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Bijlage 1: Vervanging Bijlage 4 VPS

R
a
n
g

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

NIVEAU A
A3

secretaris-generaal

open procedure voor interne
en externe kandidaten
tegelijk

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel V, titel 1

A3

administrateur-generaal

open procedure voor interne
en externe kandidaten
tegelijk

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel V, titel 1

A3

gedelegeerd bestuurder

open procedure voor interne
en externe kandidaten
tegelijk

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel V, titel 1

A3

projectleider N-niveau

open procedure voor interne
en externe kandidaten
tegelijk

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel V, titel 1

A3

hoofd secretariaatspersoneel
strategische adviesraad

open procedure voor interne
en externe kandidaten
tegelijk

graad te begeven volgens de voorwaarden en procedure bepaald in deel
V, titel 2

A3

directeur-generaal

A2L

algemeen directeur

A2L

adjunct-directeur-generaal

A2A

afdelingshoofd

graad van waaruit de mandaatfunctie van N-niveau toegekend wordt en
terugvalgraad na beëindiging van de mandaatfunctie, bepaald in deel V,
titel 1[11]
open procedure voor interne
en externe kandidaten
tegelijk

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel V, titel 1
graad van waaruit de mandaatfunctie van algemeen directeur toegekend
wordt en terugvalgraad na beëindiging van de mandaatfunctie, bepaald in
deel V, titel 1[11]

open procedure mogelijk
voor interne en externe
kandidaten tegelijk (artikel
V 36)

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel V, titel 3 en door overplaatsing volgens de
procedure van de horizontale mobiliteit
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R
a
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Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad
3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau

1

2

3B

A2A

projectleider N-1

A2A

contractbeheerder

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en de
procedure bepaald in deel VI, titel 7, hoofdstuk 1

A2A

strategiebeheerder

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en de
procedure bepaald in deel VI, titel 7, hoofdstuk 1

A2A

coördinator ITrelatiebeheerder

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en de
procedure bepaald in deel VI, titel 7, hoofdstuk 1

A2A

beheerder interne ITdienstverlening

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en de
procedure bepaald in deel VI, titel 7, hoofdstuk 1

A2A

hoofdstatisticus

A2E

senior adviseur

A2M

hoofdadviseur

A2

directeur-arts

open procedure mogelijk
voor interne en externe
kandidaten tegelijk (art.
V 36)

vergelijkend aanwervingsexamen
alle graden van de rangen
A2, A2M en A1

arts

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel V, titel 3 en door overplaatsing volgens de
procedure van de horizontale mobiliteit

bij aanwerving: (enkel bij departement Kanselarij en Bestuur)
diploma's zoals gevraagd in selectiereglement
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 40 slagen voor een
selectieprocedure

(…) opgeheven[11]

graad middenkader van waaruit het mandaat van afdelingshoofd
toegekend wordt en terugvalgraad na beëindiging van het mandaat
volgens de procedure beschreven in deel V, titel 3

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma van master in de geneeskunde (beroepstitel arts)
bij overgangsmaatregel:
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of diploma van
arts
bij bevordering:
met toepassing van artikel V I 34 en artikel VI 39 slagen voor een
selectieprocedure
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R
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Graad

bevordering door verhoging
in graad
1

A2

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:

2

directeur-dierenarts

3A

dierenarts

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
master in de diergeneeskunde
bij overgangsmaatregel:
diploma van dierenarts of dokter in de diergeneeskunde
bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 39 slagen voor een selectieprocedure
bij graadverandering:
met toepassing van artikel VI 158 slagen voor een selectieprocedure

A2

directeur-informaticus

informaticus

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma’s zoals gevraagd in het selectiereglement
bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 39 slagen voor een
selectieprocedure

A2

directeur-ingenieur

Ingenieur

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma van
- master in de ingenieurswetenschappen
- master in de bio-ingenieurswetenschappen
bij overgangsmaatregel:
- diploma van burgerlijk ingenieur
- diploma van burgerlijk ingenieur-architect
- getuigschrift uitgereikt aan degenen die met vrucht de studies aan de
polytechnische afdeling van de Koninklijk Militaire School hebben
voleindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de
bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het
voeren van de titel van burgerlijk ingenieur
- diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur in de
scheikunde en de landbouwindustrieën of van bio-ingenieur, eventueel
met specialisatie zoals gevraagd in de functiebeschrijving
bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 39 slagen voor een
selectieprocedure

wetenschappelijk attaché
met diploma dat toegang
geeft tot de graad van
ingenieur

A2

preventieadviseurcoördinator

A2

directeur

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en
procedure bepaald in deel VI, titel 7, hoofdstuk 4 en door overplaatsing
volgens de procedure van de horizontale mobiliteit
alle graden van rang A1

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma's die toegang geven tot niveau A, zoals gevraagd in de
functiebeschrijving
bij bevordering:
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Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 39 slagen voor een
selectieprocedure
bij graadverandering:[23]
- vanuit de graad van wetenschappelijk directeur (artikel VI 157, §1)
- bij overgangsmaatregel vanuit de graad van adviseur (artikel VI 144, §2)
A2

wetenschappelijk directeur

wetenschappelijk attaché

aanwerving

bij aanwerving:
- houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift of van een
diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de
Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee gelijkwaardig daaraan
wordt erkend
bij bevordering:
- houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift of van een
diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de
Europese Unie of een bilateraal akkoord als gelijkwaardig daaraan wordt
erkend
- een indrukwekkend wetenschappelijk werk op hoog niveau kunnen
voorleggen dat door de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid erkend
wordt als equivalent aan de doctoraatsvereiste
- mat toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 39 slagen voor een
selectieprocedure

A2

adviseur-arts

arts

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma van master in de geneeskunde (beroepstitel arts)
bij overgangsmaatregel:
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of diploma van
arts
bij bevordering:
met toepassing van artikel 34 en artikel VI 40 slagen voor een
selectieprocedure

A2

adviseur-dierenarts

dierenarts

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
master in de diergeneeskunde
bij overgangsmaatregel:
diploma van dierenarts of dokter in de diergeneeskunde
bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 40 slagen voor een selectieprocedure
bij graadverandering:
met toepassing van artikel VI 158 slagen voor een selectieprocedure

A2

adviseur-informaticus

Informaticus

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma’s zoals gevraagd in het selectiereglement
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Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2
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Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 40 slagen voor een
selectieprocedure
A2

adviseur-ingenieur

Ingenieur
wetenschappelijk attaché
met diploma dat toegang
geeft tot de graad van
ingenieur

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma van
- master in de ingenieurswetenschappen
- master in de bio-ingenieurswetenschappen
bij overgangsmaatregel:
- diploma van burgerlijk ingenieur
- diploma van burgerlijk ingenieur-architect
- getuigschrift uitgereikt aan degenen die met vrucht de studies aan de
polytechnische afdeling van de Koninklijk Militaire School hebben
voleindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de
bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het
voeren van de titel van burgerlijk ingenieur
- diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur in de
scheikunde en de landbouwindustrieën of van bio-ingenieur, eventueel
met specialisatie zoals gevraagd in de functiebeschrijving
bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 40 slagen voor een
selectieprocedure

A2

adviseur

alle graden van rang A1

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
- houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A
- blijk geven van het volgens de functiebeschrijving vereiste aantal jaren
ervaring die nuttig is voor de functie, of in het bezit zijn van het bijkomend
diploma of getuigschrift zoals bepaald in de functiebeschrijving
bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 40 slagen voor een
selectieprocedure
bij graadverandering:[23]
- organiek vanuit de graad van directeur of navorser: met toepassing van
artikel VI 65 slagen voor een selectieprocedure
- bij overgangsmaatregel vanuit de graad van directeur (artikel VI 144, §2)

A2

financieel-administratief
beheerder

A2

navorser
(wetenschapsbeleid)

graad uitsluitend te begeven via mandaat volgens de voorwaarden en de
procedure bepaald in deel VI, titel 7, hoofdstuk 1
aanwerving

houder zijn van een diploma van doctor dat behaald is na verdediging in
het openbaar van een afstudeerscriptie of van een diploma van ingenieur
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graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

van academische graad, en minstens zes jaar nuttige ervaring hebben
A2

vertegenwoordiger van de
Vlaamse Regering in het
buitenland

vergelijkend
aanwervingsexamen

diploma’s die toegang geven tot niveau A zoals gevraagd in de
functiebeschrijving

A1

wetenschappelijk attaché

aanwerving

diploma’s die toegang geven tot niveau A zoals gevraagd in de
functiebeschrijving

A1

attaché (academies)

aanwerving

houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot niveau A zoals
vereist volgens de functiebeschrijving

A1

adjunct van de directeur

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
- diploma’s die toegang geven tot niveau A zoals gevraagd in de
functiebeschrijving
- bij de DAB’s Regionale Luchthavens
. brevet van politieofficier als dat gevraagd is in de functiebeschrijving
. toepassing van artikel VI 117 van dit besluit
bij overgang naar het andere niveau:
bij de DAB’s Regionale Luchthavens
. is het vergelijkend overgangsexamen voorbehouden voor de hoofdtechnicus die, zoals bepaald in de functiebeschrijving, houder is van het
brevet van politieofficier of overeenkomstig artikel VI 114 houder is van
het getuigschrift luchthaveninspectie
. toepassing van artikel VI 117 van dit besluit
bij graadverandering:
vanuit de graad van wetenschappelijk attaché (artikel VI 157, §1)

A1

ingenieur

vergelijkend aanwervingsexamen

diploma van
- master in de ingenieurswetenschappen
- master in de bio-ingenieurswetenschappen
bij overgangsmaatregel:
- diploma van burgerlijk ingenieur,
- diploma van burgerlijk ingenieur-architect
- getuigschrift uitgereikt aan degene die met vrucht de studies aan de
polytechnische afdeling van de Koninklijk Militaire School hebben
voleindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de
bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het
voeren van de titel van burgerlijk ingenieur
- diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur in de
scheikunde en de landbouw-industrieën of van bio-ingenieur, eventueel
met specialisatie zoals gevraagd in de functiebeschrijving

graden van niveau B en C
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graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2

A1

informaticus

A1

loods

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B
graden van niveau B of C op
voorwaarde dat ze
beschikken over:
- graduaats- of
bachelordiploma in de
informatica en drie jaar
relevante informaticaervaring
of
- zes jaar relevante
informatica-ervaring

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma’s zoals gevraagd in het selectiereglement

vergelijkend
aanwervingsexamen

bij aanwerving:
- diploma van master in de nautische wetenschappen
- bij overgangsmaatregel: diploma van licentiaat in de nautische
wetenschappen
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift, enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
- toepassing van artikelen VI 112- VI 113
bij functiewijziging:
stuurman van de loodsboot: artikel VI 60
- slagen voor een vergelijkende competentieproef
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
chefloods: artikel VI 60
- slagen voor een vergelijkende competentieproef
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
kapitein van de loodsboot: artikel VI 61
- slagen voor een vergelijkende competentieproef
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
- de functiewijziging naar loods met de functie van kapitein van de
loodsboot kan op z’n vroegst ingaan na 100 effectieve vaardagen in de
functie van stuurman
loods algemene functie: artikel VI 62
- slagen voor een vergelijkende competentieproef en proefreizen zoals
bepaald in artikel VI 113, §1, 2° en 3°
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving

A1

arts

vergelijkend aanwervings-

master in de geneeskunde (beroepstitel arts)
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bevordering door verhoging
in graad
1

A1

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:

2

dierenarts

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B
examen

bij overgangsmaatregel:
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of diploma van
arts

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
master in de diergeneeskunde
bij overgangsmaatregel:
diploma van dierenarts of dokter in de diergeneeskunde
bij graadverandering:
met toepassing van artikel VI 158 slagen voor een selectieprocedure
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1

2

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

NIVEAU B
B3

leidinggevend
hoofddeskundige

alle graden van de rangen
B2 en B1

bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 39 geslaagd zijn voor een
selectieprocedure

B3

senior hoofddeskundige

alle graden van de rangen
B2 en B1

bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 40 geslaagd zijn voor een
selectieprocedure

B2

hoofdprogrammeur

programmeur
deskundige

B2

maritiem verkeersleider

B2

hoofddeskundige

B1

programmeur

B1

deskundige

vergelijkend
aanwervingsexamen

- diploma's die toegang geven tot niveau B zoals gevraagd in de
functiebeschrijving
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort.
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
3e streepje geschrapt[27]

vergelijkend
aanwervingsexamen

diploma van
- bachelor in de toegepaste informatica
- bachelor in het bedrijfsmanagement
- bachelor in de elektronica-ICT
- HBO 5-diploma met hoofdcomponent informatica
bij overgangsmaatregel:
- diploma van gegradueerde in de afdeling informatica, in de afdeling
boekhouding-informatica, in de afdeling programmering en in de afdeling
elektronica

vergelijkend
aanwervingsexamen

bij aanwerving
diploma's die toegang geven tot niveau B zoals gevraagd in de
functiebeschrijving
bij overgang naar het andere niveau
houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B zoals
gevraagd in de functiebeschrijving

deskundige
programmeur

graden van niveau C

Pagina 9 van 14

Bijlage 1: Vervanging Bijlage 4 VPS

R
a
n
g

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

Niveau C
C3

leidinggevend
hoofdmedewerker

alle graden van de rangen
C2 en C1

bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 39 geslaagd zijn voor een
selectieprocedure

C3

senior hoofdmedewerker

alle graden van de rangen
C2 en C1

bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 40 geslaagd zijn voor een
selectieprocedure

C2

hoofdmedewerker

medewerker, technicus

C2

hoofdtechnicus

technicus, medewerker

C2

hoofdscheepstechnicus

scheepstechnicus

C1

scheepstechnicus

in DAB’s Regionale Luchthavens:
. bij bevordering tot hoofdtechnicus, belast met luchthavenbeveiliging:
overeenkomstig artikel VI 114, §2 en zoals bepaald in de
functiebeschrijving : in het bezit zijn van het getuigschrift voor
luchthavenbeveiliging
twee jaar ervaring hebben op een luchthaven
. bij bevordering tot hoofdtechnicus belast met luchthaveninspectie:
overeenkomstig artikel VI 114, §1 en zoals bepaald in de
functiebeschrijving : in het bezit zijn van het getuigschrift van
luchthaveninspectie
twee jaar ervaring hebben op een luchthaven

motorist, schipper,
hoofdmotorist,
hoofdschipper,
leidinggevend hoofdassistent
(functie hoofdmotorist of
hoofdschipper) en senior
hoofdassistent (functie
hoofdmotorist of
hoofdschipper)

vergelijkend
aanwervingsexamen

bij aanwerving:
. diploma’s die toegang geven tot niveau C zoals gevraagd in de
functiebeschrijving
. titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort.
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
bij bevordering:
- slagen voor een selectieprocedure (artikel VI 34 en artikel VI 41)
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving

vergelijkend
aanwervingsexamen

bij aanwerving: [23]
. diploma’s die toegang geven tot niveau C zoals gevraagd in de
functiebeschrijving
. titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enz. zoals
gevraagd in de functiebeschrijving
bij bevordering:[23]
- slagen voor een vergelijkend overgangsexamen;
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort.
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
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C1

medewerker

graden van niveau D

vergelijkend
aanwervingsexamen

bij aanwerving:
diploma’s die toegang geven tot niveau C zoals gevraagd in de
functiebeschrijving

C1

technicus

graden van niveau D

vergelijkend
aanwervingsexamen

- bij aanwerving: diploma’s die toegang geven tot niveau C zoals
gevraagd in de functiebeschrijving
- voor de technicus met de functie van bos- of natuurwachter: door de
Vlaamse overheid uitgereikt attest van natuur- en bosbeheer als dat
gevraagd wordt in de functiebeschrijving
- bij de DAB’s Regionale Luchthavens overeenkomstig artikel VI 114,
zoals bepaald in de functiebeschrijving:
- voor de technicus belast met luchthavenbeveiliging: in het bezit zijn
van het getuigschrift voor luchthavenbeveiliging
- voor de technicus belast met de luchthaveninspectie: in het bezit zijn
van het getuigschrift van luchthaveninspectie

C1

radarwaarnemer

vergelijkend
aanwervingsexamen

diploma’s die toegang geven tot niveau C zoals gevraagd in de
functiebeschrijving
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Bijlage 1: Vervanging Bijlage 4 VPS

R
a
n
g

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B
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Bijlage 1: Vervanging Bijlage 4 VPS

R
Graad
a
Niveau
D
n
g
D3
leidinggevend hoofdassistent
1
2

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad
alle
graden van de rangen
D2 en D1
3A

Aanwerving

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

4

Bijzondere voorwaarden

bij bevordering:
met toepassing van artikel VI 34 en 5
artikel VI 39 geslaagd zijn voor een
selectieprocedure

D3

senior hoofdassistent

alle graden van de rangen
D2 en D1

D2

hoofdassistent

assistent, technisch
assistent of speciaal
assistent

D2

technisch hoofdassistent

assistent, technisch
assistent of speciaal
assistent

D2

speciaal hoofdassistent

assistent, technisch
assistent of speciaal
assistent

D2

hoofdschipper

schipper

- slagen voor een selectieprocedure (artikel VI 34 en artikel VI 41)
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving

D2

hoofdmotorist

motorist

- slagen voor een selectieprocedure (artikel 34 en artikel VI 41)
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving

D1

assistent

vergelijkend aanwervingsexamen

D1

technisch assistent

vergelijkend aanwervingsexamen

D1

schipper

vergelijkend aanwervingsexamen

bij bevordering
met toepassing van artikel VI 34 en artikel VI 40 geslaagd zijn voor een
selectieprocedure

aanwerving bij het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust:
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
functiewijziging bij het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: artikel
VI 63: slagen voor een vergelijkende competentieproef
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enz. zoals
gevraagd in de functiebeschrijving
bij graadverandering:
toepassing van artikel VI 59

D1

motorist

vergelijkend aanwervingsexamen

bij aanwerving:
- titularis van een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift enzovoort
zoals gevraagd in de functiebeschrijving
bij graadverandering:
toepassing van artikel VI 59

D1

speciaal assistent

vergelijkend aanwervingsexamen

- voor de functies van matroos en stoker bij het IVA Maritieme
Dienstverlening en Kust: titularis van een diploma,Pagina
brevet, certificaat,
13 van
getuigschrift enzovoort zoals gevraagd in de functiebeschrijving
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Bijlage 1: Vervanging Bijlage 4 VPS

R
a
n
g

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde
graden voor:
bevordering door verhoging
in graad

1

2

3A

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

4

5

bevordering door overgang
naar het andere niveau
3B

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van … tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft mobiliteitsmaatregelen en andere bepalingen
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
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