschillen
Een aantal belangrijke verschillen tussen statutaire en contractuele medewerkers hebben 
geen rechtstreekse invloed op de loopbaan, maar zijn wel het vermelden waard.

Zo is er op pensioenvlak een grote kloof. Als contractuele medewerker heb je later recht 
op het werknemerspensioen zoals dit ook in de privésector geldt. Het pensioenstelsel voor 
statutaire medewerkers is voordeliger.

Een ander belangrijk verschilpunt heeft betrekking op de verlofregeling, waartoe o.a. ook 
het ziekteverlof behoort. Als statutair heb je per 12 maanden dienst recht op 21 werkdagen 
ziekteverlof waarin je je normale wedde ontvangt. De niet-opgenomen dagen ziekteverlof 
kan je opsparen. Dat betekent dat je bij langdurige ziekte langer je volledige wedde 
blijft ontvangen. Voor een contractuele medewerker geldt opnieuw het systeem van de 
werknemers in de privésector. Voor bedienden betekent dit dat je bij langdurige ziekte slechts 
gedurende de eerste maand je volledige wedde ontvangt, in de periode daarna is dit nog 
60% van je brutowedde. Ook bij andere verloven zijn er soms verschillen.

Verder ben je als statutaire medewerker ook beter beschermd tegen ontslag. Je kan maar 
ontslagen worden onder een beperkt aantal voorwaarden, zoals ontslag om tuchtredenen, 
of na twee onvoldoendes bij de evaluatie. Voor contractuele medewerkers geldt de gewone 
ontslagregeling en kan ontslag al volgen na één onvoldoende bij de evaluatie.

Ten slotte is er ook een verschil bij de berekening van de nettowedde, omdat er bij 
statutairen ongeveer 2% minder socialezekerheidsbijdragen worden afgehouden.
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9. Waaruit bestaat je loon?
De wedde vormt het hoofddeel van de beloning en is onlosmakelijk verbonden met je 
loopbaan. Ze wordt immers berekend op basis van de weddeschaal van de klasse waartoe 
je behoort. De hoogte hangt ook af van de geldelijke anciënniteit, die je in de loop van je 
loopbaan (of via gevalideerde ervaring) hebt opgebouwd. Elk jaar schuif je een trapje omhoog 
in je weddeschaal en je behoudt die trap bij een overgang naar een volgende schaal of naar 
een hogere klasse. Dit is hetzelfde principe dat eerder al aan bod kwam bij bevordering naar 
een hogere klasse.

Elke weddeschaal bestaat uit:

• een minimumwedde
• de tussentijdse verhogingen (dit zijn de zogenaamde ‘trappen’) op basis van de geldelijke  
 anciënniteit (of de forfaitaire jaarlijkse verhogingen vanaf 1 januari 2017)
• een maximumwedde.

De brutojaarwedde kan je berekenen door het jaarlijks bedrag uit de weddeschaal te 
vermenigvuldigen met de meest recente indexeringscoëfficiënt. Zo bedraagt de geïndexeerde 
brutojaarwedde van iemand met 5 jaar anciënniteit in de weddeschaal NA11 op 1 januari 
2014 23.170 € x 1,6084 ofwel 37.266 €. 

Meer informatie over het indexeren van bedragen vind je terug op www.fedweb.belgium.be 
>Verloning en voordelen > Wedde> Bedragen indexeren.

Om de geïndexeerde brutomaandwedde te berekenen, deel je het verkregen bedrag 
(bijvoorbeeld 37.266 €) door 12 (= 3.106 )). Je nettoloon hangt af van je gezinssituatie 
(bijvoorbeeld of je gehuwd bent of niet, het aantal personen dat je ten laste hebt, …).

Vanaf 1 januari 2016 of 1 januari 2017 kan je wedde aangevuld worden met een 
bonificatie, die vaak gelijk is aan het bedrag van de premie voor competentieontwikkeling 
(voor meer informatie: zie punt 5.2). Als je tegelijk recht hebt op een premie voor 
competentieontwikkeling en een bonificatie, dan krijg je de premie voor competentie-
ontwikkeling. Als de bonificatie echter hoger is dan de premie voor competentieontwikkeling, 
dan krijg je eveneens het verschil tussen deze twee bedragen. Als beide 3.000 € 
zijn, ontvang je dus 3.000 €. Als de bonificatie 3.000 € bedraagt en de premie voor 
competentieontwikkeling 2.000 € (zoals in klasse A1), dan krijg je 3.000 € (waarvan 
1.000 € bonificatie).

Naast de wedde en een eventuele bonificatie ontvang je in mei elk jaar vakantiegeld. Dat 
bedraagt 92% van de wedde van de maand maart in hetzelfde jaar. De berekening houdt 
rekening met het aantal maanden dat je hebt gewerkt in het jaar voordien.
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De eindejaarstoelage bestaat uit een veranderlijk en een vast gedeelte. In niveau A ligt het 
bedrag ervan ergens tussen de 40 en 60% van de brutomaandwedde.  De eindejaarstoelage 
wordt berekend op basis van het aantal maanden dat je werd betaald in de referentieperiode 
1 januari tot en met 30 september.

Als je slaagt voor een gecertificeerde opleiding, heb je verder ook recht op een premie voor 
competentieontwikkeling tot het einde van de geldigheidsduur. 

Als je als statutair medewerker een hogere functie uitoefent zonder dat je bevorderd bent, 
dan kan je daarvoor een toelage voor de uitoefening van een hogere functie ontvangen. Dit 
geldt niet voor contractuele medewerkers. 

Het gaat hierbij om een functie 

• die in principe in de onmiddellijk hogere klasse valt
• die je minimum 90 dagen moet waarnemen (of 30 dagen in de buitendiensten). 

De toelage overbrugt de kloof tussen je huidige weddeschaal en de weddeschaal die je zou 
krijgen als je bevorderd zou worden tot de klasse van de hogere functie. Als je al een hogere 
functie uitoefende op 31 december 2013 verandert het bedrag van de toelage niet.
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10. Tot slot
De inhoud van deze brochure bevat geen wijzigingen of nieuwigheden met betrekking tot de 
loopbaan in niveau A die zijn ingevoerd na 1 januari 2014. Bovendien is de inhoud zeker 
niet exhaustief. Als je na het lezen nog met een vraag blijft zitten over de gevolgen van de 
nieuwe loopbanen op jouw situatie, neem dan zeker contact op met je stafdienst P&O of je 
personeelsdienst.

Wie op zoek is naar reglementering over de loopbaan in niveau A kan terecht op www.
fedweb.belgium.be/nl/regelgeving/. Daar vind je een chronologisch overzicht van de 
belangrijkste teksten.
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Bijlagen
Bijlage 1: Functiebeschrijving lange versie
ATTACHÉ A2 LABORATORIUM (M/V)
 
Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt 
om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld ‘medewerker’, ‘chef’ of 
‘gebruiker’ hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.
 
Identificatiegegevens van de functie 

Functiecode : IWO021 
Niveau: A 
Klasse : A2 
Vakrichting : 14. Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek (WO) 

Doel van de functie

Controleren en uitvoeren van complexe en zeer gespecialiseerde analyse- of testprocedures in 
een laboratorium

teneinde

binnen de gestelde tijdslimieten een resultaat voor te leggen dat beantwoordt aan de vraag 
van de interne en/of externe klanten.
 
Ontwikkelen, implementeren en testen van (nieuwe) analysemethodes en testprocedures 

teneinde

een optimale werking van de laboratoriumactiviteiten te realiseren m.b.t. de eigen 
specialisatie.
 
Resultaatgebieden 

Als  specialist-analist

uitvoeren en controleren van complexe en zeer gespecialiseerde proeven/analyses in het 
laboratorium 
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teneinde

de gevraagde analyseresultaten te kunnen leveren aan interne en/of externe klanten.
 
Voorbeelden van taken

• uitvoeren of controleren van analyses met het geschikte onderzoeksmateriaal 
• stellen van prioriteiten in de af te werken analyses binnen de eigen specialisatie
• opstellen van testrapporten en samenstellen van de bijhorende dossiers
• zich verantwoorden voor de technische waarde van de uitgevoerde of gecontroleerde (of  
 uitbestede) proeven bij de technisch directeur of de directeur van het laboratorium (indien  
 nodig)
• valideren van testrapporten, ook van minder ervaren collega's.
 
Als ontwikkelaar

ontwikkelen en standaardiseren van testprocedures, bepalen van de technische specificaties 
en normen i.v.m. de testen en analyses m.b.t. de eigen specialisatie

teneinde

een consistente aanpak in de activiteiten te verzekeren.
 
Voorbeelden van taken

• ontwikkelen en valideren van de analysemethodes en de testprocedures
• omzetten van de normen (onderzoeksbehoeften) in gestandaardiseerde testprocedures
• opvolgen en controleren van de nauwkeurigheid van bepaalde toestellen (door erkende  
 organen) door controlemetingen uit te voeren
• opvolgen van de geldende (nationale en eventueel Europese) reglementering van het   
 onderzoeksdomein en richtlijnen formuleren in geval van een wijziging die een impact   
 heeft op het eigen specialisatiedomein.
 
Als beheerder van labomateriaal en -apparatuur

beheren van het materiaal en de apparatuur

teneinde

te beschikken over het nodige materiaal voor de uitvoering van de laboratoriumopdrachten in 
het eigen specialisatiedomein.
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Voorbeelden van taken

• onderhouden van geavanceerd(e) laboratoriummateriaal en toestellen
• voorstellen doen i.v.m. de nodige vernieuwing van materialen en apparatuur
• bestellen van wisselstukken voor het beschikbare materiaal.
 
Als kennisbeheerder

op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen

teneinde

nieuwe analysemethodes en technieken te kunnen introduceren voor de eigen specialisatie.

Voorbeelden van taken

• deelnemen aan studiedagen, congressen en seminaries 
• opzoeken, op eigen initiatief, van nieuwe ontwikkelingen via internet, gespecialiseerde   
 vakliteratuur, databanken, e.a.
• deelnemen aan overkoepelend overleg om kennis en ervaring uit te wisselen over nieuwe  
 analysemethodes en technologische ontwikkelingen die nuttig kunnen zijn voor de sectie
• opvolgen van nieuwe ontwikkelingen op de markt inzake methodes en technieken.
 
Als coach

begeleiden van minder ervaren collega's

teneinde

de opgebouwde expertise verder uit te breiden en de inzetbaarheid van de medewerkers te 
verbeteren.
 
Voorbeelden van taken

• introduceren van nieuwe medewerkers in het team en hen zelf de nodige opleiding geven  
 of laten volgen
• geven van inhoudelijke ondersteuning door rapporten na te lezen en feedback te geven,  
 opvolgen van de resultaten van proeven/analyses
• instaan voor en waarborgen van de kwaliteit van de geleverde rapporten.
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Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie Welke informatie Onder welke vorm Met welke frequentie

Klanten of chef Het aanvragen van 
analyses of testen

Per brief, e-mail ... Wekelijks

Collega's Resultaten van 
analyses

Persoonlijk contact Dagelijks

Laboratorium-
directeur

Mondelinge vragen 
over de vooruitgang 
van de analyses

Informeel Dagelijks

Instituten voor 
goedkeuring  
(bv. BELTEST)

Rapporten die de 
methodes goed-
keuren

In de vorm van een 
dossier

Jaarlijks

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie Welke informatie Onder welke vorm Met welke frequentie

Klanten en chef Resultaten van 
analyses

Per brief, e-mail ... Dagelijks

Collega's Aanvragen van 
analyses

Persoonlijk contact Dagelijks

Laboratoriumdi-
recteur (indien 
aanwezig)

Vooruitgang van de 
analyses

Informeel Ad hoc

Instituten voor 
goedkeuring
(bv. BELTEST)

Gebruikte procedures In de vorm van een 
dossier

Jaarlijks

 
Positionering

De functie krijgt leiding van
• een laboratoriumdirecteur in de grotere instellingen 
• de administrateur-generaal of de directeur in de wetenschappelijke instellingen 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 personen 
 
Autonomie

De functie kan autonoom beslissen over
• de analysemethodes en technieken die worden gebruikt (autonomie op wetenschappelijk  
 en technisch gebied)
• de prioriteiten in de te behandelen dossiers binnen de eigen specialisatie
• voorstellen om nieuwe apparatuur aan te kopen
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De functie moet autorisatie vragen voor
• de aankoop van nieuwe apparatuur
• rapporten en analyseresultaten die aan klanten worden geleverd, dienen formeel te worden  
 goedgekeurd door de hiërarchisch verantwoordelijke
• grote wijzigingen in analyse- of testmethodes
 
Impact

Totaal werkbudget entiteit
varieert sterk
 
Eigen werkbudget
de beheerder kan aanbevelingen formuleren om materiaal en apparatuur aan te kopen; deze 
apparatuur kan verscheidene honderdduizenden euro kosten (bv. elektronische microscoop, 
enz.); de beheerder kan eventueel zelf kleine bestellingen doen voor labomateriaal
 
Technische expertise

Kennis / Technische competenties
gespecialiseerde kennis van het betrokken domein; kennis van geavanceerde analyse- en 
testprocedures/-methodes, kwaliteitsnormen, informatica, statistiek
 
Innovatie

Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
• de regelgeving van de sector
• de kwaliteitsnormen en -procedures die komen van de ISO-accreditatie (Internationale   
 Organisatie voor Normalisatie)
• de richtlijnen en instructies van de laboratoriumdirecteur
 
Welke vernieuwingen
• de verbetering van de werkmethodes en procedures naar aanleiding van de invoering van  
 nieuwe methodes en technieken (bv. nanotechnologie)
 
Gebaseerd op welk referentiekader
• de materie van de sector (bv. voedingsmiddelen, gezondheidsrisico's)
• analytische chemie
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Bijlage 2: Functiebeschrijving korte versie
ADVISEUR INTERNATIONALE RELATIES - COÖRDINATOR (GENERIEK) (M/V)

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt 
om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld ‘medewerker’, ‘chef' of 
‘gebruiker’, hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

Identificatiegegevens van de functie 

Functiecode : IIS009 
Niveau: A 
Klasse : A3 
Vakrichting : 12. Internationale Relaties (IS) 

Doel van de functie

Organiseren van de activiteiten van de dienst binnen de context van de internationale 
betrekkingen, coördineren van de interne en externe informatie-uitwisseling en verdedigen 
van het Belgisch standpunt bij de nationale en supranationale instanties

teneinde

door de samenhang van de communicatie in nationale en internationale instellingen en het 
formaliseren van het Belgisch standpunt de beleidsverantwoordelijken de mogelijkheid te 
bieden gefundeerde beslissingen te nemen, rekening houdend met de internationale context.
 
Resultaatgebieden

Als coördinator

organiseren en coördineren van de activiteiten van de dienst

teneinde

de werkorganisatie van de dienst optimaal te laten verlopen binnen de vastgelegde strategie.
 
Voorbeelden van taken

• verdelen van de taken en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de ervaring en  
 competenties van de medewerkers
• bepalen van de prioriteiten in de opdrachten
• begeleiden van de opmaak van antwoorden ter ondertekening van de minister in de   
 betrokken materies en van de opmaak van nationale en/of internationale rapporten
• toezien op de omzetting van de internationale wetgeving in nationale bepalingen
• zorgen voor de dagelijkse werking van de dienst.
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Als informatiebeheerder 

instaan voor de coördinatie van de uitwisseling van informatie, verslagen en studies tussen de 
betrokken instellingen (zowel op proactieve als op reactieve wijze)

teneinde

de kennisoverdracht te bevorderen tussen de betrokken personen en instellingen en een 
optimale informatiedienst te waarborgen.
 
Voorbeelden van taken

• de overdracht van de dossiers en de rapporten opvolgen
• coördineren van de transcriptie van de Europese richtlijnen 
• verspreiden van de informatie over de wetgeving.
 
Als initiator

stimuleren van overleg en afstemming tussen internationale collega's over de betrokken 
materies 

teneinde

het gemeenschappelijke gedachtengoed te bevorderen en eventuele tegenstellingen nader te 
bekijken.
 
Voorbeelden van taken

• bepalen en contacteren van de bevoegde sprekers om de zaken in kwestie te behandelen
• toezien op de organisatie van nationale en internationale ontmoetingen
• vergelijken van de standpunten en benaderingen tussen de deelnemende partijen
• toezien op de organisatie van de nationale of internationale vergaderingen.
 
Als kennisbeheerder

voortdurend op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen wat betreft de nationale en 
internationale instanties en van de ontwikkelingen binnen de FOD of de organisatie

teneinde

de afstemming te garanderen van de dienstverlening op de actuele regelgeving en de 
nieuwste ontwikkelingen wat betreft de geleverde informatie.
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Voorbeelden van taken

• raadplegen van de pers en de vakliteratuur in het behandelde domein
• deelnemen aan nationale en internationale seminaries en/of colloquia
• opvolgen van de politieke en sociale situatie van landen waarmee de afdeling betrekkingen  
 onderhoudt
• opvolgen van de Europese actualiteit. 
 
Als coach

begeleiden, motiveren en ondersteunen van het team van medewerkers 

teneinde

iedereen de gelegenheid te bieden zijn/haar kennis en competenties te ontplooien en zijn/haar 
prestaties voortdurend te verbeteren.
 
Voorbeelden van taken

• voeren van individuele gesprekken 
• geven van constructieve feedback aan de medewerkers
• bepalen van de opleidingsbehoeften voor iedereen
• de motivatie en de samenwerking van de teamleden verzekeren.
 
Als contactpersoon

optreden als gesprekspartner en contactpersoon bij uitstek voor de betrokken materies

teneinde

een coherente communicatie in de nationale en internationale instanties te garanderen.
 
Voorbeelden van taken

• ontvangen van de buitenlandse delegaties 
• instaan voor de begeleiding van de buitenlandse ambtenaren
• zich opstellen als bemiddelaar tussen de ministers en trachten een gemeenschappelijk  
 standpunt te vinden
• bevestigen van zijn/haar geloofwaardigheid en het intern en extern versterken van zijn/haar  
 reputatie.
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Als specialist

geven van advies en aanbevelingen aan de verantwoordelijken voor het beleid

teneinde

deze verantwoordelijken in staat te stellen een gefundeerde beslissing te nemen, rekening 
houdend met de internationale context.
 
Voorbeelden van taken

• adviseren van het kabinet over de internationale domeinen 
• deelnemen aan en/of voorzitten van de vergaderingen en advies verlenen
• opmaken van rapporten of aanbevelingsnota's. 

Positionering

De functie krijgt leiding van
de directeur-generaal/de voorzitter 
 
De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 personen van Niveau A /SW Niveau B 
Niveau C 
 
Technische expertise

Kennis / Technische competenties
goede kennis van de internationale omgeving en van de wetgeving en de reglementering die 
van kracht zijn; kennis van de supranationale organisaties.

Bijlagen
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FOD Personeel en Organisatie
Wetstraat 51 • BE-1040 Brussel

Tel. +32 (0)2 790 58 00 • Fax +32 (0)2 790 58 99

info@p-o.belgium.be • www.p-o.belgium.be • www.fedweb.belgium.be Ve
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