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Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de Franse tekst van de Algemene wet van 21 juli
1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, zoals
gewijzigd tot op heden, worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht:

1° artikel 6, A, eerste lid wordt vervangen door de
volgende bepaling:

«Les services civils ou judiciaires, rendus par suite
de nominations faites en exécution des lois ou éma-
nées du gouvernement et rétribués par le Trésor pu-
blic. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont
pas soumis à cette condition de nomination. Il en est
de même des seconds secrétaires de légation pour le
temps pendant lequel ils seront employés, soit à l’étran-
ger, soit à l’intérieur près du département des Affaires
étrangères.»;

2° artikel 26 wordt opgeheven;

3° in artikel 29, tweede lid worden de woorden «des
articles 8 et 9» vervangen door de woorden «de l’article
8»;

4° in artikel 38 worden de woorden «de la dette
publique» vervangen door de woorden «des pensions»;

5° in het opschrift van Titel III, Hoofdstuk I, Afde-
ling II wordt het woord « Cumul » geschrapt;

6° in artikel 48 worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht:

a) het eerste lid wordt vervangen door de volgende
bepaling:

«Toute personne jouissant d’une pension et qui a
été ou est condamné à une peine d’emprisonnement
est tenue, sous peine de déchéance, de résider dans
le Royaume, à moins d’une autorisation expresse du
Roi.»;

b) het tweede lid wordt opgeheven;

7° het opschrift van Titel III, Hoofdstuk II en de ar-
tikelen 51 tot en met 54, 56 en 57 worden opgeheven;

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Art. 2

Dans la version française de la Loi générale du 21
juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques,
telle qu’elle a été modifiée à ce jour, sont apportées
les modifications suivantes:

1° l’article 6, A, alinéa 1er est remplacé par la dis-
position suivante:

«Les services civils ou judiciaires, rendus par suite
de nominations faites en exécution des lois ou éma-
nées du gouvernement et rétribués par le Trésor pu-
blic. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont
pas soumis à cette condition de nomination. Il en est
de même des seconds secrétaires de légation pour le
temps pendant lequel ils seront employés, soit à l’étran-
ger, soit à l’intérieur près du département des Affaires
étrangères.»;

2° l’article 26 est abrogé;

3° dans l’article 29, alinéa 2, les mots «des arti-
cles 8 et 9» sont remplacés par les mots «de l’article
8»;

4° dans l’article 38, les mots «de la dette publique»
sont remplacés par les mots «des pensions»;

5° dans l’intitulé du Titre III, Chapitre Ier, Section II,
le mot «Cumul» est supprimé;

6° à l’article 48 sont apportées les modifications
suivantes:

a) l’alinéa 1er est remplacé par la disposition sui-
vante:

«Toute personne jouissant d’une pension et qui a
été ou est condamné à une peine d’emprisonnement
est tenue, sous peine de déchéance, de résider dans
le Royaume, à moins d’une autorisation expresse du
Roi.»;

b) l’alinéa 2 est abrogé;

7° l’intitulé du Titre III, Chapitre II et les articles 51
à 54, 56 et 57 sont abrogés;
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8° het opschrift van Titel IV en de artikelen 58 tot
en met 65 worden opgeheven.

Art. 3

De hiernavolgende bepalingen vormen de Neder-
landse tekst van de algemene wet van 21 juli 1844 op
de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, zoals die uit-
drukkelijk is gewijzigd en aangevuld tot de datum van
inwerkingtreding van deze wet.

De hiernavolgende Nederlandse tekst van de bepa-
lingen die de Algemene wet van 21 juli 1844 op de
burgerlijke en kerkelijke pensioenen hebben gewijzigd
en aangevuld na de wet van 18 april 1898, vervangt de
vorige Nederlandse tekst van die bepalingen.

Twistvragen gegrond op het verschil tussen de Ne-
derlandse en de Franse tekst worden beslist naar de
wil van de wetgever, die bepaald wordt volgens de ge-
wone interpretatieregelen, zonder voorrang van de ene
tekst boven de andere.

8° l’intitulé du Titre IV et les articles 58 à 65 sont
abrogés.

Art. 3

 Les dispositions qui suivent forment le texte néer-
landais de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les
pensions civiles et ecclésiastiques, telle qu’elle a été
expressément modifiée et complétée jusqu’à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le texte néerlandais ci-après, des dispositions qui
ont modifié et complété la loi générale du 21 juillet 1844
sur les pensions civiles et ecclésiastiques, postérieu-
rement à la loi du 18 avril 1898, remplace le texte néer-
landais antérieur de ces dispositions.

Les contestations basées sur la divergence des tex-
tes français et néerlandais sont décidées d’après la
volonté du législateur, déterminée suivant les règles
ordinaires d’interprétation, sans prééminence de l’un
des textes sur l’autre.



51410/003DOC 51

K A M E R    3e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D EC H A M B R E   3e  S E S S I O N  D E  L A  51e  L É G I S L A T U R E 20052004

ALGEMENE WET VAN 21 JULI 1844 OP DE
BURGERLIJKE EN KERKELIJKE PENSIOENEN

TITEL I

Rustpensioenen

HOOFDSTUK I

Rustpensioenen in het algemeen

Afdeling I

Toelating tot pensioen

Artikel 1

Aan magistraten, ambtenaren en personeelsleden,
die, ingevolge een vaste benoeming of ingevolge een
door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde be-
noeming, deel uitmaken van het algemene bestuur en
uit de Staatskas worden bezoldigd, kan pensioen wor-
den verleend op de leeftijd van vijfenzestig jaar en na
twintig jaar dienst.

De minimumdiensttijd is dertig jaar wanneer bijzon-
dere bepalingen onder verwijzing naar de bij deze wet
ingestelde regeling, voor enig ander persoon wiens pen-
sioen ten laste komt van de Staatskas, voorzien in de
mogelijkheid van pensionering op een lagere leeftijd
dan vijfenzestig jaar, zonder een minimumdiensttijd te
bepalen.

Voor provinciegouverneurs en arrondissements-
commissarissen wordt die minimumdiensttijd evenwel
bepaald op zeven, respectievelijk vijftien jaar, in die
hoedanigheid.

Het eerste lid aldus vervangen bij art. 29 van de wet
van 5 augustus 1968 en nadien aldus gewijzigd bij art. 1
van de wet van 17 juni 1971 en art. 39 van de wet van
23 december 1974; het tweede lid aldus vervangen bij
art. 29 van de wet van 5 augustus 1968 en het derde lid
toegevoegd bij art. 1 van de wet van 25 maart 1937.

Art. 2

Personen als bedoeld in artikel 1, die, bij een vaste
benoeming of bij een door of krachtens de wet daar-
mee gelijkgestelde benoeming, met een hoofd-
betrekking zijn bekleed, kunnen, ongeacht hun leeftijd

ALGEMENE WET VAN 21 JULI 1844 OP DE
BURGERLIJKE EN KERKELIJKE PENSIOENEN

TITEL I

Rustpensioenen

HOOFDSTUK I

Rustpensioenen in het algemeen

Afdeling I

Toelating tot pensioen

Artikel 1

Aan magistraten, ambtenaren en personeelsleden,
die, ingevolge een vaste benoeming of ingevolge een
door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde be-
noeming, deel uitmaken van het algemene bestuur en
uit de Staatskas worden bezoldigd, kan pensioen wor-
den verleend op de leeftijd van vijfenzestig jaar en na
twintig jaar dienst.

De minimumdiensttijd is dertig jaar wanneer bijzon-
dere bepalingen onder verwijzing naar de bij deze wet
ingestelde regeling, voor enig ander persoon wiens pen-
sioen ten laste komt van de Staatskas, voorzien in de
mogelijkheid van pensionering op een lagere leeftijd
dan vijfenzestig jaar, zonder een minimumdiensttijd te
bepalen.

Voor provinciegouverneurs en arrondissements-
commissarissen wordt die minimumdiensttijd evenwel
bepaald op zeven, respectievelijk vijftien jaar, in die
hoedanigheid.

L’alinéa 1er ainsi remplacé par l’art. 29 de la loi du
5 août 1968 et ensuite ainsi modifié par l’art. 1er de la loi
du 17 juin 1971 et l’art. 39 de la loi du 23 décembre 1974;
l’alinéa 2 ainsi remplacé par l’art. 29 de la loi du 5 août
1968 et l’alinéa 3 ajouté par l’art. 1er de la loi du 25 mars
1937.

Art. 2

Personen als bedoeld in artikel 1, die, bij een vaste
benoeming of bij een door of krachtens de wet daarmee
gelijkgestelde benoeming, met een hoofdbetrekking zijn
bekleed, kunnen, ongeacht hun leeftijd of diensttijd,
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of diensttijd, worden gepensioneerd wanneer zij blijken
niet in staat te zijn om hun ambt te blijven uitoefenen.

Aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 17 juni
1971.

Art. 3

Uit hoofde van een bijbetrekking kan pensioen we-
gens ongeschiktheid niet worden verleend dan na ten
minste tien jaar dienst.

Deze tijd wordt tot vijf jaar verminderd indien de
ongeschiktheid het gevolg is van gebrekkigheid te wij-
ten aan de uitoefening van het ambt.

Vloeit de ongeschiktheid voort uit een arbeidsonge-
val, een ongeval op de weg naar of van het werk, of uit
een beroepsziekte, dan is geen minimum aan dienstja-
ren vereist.

Aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 17 juni
1971.

Art. 4

De Koning bepaalt wat een hoofdbetrekking of een
bijbetrekking is in de zin van deze wet.

Aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 17 juni
1971.

Art. 4bis

Voor de toepassing van de artikelen 1 en 3 wordt
diensttijd, bezoldigd uit de Staatskas van Belgisch-
Congo en van Ruanda-Urundi, meegerekend bij de be-
paling van het minimum aantal jaren dat recht geeft op
pensioen aan in Rijksbesturen in dienst getreden ma-
gistraten van Belgisch-Congo of van Ruanda-Urundi
en aan ambtenaren van het Bestuur in Afrika of van de
Weermacht, die niet behoren tot de actieve kaders van
het moederlandse leger.

Hetzelfde geldt voor dienst bij het Hoofdbestuur van
Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, verricht door
tijdelijke ambtenaren die nadien de hoedanigheid van
rijksambtenaar hebben verkregen.

Ingevoegd bij art. 1 van de wet van 14 maart 1960: het
eerste lid nadien aldus gewijzigd bij art. 1 van de wet van
4 juli 1966 en bij art. 3, § 1, van de wet van 17 juni 1971.

worden gepensioneerd wanneer zij blijken niet in staat
te zijn om hun ambt te blijven uitoefenen.

Ainsi remplacé par l’art. 2 de la loi du 17 juin 1971.

Art. 3

Uit hoofde van een bijbetrekking kan pensioen
wegens ongeschiktheid niet worden verleend dan na
ten minste tien jaar dienst.

Deze tijd wordt tot vijf jaar verminderd indien de
ongeschiktheid het gevolg is van gebrekkigheid te wijten
aan de uitoefening van het ambt.

Vloeit de ongeschiktheid voort uit een arbeidsongeval,
een ongeval op de weg naar of van het werk, of uit een
beroepsziekte, dan is geen minimum aan dienstjaren
vereist.

Ainsi remplacé par l’art. 2 de la loi du 17 juin 1971.

Art. 4

De Koning bepaalt wat een hoofdbetrekking of een
bijbetrekking is in de zin van deze wet.

Ainsi remplacé par l’art. 2 de la loi du 17 juin 1971.

Art. 4bis

Voor de toepassing van de artikelen 1 en 3 wordt
diensttijd, bezoldigd uit de Staatskas van Belgisch-
Congo en van Ruanda-Urundi, meegerekend bij de
bepaling van het minimum aantal jaren dat recht geeft
op pensioen aan in Rijksbesturen in dienst getreden
magistraten van Belgisch-Congo of van Ruanda-Urundi
en aan ambtenaren van het Bestuur in Afrika of van de
Weermacht, die niet behoren tot de actieve kaders van
het moederlandse leger.

Hetzelfde geldt voor dienst bij het Hoofdbestuur van
Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, verricht door
tijdelijke ambtenaren die nadien de hoedanigheid van
rijksambtenaar hebben verkregen.

Inséré par l’art. 1er de la loi du 14 mars 1960 ; l’alinéa
1er ensuite ainsi modifié par l’art. 1er de la loi du 4 juillet
1966 et l’art. 3, § 1er de la loi du 17 juin 1971.
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Art. 5.-  (…)

Opgeheven bij art. 3, § 2, van de wet van 17 juni 1971.

Art. 6

Recht op pensioen kunnen geven:

A. Burgerlijke of gerechtelijke dienst, verricht  in-
gevolge benoemingen ter uitvoering van de wet of van-
wege de Regering, en uit de Staatskas bezoldigd. Per-
soneelsleden behoorlijk bij een besluit aangesteld in
overtal, zijn niet onderworpen aan de voorwaarde van
benoeming. Hetzelfde geldt voor tweede ambassade-
secretarissen voor de tijd gedurende welke zij in dienst
zijn, hetzij buitenslands, hetzij binnenslands bij het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken.

Dubbel aangerekend wordt de tijd gedurende welke
magistraten, ambtenaren of personeelsleden zijn
gevangengehouden of weggevoerd wegens hun
vaderlandslievend gedrag of hun weigering te gehoor-
zamen aan de bevelen van de Duitse overheid, bij of
naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt.

Voor het pensioen wordt de tijd meegerekend gedu-
rende welke personeelsleden bij het Departement van
Financiën in de hoedanigheid van aangenomen klerk
een niet door de Staat bezoldigde proeftijd hebben ver-
vuld vóór hun benoeming in vast verband.

Voor het pensioen wordt eveneens meegerekend:

– de tijd waarvoor de betrokkene de hoedanigheid
heeft van agent van de inlichtingendiensten of gede-
porteerde van de oorlog 1914-1918, op voorwaarde dat
hij vóór 1 juli 1924 in dienst is getreden en die tijd niet
reeds om een andere reden in aanmerking komt.

Van de werkelijke duur van de medewerking aan de
inlichtingendiensten of van de deportatie wordt het be-
wijs geleverd zoals inzake oorlogsrente.

– de tijd waarvoor de betrokkene het statuut geniet
van lid van het burgerlijk verzet, van werkweigeraar of
van gedeporteerde voor verplichte tewerkstelling van
de oorlog 1940-1945, op voorwaarde dat hij vóór 1 au-
gustus 1955 in dienst is getreden of dat de koloniale
dienst die hij kan doen gelden voor het recht op, of de
berekening van zijn moederlands pensioen, vóór die
datum is aangevat, en dat die tijd niet reeds om een
andere reden in aanmerking komt.

Art. 5.-  (…)

Abrogé par l’art. 3, § 2, de la loi du 17 juin 1971.

Art. 6

Recht op pensioen kunnen geven:

A. Burgerlijke of gerechtelijke dienst, verricht  in-
gevolge benoemingen ter uitvoering van de wet of van-
wege de Regering, en uit de Staatskas bezoldigd. Per-
soneelsleden behoorlijk bij een besluit aangesteld in
overtal, zijn niet onderworpen aan de voorwaarde van
benoeming. Hetzelfde geldt voor tweede ambassade-
secretarissen voor de tijd gedurende welke zij in dienst
zijn, hetzij buitenslands, hetzij binnenslands bij het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken.

Dubbel aangerekend wordt de tijd gedurende welke
magistraten, ambtenaren of personeelsleden zijn
gevangengehouden of weggevoerd wegens hun
vaderlandslievend gedrag of hun weigering te gehoor-
zamen aan de bevelen van de Duitse overheid, bij of
naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt.

Voor het pensioen wordt de tijd meegerekend gedu-
rende welke personeelsleden bij het Departement van
Financiën in de hoedanigheid van aangenomen klerk
een niet door de Staat bezoldigde proeftijd hebben ver-
vuld vóór hun benoeming in vast verband.

Voor het pensioen wordt eveneens meegerekend:

– de tijd waarvoor de betrokkene de hoedanigheid
heeft van agent van de inlichtingendiensten of gede-
porteerde van de oorlog 1914-1918, op voorwaarde dat
hij vóór 1 juli 1924 in dienst is getreden en die tijd niet
reeds om een andere reden in aanmerking komt.

Van de werkelijke duur van de medewerking aan de
inlichtingendiensten of van de deportatie wordt het be-
wijs geleverd zoals inzake oorlogsrente.

– de tijd waarvoor de betrokkene het statuut geniet
van lid van het burgerlijk verzet, van werkweigeraar of
van gedeporteerde voor verplichte tewerkstelling van
de oorlog 1940-1945, op voorwaarde dat hij vóór 1 au-
gustus 1955 in dienst is getreden of dat de koloniale
dienst die hij kan doen gelden voor het recht op, of de
berekening van zijn moederlands pensioen, vóór die
datum is aangevat, en dat die tijd niet reeds om een
andere reden in aanmerking komt.
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Van de werkelijke duur waarvoor het beoogde sta-
tuut is erkend, wordt het bewijs geleverd zoals inzake
oorlogsrente.

B. Werkelijke militaire dienst voor de tijd van wer-
kelijke aanwezigheid bij het korps, evenals de dienst
verricht bij de Civiele Bescherming of besteed aan ta-
ken van openbaar nut overeenkomstig de wetten be-
treffende het statuut van gewetensbezwaarde, gecoör-
dineerd bij het koninklijk besluit van 20 februari 1980;
de tijd van werkelijke aanwezigheid bij het korps, door-
gebracht bij de legers op oorlogsvoet, wordt dubbel of
driemaal aangerekend volgens de regels gesteld be-
treffende het verkrijgen van het militair pensioen we-
gens dienstjaren.

Hetzelfde geldt ten aanzien van gevangenhouding of
deportatie ten gevolge van veroordelingen uitgespro-
ken jegens degenen die tijdens het vervullen van hun
ambt of hun betrekking meewerkten aan inlichtingen-
diensten of het vertrek uit België vergemakkelijkten
van jongelieden die zich bij de geallieerde legers heb-
ben vervoegd.

C. Voltijdse dienst door vrijwilligers kosteloos in grif-
fies of parketten verricht vóór 17 augustus 1955.

Het bewijs van die dienstverrichting kan worden ge-
leverd door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van ge-
tuigenissen.

D. De tijd waarvoor de betrokkene het voordeel ge-
niet van de wet van 21 november 1974 houdende sta-
tuut van weerstander tegen het nazisme in de inge-
lijfde gebieden, voor zover hij vóór 1 augustus 1955 in
dienst is getreden of vóór dat tijdstip de koloniale dienst
heeft aangevat, die hij kan doen gelden voor het recht
op of de berekening van zijn moederlands pensioen.
Indien het voormelde statuut geheel of ten dele is toe-
gekend overeenkomstig artikel 2, 1°, 3° of 5°, van de
wet van 21 november 1974, wordt de in aanmerking te
nemen tijd dubbel aangerekend bij het berekenen van
het pensioen overeenkomstig de regels gesteld voor
aanrekening van de militaire oorlogsdienst bedoeld in
artikel 73 van de wetten op de militaire pensioenen,
gecoördineerd op 11 augustus 1923.

Het voorgaande is alleen van toepassing in de mate
waarin de enkel of dubbel aan te rekenen tijd aan de
betrokkene niet een ten minste evenwaardig voordeel
heeft opgeleverd.

Voor het pensioen wordt aangerekend, voorzover
daarmee niet reeds om een andere reden rekening is
gehouden:

Van de werkelijke duur waarvoor het beoogde sta-
tuut is erkend, wordt het bewijs geleverd zoals inzake
oorlogsrente.

B. Werkelijke militaire dienst voor de tijd van wer-
kelijke aanwezigheid bij het korps, evenals de dienst
verricht bij de Civiele Bescherming of besteed aan ta-
ken van openbaar nut overeenkomstig de wetten be-
treffende het statuut van gewetensbezwaarde, gecoör-
dineerd bij het koninklijk besluit van 20 februari 1980;
de tijd van werkelijke aanwezigheid bij het korps, door-
gebracht bij de legers op oorlogsvoet, wordt dubbel of
driemaal aangerekend volgens de regels gesteld be-
treffende het verkrijgen van het militair pensioen we-
gens dienstjaren.

Hetzelfde geldt ten aanzien van gevangenhouding of
deportatie ten gevolge van veroordelingen uitgespro-
ken jegens degenen die tijdens het vervullen van hun
ambt of hun betrekking meewerkten aan inlichtingen-
diensten of het vertrek uit België vergemakkelijkten
van jongelieden die zich bij de geallieerde legers heb-
ben vervoegd.

C. Voltijdse dienst door vrijwilligers kosteloos in grif-
fies of parketten verricht vóór 17 augustus 1955.

Het bewijs van die dienstverrichting kan worden ge-
leverd door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van ge-
tuigenissen.

D. De tijd waarvoor de betrokkene het voordeel ge-
niet van de wet van 21 november 1974 houdende sta-
tuut van weerstander tegen het nazisme in de inge-
lijfde gebieden, voor zover hij vóór 1 augustus 1955 in
dienst is getreden of vóór dat tijdstip de koloniale dienst
heeft aangevat, die hij kan doen gelden voor het recht
op of de berekening van zijn moederlands pensioen.
Indien het voormelde statuut geheel of ten dele is toe-
gekend overeenkomstig artikel 2, 1°, 3° of 5°, van de
wet van 21 november 1974, wordt de in aanmerking te
nemen tijd dubbel aangerekend bij het berekenen van
het pensioen overeenkomstig de regels gesteld voor
aanrekening van de militaire oorlogsdienst bedoeld in
artikel 73 van de wetten op de militaire pensioenen,
gecoördineerd op 11 augustus 1923.

Het voorgaande is alleen van toepassing in de mate
waarin de enkel of dubbel aan te rekenen tijd aan de
betrokkene niet een ten minste evenwaardig voordeel
heeft opgeleverd.

Voor het pensioen wordt aangerekend, voorzover
daarmee niet reeds om een andere reden rekening is
gehouden:
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– de tijd waarvoor de betrokkene gerechtigd is op
het statuut van politiek gevangene van de oorlog 1914-
1918, voorzover hij vóór 1 juli 1924 in dienst is getre-
den;

– de tijd waarvoor de betrokkene gerechtigd is op
het statuut van politiek gevangene van de oorlog 1940-
1945, voorzover hij vóór 1 augustus 1955 in dienst is
getreden of vóór dat tijdstip de koloniale dienst heeft
aangevat, die hij kan doen gelden voor het recht op of
de berekening van zijn moederlands pensioen.

De werkelijke duur van de hechtenis als politiek ge-
vangene van de oorlog 1914-1918 of van het genot van
het statuut van politiek gevangene van de oorlog 1940-
1945 wordt bewezen zoals inzake oorlogsrente, en de
in aanmerking komende tijd wordt dubbel aangerekend
bij het berekenen van het pensioen overeenkomstig de
regels gesteld voor aanrekening van de militaire oorlogs-
dienst bedoeld in artikel 73 van de wetten op de mili-
taire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923,
met uitzondering van de tijd die aan de betrokkene reeds
ten minste een evenwaardig voordeel heeft opgeleverd.

Onder A. aanvankelijk gewijzigd bij art. 1 van de wet
van 10 januari 1886; nadien het eerste lid aldus gewij-
zigd bij art. 67, § 1, 1°, van de wet van 15 mei 1984 en
bij deze wet; het tweede lid ingevoegd bij art. 1 van de
wet van 3 juni 1920 en nadien aldus gewijzigd bij art.
39 van de wet van 23 december 1974; het derde lid
ingevoegd bij art. 2 van de wet van 9 juni 1947 en na-
dien aldus gewijzigd bij art. 67, § 1, 2°, van de wet van
15 mei 1984; het vierde lid ingevoegd bij art. 16 van de
wet van 27 december 1977, de aanhef daarvan nadien
aldus gewijzigd bij art. 67, § 1, 3°, van de wet van 15
mei 1984, het eerste streepje aldus gewijzigd bij art.
37 van de wet van 3 juni 1982 en het tweede streepje
aldus gewijzigd bij de artt. 30 en 37 van de wet van
3 juni 1982; onder B. aanvankelijk gewijzigd bij art. 1,
 § 2, van de wet van 17 februari 1849; nadien het eer-
ste lid aldus vervangen bij art. 110 van de wet van 22
december 1977 en nadien aldus gewijzigd bij de artt.
67, § 1, 4°, en 91 van de wet van 15 mei 1984; het
tweede lid ingevoegd bij art. 1 van de wet van 3 juni
1920 en het derde lid opgeheven bij art. 67, § 2, van de
wet van 15 mei 1984; onder C. toegevoegd bij art. 1
van de wet van 11 juli 1973; onder D. het eerste lid
toegevoegd bij art. 31 van de wet van 3 juni 1982 en
nadien aldus gewijzigd bij art. 67, § 1, 5°, van de wet
van 15 mai 1984 en art. 28 van de wet van 25 juni
1987; het tweede lid ingevoegd bij art. 31, het derde en
het vierde lid ingevoegd bij art. 32 van de wet van 3
juni 1982; het derde lid nadien aldus gewijzigd bij art.
67, § 1, 6°, van de wet van 15 mei 1984.

– de tijd waarvoor de betrokkene gerechtigd is op
het statuut van politiek gevangene van de oorlog 1914-
1918, voorzover hij vóór 1 juli 1924 in dienst is getre-
den;

– de tijd waarvoor de betrokkene gerechtigd is op
het statuut van politiek gevangene van de oorlog 1940-
1945, voorzover hij vóór 1 augustus 1955 in dienst is
getreden of vóór dat tijdstip de koloniale dienst heeft
aangevat, die hij kan doen gelden voor het recht op of
de berekening van zijn moederlands pensioen.

De werkelijke duur van de hechtenis als politiek ge-
vangene van de oorlog 1914-1918 of van het genot van
het statuut van politiek gevangene van de oorlog 1940-
1945 wordt bewezen zoals inzake oorlogsrente, en de
in aanmerking komende tijd wordt dubbel aangerekend
bij het berekenen van het pensioen overeenkomstig de
regels gesteld voor aanrekening van de militaire oorlogs-
dienst bedoeld in artikel 73 van de wetten op de mili-
taire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923,
met uitzondering van de tijd die aan de betrokkene reeds
ten minste een evenwaardig voordeel heeft opgeleverd.

Sous A. initialement modifié par l’art. 1er de la loi du
10 janvier 1886 ; l’alinéa 1er ensuite ainsi modifié par
l’art. 67, § 1er, 1° de la loi du 15 mai 1984 et par la
présente loi ; l’alinéa 2 inséré par l’art. 1er de la loi du
3 juin 1920 et ensuite ainsi modifié par l’art. 39 de la loi
du 23 décembre 1974 ; l’alinéa 3 inséré par l’art. 2 de
la loi du 9 juin 1947 et ensuite ainsi modifié par l’art.
67, § 1er, 2° de la loi du 15 mai 1984 ; l’alinéa 4 inséré
par l’art. 16 de la loi du 27 décembre 1977, le début de
cet alinéa ensuite ainsi modifié par l’art. 67, § 1er, 3° de
la loi du 15 mai 1984, le premier tiret ainsi modifié par
l’art. 37 de la loi du 3 juin 1982 et le deuxième tiret
ainsi modifié par les artt. 30 et 37 de la loi du 3 juin
1982; sous B. initialement modifié par l’art. 1er, § 2, de
la loi du 17  février 1849 ; l’alinéa 1er ensuite ainsi rem-
placé par l’art. 110 de la loi du 22 décembre 1977 et
ensuite ainsi modifié par les artt. 67, § 1er, 4°, et 91 de
la loi du 15 mai 1984 ; l’alinéa 2 inséré par l’art. 1er de
la loi du 3 juin 1920 et l’alinéa 3 abrogé par l’art. 67,
§ 2, de la loi du 15 mai 1984 ; sous C. ajouté par l’art.
1er de la loi du 11 juillet 1973 ; sous D. l’alinéa 1er ajouté
par l’art. 31 de la loi du 3 juin 1982 et ensuite ainsi
modifié par l’art. 67, § 1er, 5°, de la loi du 15 mai 1984
et l’art. 28 de la loi du 25 juin 1987 ; l’alinéa 2 inséré
par l’art. 31, l’alinéa 3 et l’alinéa 4 insérés par l’art. 32
de la loi du 3 juin 1982 ; l’alinéa 3 ensuite ainsi modifié
par l’art. 67, § 1er, 6°, de la loi du 15 mai 1984.
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Art. 7

Een magistraat, ambtenaar of personeelslid, die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij de uitoefe-
ning van zijn ambt, kan bij inruststelling door de Rege-
ring worden gemachtigd om de titel van zijn ambt
eershalve te voeren.

Aldus gewijzigd bij art. 39 van de wet van 23 de-
cember 1974.

Afdeling II

Berekening van pensioenen

Art. 8

§ 1. Het rustpensioen wordt berekend op de grond-
slag van, voor elk jaar dienst, 1/60 van de referentie-
wedde.

De referentiewedde is de gemiddelde wedde van de
laatste vijf jaar van de loopbaan of van de volledige
duur van de loopbaan als die minder dan vijf jaar be-
draagt. De gemiddelde wedde wordt bepaald op basis
van de wedden zoals die vastgelegd zijn in de wedden-
schalen verbonden aan de ambten waarin de betrok-
kene vast was benoemd. Indien de betrokkene, die vast
was benoemd in een ambt, gedurende de hiervoor be-
doelde tijd een ander ambt heeft uitgeoefend waarin hij
niet vast was benoemd, worden alleen de wedden ver-
bonden aan het ambt waarin hij vast was benoemd, in
aanmerking genomen. Indien de betrokkene niet vast
was benoemd gedurende de hele hiervoor bedoelde
tijd, worden de wedden verbonden aan de tijdelijk of
krachtens overeenkomst uitgeoefende betrekkingen die
aan de vaste benoeming zijn voorafgegaan, eveneens
in aanmerking genomen. In dat geval mogen die wed-
den evenwel niet hoger zijn dan die welke toegekend
zouden zijn indien de tijdelijk of krachtens overeen-
komst uitgeoefende bedieningen door de betrokkene
zouden zijn gepresteerd in het ambt waarin hij vast
was benoemd. Indien de vaste benoeming in een
bevorderingsambt eerst kon plaatsvinden na een proef-
tijd, en de betrokkene na die tijd vast is benoemd in dat
bevorderingsambt, wordt hij geacht vanaf het begin van
de proeftijd vast benoemd te zijn.

Voor de toepassing van deze wet wordt met een
vaste benoeming gelijkgesteld, een mandaat verleend
met toepassing, hetzij van artikel 74bis van het ko-
ninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het sta-
tuut van het Rijkspersoneel, hetzij van artikel 22 van

Art. 7

Een magistraat, ambtenaar of personeelslid, die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij de uitoefening
van zijn ambt, kan bij inruststelling door de Regering
worden gemachtigd om de titel van zijn ambt eershalve
te voeren.

Ainsi modifié par l’art. 39 de la loi du 23 décembre
1974.

Afdeling II

Berekening van pensioenen

Art. 8

§ 1. Het rustpensioen wordt berekend op de grond-
slag van, voor elk jaar dienst, 1/60 van de referentie-
wedde.

De referentiewedde is de gemiddelde wedde van de
laatste vijf jaar van de loopbaan of van de volledige
duur van de loopbaan als die minder dan vijf jaar be-
draagt. De gemiddelde wedde wordt bepaald op basis
van de wedden zoals die vastgelegd zijn in de wedden-
schalen verbonden aan de ambten waarin de betrok-
kene vast was benoemd. Indien de betrokkene, die vast
was benoemd in een ambt, gedurende de hiervoor be-
doelde tijd een ander ambt heeft uitgeoefend waarin hij
niet vast was benoemd, worden alleen de wedden ver-
bonden aan het ambt waarin hij vast was benoemd, in
aanmerking genomen. Indien de betrokkene niet vast
was benoemd gedurende de hele hiervoor bedoelde
tijd, worden de wedden verbonden aan de tijdelijk of
krachtens overeenkomst uitgeoefende betrekkingen die
aan de vaste benoeming zijn voorafgegaan, eveneens
in aanmerking genomen. In dat geval mogen die wed-
den evenwel niet hoger zijn dan die welke toegekend
zouden zijn indien de tijdelijk of krachtens overeen-
komst uitgeoefende bedieningen door de betrokkene
zouden zijn gepresteerd in het ambt waarin hij vast
was benoemd. Indien de vaste benoeming in een
bevorderingsambt eerst kon plaatsvinden na een proef-
tijd, en de betrokkene na die tijd vast is benoemd in dat
bevorderingsambt, wordt hij geacht vanaf het begin van
de proeftijd vast benoemd te zijn.

Voor de toepassing van deze wet wordt met een
vaste benoeming gelijkgesteld, een mandaat verleend
met toepassing, hetzij van artikel 74bis van het ko-
ninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het sta-
tuut van het Rijkspersoneel, hetzij van artikel 22 van
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het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepa-
ling van de algemene principes van het administratief
en geldelijk statuut van de rijksambtenaren, die van
toepassing zijn op het personeel van de diensten van
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de
Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie en van de Franse Gemeenschaps-
commissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtsper-
sonen die ervan afhangen. De Koning kan, bij een
besluit genomen na overleg in de Ministerraad, andere
mandaten van vergelijkbare aard die Hij aanwijst, met
een vaste benoeming gelijkstellen.

Voor het bepalen van de in het tweede lid bedoelde
referentiewedde wordt in voorkomend geval eveneens
rekening gehouden met de in § 2 bepaalde weddenbij-
slagen die verbonden zijn aan de ambten waarin de
betrokkene vast was benoemd of waarin de betrok-
kene overeenkomstig de artikelen 182 en 261 van het
Gerechtelijk Wetboek was aangewezen. Deze bijslagen
worden in aanmerking genomen voor de perioden ge-
durende welke zij werkelijk werden toegekend, en ten
belope van het bedrag of de bedragen die gedurende
diezelfde perioden toegekend werden. Indien de wedden-
bijslag toegekend werd in de vorm van een bepaald
percentage van de wedde, wordt de in aanmerking te
nemen bijslag evenwel vastgesteld op grond van de
weddenschaal die werd toegekend of zou toegekend
zijn onder de voorwaarden bepaald door het geldelijk
statuut dat van kracht was op de ingangsdatum van
het pensioen en ten belope van het percentage of de
percentages die werkelijk toegekend werden.

In afwijking van het vierde lid:

1° is de in aanmerking te nemen bijslag die welke
zou zijn toegekend als de wedde niet was verminderd
of geschorst, indien een weddenbijslag wegens met
dienstactiviteit gelijkgesteld verlof, terbeschikking-
stelling of gedeeltelijke of volledige loopbaan-
onderbreking werd verminderd in dezelfde verhouding
als de wedde, of werd geschorst;

2° wordt, ingeval een weddenbijslag geheel of ge-
deeltelijk is opgenomen in de weddenschaal, de bijslag
die of het gedeelte van de bijslag dat is opgenomen,
niet in aanmerking genomen.

Voor het bepalen van de in het tweede lid bedoelde
referentiewedde:

1° worden voordelen in natura niet in aanmerking
genomen, behalve die toegekend aan personen vast
benoemd of aangesteld als conciërge, voor wie deze
voordelen in aanmerking komen overeenkomstig door
de Koning bepaalde nadere regels;

het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepa-
ling van de algemene principes van het administratief
en geldelijk statuut van de rijksambtenaren, die van
toepassing zijn op het personeel van de diensten van
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de
Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie en van de Franse Gemeenschaps-
commissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtsper-
sonen die ervan afhangen. De Koning kan, bij een
besluit genomen na overleg in de Ministerraad, andere
mandaten van vergelijkbare aard die Hij aanwijst, met
een vaste benoeming gelijkstellen.

Voor het bepalen van de in het tweede lid bedoelde
referentiewedde wordt in voorkomend geval eveneens
rekening gehouden met de in § 2 bepaalde weddenbij-
slagen die verbonden zijn aan de ambten waarin de
betrokkene vast was benoemd of waarin de betrok-
kene overeenkomstig de artikelen 182 en 261 van het
Gerechtelijk Wetboek was aangewezen. Deze bijslagen
worden in aanmerking genomen voor de perioden ge-
durende welke zij werkelijk werden toegekend, en ten
belope van het bedrag of de bedragen die gedurende
diezelfde perioden toegekend werden. Indien de wedden-
bijslag toegekend werd in de vorm van een bepaald
percentage van de wedde, wordt de in aanmerking te
nemen bijslag evenwel vastgesteld op grond van de
weddenschaal die werd toegekend of zou toegekend
zijn onder de voorwaarden bepaald door het geldelijk
statuut dat van kracht was op de ingangsdatum van
het pensioen en ten belope van het percentage of de
percentages die werkelijk toegekend werden.

In afwijking van het vierde lid:

1° is de in aanmerking te nemen bijslag die welke
zou zijn toegekend als de wedde niet was verminderd
of geschorst, indien een weddenbijslag wegens met
dienstactiviteit gelijkgesteld verlof, terbeschikking-
stelling of gedeeltelijke of volledige loopbaan-
onderbreking werd verminderd in dezelfde verhouding
als de wedde, of werd geschorst;

2° wordt, ingeval een weddenbijslag geheel of ge-
deeltelijk is opgenomen in de weddenschaal, de bijslag
die of het gedeelte van de bijslag dat is opgenomen,
niet in aanmerking genomen.

Voor het bepalen van de in het tweede lid bedoelde
referentiewedde:

1° worden voordelen in natura niet in aanmerking
genomen, behalve die toegekend aan personen vast
benoemd of aangesteld als conciërge, voor wie deze
voordelen in aanmerking komen overeenkomstig door
de Koning bepaalde nadere regels;
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2° wordt de weddenschaal verbonden aan het ambt
van hypotheekbewaarder vervangen door het maximum
van de weddenschaal verbonden aan het ambt van ge-
westelijk directeur bij de Administratie van de B.T.W.,
Registratie en Domeinen.

§ 2. Voor de toepassing van § 1, vierde lid, worden
de volgende weddenbijslagen in aanmerking genomen:

1° de weddentoeslag bepaald in artikel 152bis van
de wet van 15 juni 1899 houdende titel II van het Wet-
boek van Strafrechtspleging voor het Leger;

2° de anciënniteitsbijslag toegekend met toepassing
van het koninklijk besluit van 22 april 1952 betreffende
de anciënniteitsbijslag bepaald bij artikel 13 van de wet
van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947, bij de wet van 14
februari 1955 en bij het koninklijk besluit nr. 6 van 21
januari 1957;

3° de jaarlijkse toelagen bepaald bij artikel 46 van
de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van
het universitair onderwijs van de Staat;

4° de weddenbijslagen toegekend met toepassing
van artikel 3, §§ 2 en 3, van de wet van 5 april 1955
inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad
van State;

5° het veranderlijk bezoldigingsgedeelte bepaald bij
het koninklijk besluit van 3 augustus 1955 tot vaststel-
ling van de arbeidsvoorwaarden en het bezoldigings-
stelsel van het bijzonder personeel van het loodswezen
van het Bestuur van het Zeewezen, ten belope van het
bedrag bepaald in artikel 10, § 1, van dat besluit;

6° de weddenbijslag toegekend met toepassing van
het koninklijk besluit van 15 april 1965 houdende toe-
kenning van een weddenbijslag aan sommige leden van
het door de Staat bezoldigd personeel wier
indiensttreding door de oorlog 1940-1945 merkelijk is
vertraagd;

7° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel 25 van het koninklijk besluit van 19
september 1967 betreffende het administratief statuut
en de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren
in de rijksbesturen, die belast zijn met ambten in ver-
band met bijstand en hygiëne;

8° de weddenbijslagen toegekend met toepassing
van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van
die bedoeld in de artikelen 358, 359 en 370;

2° wordt de weddenschaal verbonden aan het ambt
van hypotheekbewaarder vervangen door het maximum
van de weddenschaal verbonden aan het ambt van ge-
westelijk directeur bij de Administratie van de B.T.W.,
Registratie en Domeinen.

§ 2. Voor de toepassing van § 1, vierde lid, worden
de volgende weddenbijslagen in aanmerking genomen:

1° de weddentoeslag bepaald in artikel 152bis van
de wet van 15 juni 1899 houdende titel II van het Wet-
boek van Strafrechtspleging voor het Leger;

2° de anciënniteitsbijslag toegekend met toepassing
van het koninklijk besluit van 22 april 1952 betreffende
de anciënniteitsbijslag bepaald bij artikel 13 van de wet
van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947, bij de wet van 14
februari 1955 en bij het koninklijk besluit nr. 6 van 21
januari 1957;

3° de jaarlijkse toelagen bepaald bij artikel 46 van
de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van
het universitair onderwijs van de Staat;

4° de weddenbijslagen toegekend met toepassing
van artikel 3, §§ 2 en 3, van de wet van 5 april 1955
inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad
van State;

5° het veranderlijk bezoldigingsgedeelte bepaald bij
het koninklijk besluit van 3 augustus 1955 tot vaststel-
ling van de arbeidsvoorwaarden en het bezoldigings-
stelsel van het bijzonder personeel van het loodswezen
van het Bestuur van het Zeewezen, ten belope van het
bedrag bepaald in artikel 10, § 1, van dat besluit;

6° de weddenbijslag toegekend met toepassing van
het koninklijk besluit van 15 april 1965 houdende toe-
kenning van een weddenbijslag aan sommige leden van
het door de Staat bezoldigd personeel wier
indiensttreding door de oorlog 1940-1945 merkelijk is
vertraagd;

7° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel 25 van het koninklijk besluit van 19
september 1967 betreffende het administratief statuut
en de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren
in de rijksbesturen, die belast zijn met ambten in ver-
band met bijstand en hygiëne;

8° de weddenbijslagen toegekend met toepassing
van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van
die bedoeld in de artikelen 358, 359 en 370;
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9° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging
bepaald bij het koninklijk besluit van 17 september 1969
houdende toekenning van een loodstoelage aan de dek-
officieren belast met het bevel over de schepen van de
Oostende-Dover- en de Oostende-Harwichlijn, ten
belope van het bedrag bepaald in artikel 4 van dat be-
sluit;

10° de bijwedde toegekend met toepassing van het
koninklijk besluit van 16 januari 1970 houdende toe-
kenning van een bijwedde aan sommige leden van het
onderwijzend personeel die houder zijn van bijzondere
diploma’s;

11° de bijwedde toegekend met toepassing van het
koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende toeken-
ning van een bijwedde voor buitengewone en veran-
derlijke dienstverstrekkingen die terzelfdertijd bestaan
uit nachtwerk, zondagswerk en werk op feestdagen,
aan sommige leden van het paramedisch personeel
van het rijksonderwijs;

12° de veranderlijke wedde of de wedden-
complementen toegekend aan het personeel van de
verkeersleidingsdiensten van de Regie der Luchtwe-
gen krachtens de collectieve overeenkomst betreffende
de sociale programmatie 1972-1973 of krachtens on-
derhandelingen gevoerd in het Sectorcomité VI :
Verkeerswezen;

13° de supplementen bepaald bij het koninklijk be-
sluit van 4 april 1975 tot regeling van de voorwaarden
van geldelijke gelijkstelling van de ambtenaren der cen-
trale diensten van het ministerie van Financiën aange-
worven in de buitendiensten en van de ambtenaren ter
beschikking gehouden van de buitendiensten van de
Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie of
die er benoemd zijn;

14° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging
bepaald bij het koninklijk besluit van 11 april 1975 hou-
dende toekenning van een loodstoelage aan de dek-
officieren belast met het bevel over de schepen van de
Regie voor Maritiem Transport en van een aanvullende
bezoldiging aan sommige personeelsleden van de Re-
gie, ten belope van het bedrag bepaald in artikel 3 van
dat besluit;

15° het zeegeld bepaald bij het koninklijk besluit van
18 augustus 1976 houdende regeling van het zeegeld
van het varend personeel van het Bestuur van het Zee-
wezen en van de Binnenvaart, ten belope van het be-
drag bepaald in artikel 1, kolom III, van dat besluit;

9° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging
bepaald bij het koninklijk besluit van 17 september 1969
houdende toekenning van een loodstoelage aan de dek-
officieren belast met het bevel over de schepen van de
Oostende-Dover- en de Oostende-Harwichlijn, ten
belope van het bedrag bepaald in artikel 4 van dat be-
sluit;

10° de bijwedde toegekend met toepassing van het
koninklijk besluit van 16 januari 1970 houdende toe-
kenning van een bijwedde aan sommige leden van het
onderwijzend personeel die houder zijn van bijzondere
diploma’s;

11° de bijwedde toegekend met toepassing van het
koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende toeken-
ning van een bijwedde voor buitengewone en veran-
derlijke dienstverstrekkingen die terzelfdertijd bestaan
uit nachtwerk, zondagswerk en werk op feestdagen,
aan sommige leden van het paramedisch personeel
van het rijksonderwijs;

12° de veranderlijke wedde of de wedden-
complementen toegekend aan het personeel van de
verkeersleidingsdiensten van de Regie der Luchtwe-
gen krachtens de collectieve overeenkomst betreffende
de sociale programmatie 1972-1973 of krachtens on-
derhandelingen gevoerd in het Sectorcomité VI:
Verkeerswezen;

13° de supplementen bepaald bij het koninklijk be-
sluit van 4 april 1975 tot regeling van de voorwaarden
van geldelijke gelijkstelling van de ambtenaren der cen-
trale diensten van het ministerie van Financiën aange-
worven in de buitendiensten en van de ambtenaren ter
beschikking gehouden van de buitendiensten van de
Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie of
die er benoemd zijn;

14° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging
bepaald bij het koninklijk besluit van 11 april 1975 hou-
dende toekenning van een loodstoelage aan de dek-
officieren belast met het bevel over de schepen van de
Regie voor Maritiem Transport en van een aanvullende
bezoldiging aan sommige personeelsleden van de Re-
gie, ten belope van het bedrag bepaald in artikel 3 van
dat besluit;

15° het zeegeld bepaald bij het koninklijk besluit van
18 augustus 1976 houdende regeling van het zeegeld
van het varend personeel van het Bestuur van het Zee-
wezen en van de Binnenvaart, ten belope van het be-
drag bepaald in artikel 1, kolom III, van dat besluit;
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16° de uitkeringen bepaald bij artikel 3 van het be-
sluit van de Algemene Vergadering van de Raad van
State van 16 februari 1979 tot vaststelling van de
weddenschalen van de leden van het administratief
personeel van de Raad van State;

17° het veranderlijk bezoldigingsgedeelte bepaald bij
het koninklijk besluit van 14 september 1981 houdende
de arbeidsvoorwaarden en bezoldigingsregeling van het
loodsenpersoneel verbonden aan het loodsstation Kust
te Zeebrugge, ten belope van het bedrag bepaald in
artikel 8, § 2, van dat besluit;

18° het zeegeld bepaald bij het koninklijk besluit van
29 november 1983 houdende regeling van het zeegeld
van het varend personeel van de Regie voor Maritiem
Transport, ten belope van het bedrag bepaald in artikel
1, kolom III, van dat besluit;

19° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging
bepaald bij het koninklijk besluit van 18 januari 1984
houdende toekenning van een loodstoelage aan de dek-
officieren belast met het bevel over de schepen en
draagvleugelboten van de Regie voor Maritiem Trans-
port en van een aanvullende bezoldiging aan sommige
personeelsleden van de Regie, ten belope van het be-
drag bepaald in artikel 3 van dat besluit;

20° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel 10 en de toelage toegekend met toe-
passing van artikel 14bis van het koninklijk besluit van
13 augustus 1990 tot vaststelling van de bezoldigings-
regeling van het personeel van het ministerie van Fi-
nanciën;

21° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van de artikelen 3 tot en met 8 van het besluit van
de Vlaamse Executieve van 28 november 1990 tot toe-
kenning van weddencomplementen aan de personeels-
leden van de Diensten van de Vlaamse Executieve en
van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die
ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het
Vlaams Gewest;

22° de vergoeding toegekend aan de rector, de vice-
rector en de secretaris van de academische raad met
toepassing van artikel 100, eerste lid, van het decreet
van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap;

23° de functietoeslag toegekend aan het verplegend
en paramedisch personeel krachtens de omzendbrieven
van het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu
van 12 juni 1991 of 1 juni 1992;

16° de uitkeringen bepaald bij artikel 3 van het be-
sluit van de Algemene Vergadering van de Raad van
State van 16 februari 1979 tot vaststelling van de
weddenschalen van de leden van het administratief
personeel van de Raad van State;

17° het veranderlijk bezoldigingsgedeelte bepaald bij
het koninklijk besluit van 14 september 1981 houdende
de arbeidsvoorwaarden en bezoldigingsregeling van het
loodsenpersoneel verbonden aan het loodsstation Kust
te Zeebrugge, ten belope van het bedrag bepaald in
artikel 8, § 2, van dat besluit;

18° het zeegeld bepaald bij het koninklijk besluit van
29 november 1983 houdende regeling van het zeegeld
van het varend personeel van de Regie voor Maritiem
Transport, ten belope van het bedrag bepaald in artikel
1, kolom III, van dat besluit;

19° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging
bepaald bij het koninklijk besluit van 18 januari 1984
houdende toekenning van een loodstoelage aan de dek-
officieren belast met het bevel over de schepen en
draagvleugelboten van de Regie voor Maritiem Trans-
port en van een aanvullende bezoldiging aan sommige
personeelsleden van de Regie, ten belope van het be-
drag bepaald in artikel 3 van dat besluit;

20° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel 10 en de toelage toegekend met toe-
passing van artikel 14bis van het koninklijk besluit van
13 augustus 1990 tot vaststelling van de bezoldigings-
regeling van het personeel van het ministerie van Fi-
nanciën;

21° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van de artikelen 3 tot en met 8 van het besluit van
de Vlaamse Executieve van 28 november 1990 tot toe-
kenning van weddencomplementen aan de personeels-
leden van de Diensten van de Vlaamse Executieve en
van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die
ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het
Vlaams Gewest;

22° de vergoeding toegekend aan de rector, de vice-
rector en de secretaris van de academische raad met
toepassing van artikel 100, eerste lid, van het decreet
van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap;

23° de functietoeslag toegekend aan het verplegend
en paramedisch personeel krachtens de omzendbrieven
van het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu
van 12 juni 1991 of 1 juni 1992;
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24° de bijwedde bedoeld in het besluit van de
Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 sep-
tember 1991 tot toekenning van een bijwedde aan de
personeelsleden van het buitengewoon onderwijs die
houder zijn van het getuigschrift van bekwaamheid tot
het opvoeden van abnormale kinderen;

25° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 11 maart
1993 betreffende het brevet van expert bij een fiscaal
bestuur;

26° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van de artikelen 18 tot en met 20 van het konink-
lijk besluit van 15 maart 1993 betreffende het admini-
stratief en geldelijk statuut van sommige ambtenaren
van de Rijksbesturen die belast zijn met ambten in ver-
band met bijstand en hygiëne;

27° het zeegeld bepaald in deel XIII, titel 3, hoofd-
stuk 11, van het Vlaams personeelsstatuut van 24 no-
vember 1993, ten belope van de in artikel XIII 106sexies/
decies, § 1, van dat statuut vermelde jaarbedragen,
alsook het zeegeld bepaald in artikel XIII 155decies
van datzelfde personeelsstatuut ten belope van de in
dat artikel vermelde jaarbedragen;

28° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel XIII 147 van het besluit van de Vlaamse
regering van 24 november 1993 houdende organisatie
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
de regeling van de rechtspositie van het personeel;

29° het weddencomplement, toegekend met toepas-
sing van het besluit van de Vlaamse regering van 3
mei 1995 tot toekenning van een weddencomplement
van 11% aan bepaalde personeelsleden van het Open-
baar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel en het Open-
baar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem, met toepas-
sing van artikel XIII 54 tot en met 56 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende
organisatie van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
te Geel en de rechtspositie van het personeel, of met
toepassing van artikel XIII 54 tot en met 56 van het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 hou-
dende organisatie van het Openbaar Psychiatrisch Zie-
kenhuis te Rekem en de rechtspositie van het personeel;

30° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel XIII 110 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van
de Administratieve diensten van de Autonome Raad
voor het Gemeenschapsonderwijs en de regeling van
de rechtspositie van het personeel, van artikel XIII 106
van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei

24° de bijwedde bedoeld in het besluit van de
Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 sep-
tember 1991 tot toekenning van een bijwedde aan de
personeelsleden van het buitengewoon onderwijs die
houder zijn van het getuigschrift van bekwaamheid tot
het opvoeden van abnormale kinderen;

25° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 11 maart
1993 betreffende het brevet van expert bij een fiscaal
bestuur;

26° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van de artikelen 18 tot en met 20 van het konink-
lijk besluit van 15 maart 1993 betreffende het admini-
stratief en geldelijk statuut van sommige ambtenaren
van de Rijksbesturen die belast zijn met ambten in ver-
band met bijstand en hygiëne;

27° het zeegeld bepaald in deel XIII, titel 3, hoofd-
stuk 11, van het Vlaams personeelsstatuut van 24 no-
vember 1993, ten belope van de in artikel XIII 106sexies/
decies, § 1, van dat statuut vermelde jaarbedragen,
alsook het zeegeld bepaald in artikel XIII 155decies
van datzelfde personeelsstatuut ten belope van de in
dat artikel vermelde jaarbedragen;

28° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel XIII 147 van het besluit van de Vlaamse
regering van 24 november 1993 houdende organisatie
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
de regeling van de rechtspositie van het personeel;

29° het weddencomplement, toegekend met toepas-
sing van het besluit van de Vlaamse regering van 3
mei 1995 tot toekenning van een weddencomplement van
11% aan bepaalde personeelsleden van het Openbaar
Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel en het Openbaar Psy-
chiatrisch Ziekenhuis te Rekem, met toepassing van ar-
tikel XIII 54 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel en de rechts-
positie van het personeel, of met toepassing van artikel
XIII 54 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem en de
rechtspositie van het personeel;

30° het weddencomplement toegekend met toepas-
sing van artikel XIII 110 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van
de Administratieve diensten van de Autonome Raad
voor het Gemeenschapsonderwijs en de regeling van
de rechtspositie van het personeel, van artikel XIII 106
van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei
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1995 houdende organisatie van Kind en Gezin en de
regeling van de rechtspositie van het personeel, van
artikel XIII 117 van het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 16 mei 1995 houdende organisatie van het
Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen
met een Handicap en de regeling van de rechtspositie
van het personeel, van artikel XIII 107 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende
organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse gewest en de regeling van de rechts-
positie van het personeel, van artikel XIII  117 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 hou-
dende organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij
en de regeling van de rechtspositie van het personeel,
of van artikel XIII 108 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van
de Vlaamse Milieumaatschappij en de regeling van de
rechtspositie van het personeel;

31° de weddencomplementen toegekend met toepas-
sing van de artikelen 20, 24 en 26 van het koninklijk
besluit van 10 juli 1996 houdende diverse geldelijke
bepalingen ten voordele van sommige ambtenaren van
het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus
2+, 2, 3 en 4;

32° de weddencomplementen toegekend met toepas-
sing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 3 juni
1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de gra-
den van de Regie der Luchtwegen;

33° de weddencomplementen en de toelage toege-
kend met toepassing van de artikelen 6, 7, 8, 12, 17 en
22 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vast-
stelling van de bezoldigingsregeling van het personeel
van het ministerie van Financiën;

34° de weddencomplementen toegekend met toepas-
sing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de Re-
gie der Luchtwegen;

35° de weddencomplementen bepaald bij of krach-
tens het organiek reglement van het personeel van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de
Gemeenschaps- en Gewestraden, met uitzondering van
die toegekend wegens uitoefening van hogere functies;

36° de weddenbonificatie toegekend met toepassing
van artikel 194, § 4, van het statuut van het personeel
van het Rekenhof;

37° de weddenbijslagen toegekend voor buitenge-
wone prestaties aan het verplegend en verzorgend per-
soneel van het «Centre hospitalier universitaire de
Liège» en het Universitair Ziekenhuis Gent;

1995 houdende organisatie van Kind en Gezin en de
regeling van de rechtspositie van het personeel, van
artikel XIII 117 van het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 16 mei 1995 houdende organisatie van het
Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen
met een Handicap en de regeling van de rechtspositie
van het personeel, van artikel XIII 107 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende
organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de rechts-
positie van het personeel, van artikel XIII  117 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 hou-
dende organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij
en de regeling van de rechtspositie van het personeel,
of van artikel XIII 108 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van
de Vlaamse Milieumaatschappij en de regeling van de
rechtspositie van het personeel;

31° de weddencomplementen toegekend met toepas-
sing van de artikelen 20, 24 en 26 van het koninklijk
besluit van 10 juli 1996 houdende diverse geldelijke
bepalingen ten voordele van sommige ambtenaren van
het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus
2+, 2, 3 en 4;

32° de weddencomplementen toegekend met toepas-
sing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 3 juni
1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de gra-
den van de Regie der Luchtwegen;

33° de weddencomplementen en de toelage toege-
kend met toepassing van de artikelen 6, 7, 8, 12, 17 en
22 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vast-
stelling van de bezoldigingsregeling van het personeel
van het ministerie van Financiën;

34° de weddencomplementen toegekend met toepas-
sing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de Re-
gie der Luchtwegen;

35° de weddencomplementen bepaald bij of krach-
tens het organiek reglement van het personeel van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de
Gemeenschaps- en Gewestraden, met uitzondering van
die toegekend wegens uitoefening van hogere functies;

36° de weddenbonificatie toegekend met toepassing
van artikel 194, § 4, van het statuut van het personeel
van het Rekenhof;

37° de weddenbijslagen toegekend voor buitenge-
wone prestaties aan het verplegend en verzorgend per-
soneel van het «Centre hospitalier universitaire de
Liège» en het Universitair Ziekenhuis Gent;
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38° de aanvullende wedde toegekend met toepas-
sing van artikel 123 van het koninklijk besluit van 19
december 1997 houdende de administratieve rechts-
positie en de bezoldigingsregeling van de personeels-
leden van de gerechtelijke politie bij de parketten;

39° de weddenbijslagen voor de uitoefening van een
mandaat, toegekend met toepassing van artikel XI.II.17
van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot rege-
ling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;

40° de premie toegekend ter uitvoering van het pro-
tocol nr. 120/2 van 28 november 2000 van het gemeen-
schappelijk comité voor alle overheidsdiensten betref-
fende het meerjarenplan voor de openbare
gezondheidssector en waarvoor aan de werkgever een
financiële tegemoetkoming verleend wordt;

41° de competentietoelage toegekend met toepas-
sing van de artikelen 34 tot en met 36 van het konink-
lijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de
weddenschalen der aan verscheidene federale over-
heidsdiensten gemene graden;

42° de bijwedden toegekend met toepassing van de
artikelen 44quaterdecies, § 2, en 44quinquiesdecies,
§ 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra
voor leerlingenbegeleiding, en de artikelen
55octiesdecies en 55vicies, § 2, van het decreet van
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van be-
paalde personeelsleden van het gemeenschaps-
onderwijs;

43° de mandaatsvergoeding toegekend met toepas-
sing van de artikelen 136, 137, § 1, 1° en 158 van het
decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in
de Vlaamse Gemeenschap.

In aanmerking worden eveneens genomen:

1° de vergoeding betaald aan politiecommissarissen
die het ambt van ambtenaar van het openbaar ministe-
rie uitoefenen;

2° het weddensupplement toegekend aan adjunct-
politiecommissarissen die een permanente interventie-
dienst verzekeren zoals bepaald tot 1 juli 1991;

3° het jaarlijks weddensupplement toegekend aan
de chef van een brandweerdienst;

38° de aanvullende wedde toegekend met toepas-
sing van artikel 123 van het koninklijk besluit van 19
december 1997 houdende de administratieve rechts-
positie en de bezoldigingsregeling van de personeels-
leden van de gerechtelijke politie bij de parketten;

39° de weddenbijslagen voor de uitoefening van een
mandaat, toegekend met toepassing van artikel XI.II.17
van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot rege-
ling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;

40° de premie toegekend ter uitvoering van het pro-
tocol nr. 120/2 van 28 november 2000 van het gemeen-
schappelijk comité voor alle overheidsdiensten betref-
fende het meerjarenplan voor de openbare
gezondheidssector en waarvoor aan de werkgever een
financiële tegemoetkoming verleend wordt;

41° de competentietoelage toegekend met toepas-
sing van de artikelen 34 tot en met 36 van het konink-
lijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de
weddenschalen der aan verscheidene federale over-
heidsdiensten gemene graden;

42° de bijwedden toegekend met toepassing van de
artikelen 44quaterdecies, § 2, en 44quinquiesdecies,
§ 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra
voor leerlingenbegeleiding, en de artikelen
55octiesdecies en 55vicies, § 2 van het decreet van
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van be-
paalde personeelsleden van het gemeenschaps-
onderwijs;

43° de mandaatsvergoeding toegekend met toepas-
sing van de artikelen 136, 137, § 1, 1° en 158 van het
decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in
de Vlaamse Gemeenschap.

In aanmerking worden eveneens genomen:

1° de vergoeding betaald aan politiecommissarissen
die het ambt van ambtenaar van het openbaar ministe-
rie uitoefenen;

2° het weddensupplement toegekend aan adjunct-
politiecommissarissen die een permanente interventie-
dienst verzekeren zoals bepaald tot 1 juli 1991;

3° het jaarlijks weddensupplement toegekend aan
de chef van een brandweerdienst;
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4° de weddenbijslag voor veldwachters in functie
in een gemeente met meer dan 4 000 inwoners, waar
geen politiecommissaris is;

5° de weddenbijslag toegekend aan het verplegend
en verzorgend personeel, aan het daarmee gelijkge-
stelde personeel en aan het paramedisch personeel
van de plaatselijke besturen, voor buitengewone pres-
taties als bepaald in de omzendbrief van het ministerie
van Volksgezondheid en van het Gezin van 3 novem-
ber 1972;

6° de vergoeding toegekend voor prestaties die voor
de goede werking van de dienst in de gemeente wor-
den opgelegd aan ceremoniemeesters, wachters, con-
servators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers
bij de begrafenisdienst, beambten bij een lijkenhuis of
een mortuarium;

7° het weddencomplement toegekend aan inspec-
teurs en hoofdinspecteurs van politie, bekleed met de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie-hulp-
officier van de procureur des Konings;

8° de weddensupplementen toegekend aan de per-
soneelsleden van de plaatselijke besturen met toepas-
sing van de punten 6.2 en 6.3 van het Sociaal Hand-
vest – Harmonisering van het administratief statuut en
de algemene herziening van de barema’s van het per-
soneel van de plaatselijke diensten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest – van 28 april 1994.

Geen verhoging na 31 december 1998 van een in
het eerste of tweede lid bedoelde weddenbijslag wordt
in aanmerking genomen voor de toepassing van § 1,
vierde lid.

De Koning kan, bij een besluit genomen na overleg
in de Ministerraad, de lijst van de in het eerste en tweede
lid bedoelde weddenbijslagen aanvullen. Hij kan, voor
de bijslagen die Hij aanwijst, afwijken van de bepalin-
gen van het derde lid en besluiten dat de verhogingen
inzake weddenbijslagen, die zich voordoen na 31 de-
cember 1998, eveneens in aanmerking komen voor de
toepassing van § 1, vierde lid.

In afwijking van het derde lid worden voor de toe-
passing van § 1, vierde lid, de volgende weddenbij-
slagen in aanmerking genomen:

1° de weddenbijslagen bedoeld in artikel 357, § 1,
1° tot en met 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, met
ingang van 1 januari 2000;

2° de weddenbijslagen bedoeld in artikel 357, § 1,
6°, van het Gerechtelijk Wetboek, met ingang van
1 juni 2000.

4° de weddenbijslag voor veldwachters in functie
in een gemeente met meer dan 4 000 inwoners, waar
geen politiecommissaris is;

5° de weddenbijslag toegekend aan het verplegend
en verzorgend personeel, aan het daarmee gelijkge-
stelde personeel en aan het paramedisch personeel
van de plaatselijke besturen, voor buitengewone pres-
taties als bepaald in de omzendbrief van het ministerie
van Volksgezondheid en van het Gezin van 3 novem-
ber 1972;

6° de vergoeding toegekend voor prestaties die voor
de goede werking van de dienst in de gemeente wor-
den opgelegd aan ceremoniemeesters, wachters, con-
servators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers
bij de begrafenisdienst, beambten bij een lijkenhuis of
een mortuarium;

7° het weddencomplement toegekend aan inspec-
teurs en hoofdinspecteurs van politie, bekleed met de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie-hulp-
officier van de procureur des Konings;

8° de weddensupplementen toegekend aan de per-
soneelsleden van de plaatselijke besturen met toepas-
sing van de punten 6.2 en 6.3 van het Sociaal Hand-
vest – Harmonisering van het administratief statuut en
de algemene herziening van de barema’s van het per-
soneel van de plaatselijke diensten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest – van 28 april 1994.

Geen verhoging na 31 december 1998 van een in
het eerste of tweede lid bedoelde weddenbijslag wordt
in aanmerking genomen voor de toepassing van § 1,
vierde lid.

De Koning kan, bij een besluit genomen na overleg
in de Ministerraad, de lijst van de in het eerste en tweede
lid bedoelde weddenbijslagen aanvullen. Hij kan, voor
de bijslagen die Hij aanwijst, afwijken van de bepalin-
gen van het derde lid en besluiten dat de verhogingen
inzake weddenbijslagen, die zich voordoen na 31 de-
cember 1998, eveneens in aanmerking komen voor de
toepassing van § 1, vierde lid.

In afwijking van het derde lid worden voor de toe-
passing van § 1, vierde lid, de volgende weddenbij-
slagen in aanmerking genomen:

1° de weddenbijslagen bedoeld in artikel 357, § 1,
1° tot en met 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, met
ingang van 1 januari 2000;

2° de weddenbijslagen bedoeld in artikel 357, § 1,
6°, van het Gerechtelijk Wetboek, met ingang van
1 juni 2000.
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§ 3. In afwijking van § 1 wordt het tantième 1/60
vervangen door:

1° 1/12 voor elk jaar van de eerste zeven jaren als
provinciegouverneur of als vice-provinciegouverneur;

2° 1/25 voor elk jaar van de eerste vijftien jaren als
arrondissementscommissaris of als adjunct-
arrondissementscommissaris;

3° 1/50 voor elk jaar actieve dienst verricht in een
van de betrekkingen vermeld in de bij deze wet ge-
voegde lijst.

§ 4. Voor de berekening van het rustpensioen wordt
geen rekening gehouden met de diensttijd en de perio-
den waarvan het in aanmerking nemen nadelig zou zijn
voor de betrokkene.

§ 5. Het overeenkomstig de voorafgaande bepalin-
gen vastgestelde pensioen wordt per maand verkre-
gen.

Aldus vervangen bij art. 27 van de wet van 21 mei
1991; nadien § 1 vervangen bij art. 231, 1° van de wet
van 25 januari 1999 en nadien aldus gewijzigd bij art.
7, 1° van de wet van 30 maart 2001 ; § 2 ingevoegd bij
art. 231, 2° van de wet van 25 januari 1999 en nadien
aldus aangevuld bij art. 7, 2°, a) en b) van de wet van
30 maart 2001, bij art. 1 van het K.B. van 10 juli 2001,
bij art. 1 van het K.B. van 25 maart 2003, bij art. 1 van
het K.B. van 3 april 2003 en bij art. 2 van het K.B. van
7 mei 2004 ; § 3 aldus vernummerd bij art. 231, 3° en
de §§ 4 en 5 toegevoegd bij art. 231, 4°, van de wet
van 25 januari 1999.

Art. 9.-  (…)

Opgeheven bij art. 85, 1°, van de wet van 3 februari
2003.

Art. 10-11.-  (…)

Opgeheven bij art. 67, 1°, van de wet van 21 mei
1991.

Art. 12

De voor de berekening van het rustpensioen
aanneembare diensttijd en perioden die geen volledige
kalendermaand vormen, worden in aanmerking geno-

§ 3. In afwijking van § 1 wordt het tantième 1/60
vervangen door:

1° 1/12 voor elk jaar van de eerste zeven jaren als
provinciegouverneur of als vice-provinciegouverneur;

2° 1/25 voor elk jaar van de eerste vijftien jaren als
arrondissementscommissaris of als adjunct-
arrondissementscommissaris;

3° 1/50 voor elk jaar actieve dienst verricht in een
van de betrekkingen vermeld in de bij deze wet ge-
voegde lijst.

§ 4. Voor de berekening van het rustpensioen wordt
geen rekening gehouden met de diensttijd en de perio-
den waarvan het in aanmerking nemen nadelig zou zijn
voor de betrokkene.

§ 5. Het overeenkomstig de voorafgaande bepalin-
gen vastgestelde pensioen wordt per maand verkre-
gen.

Ainsi remplacé par l’art. 27 de la loi du 21 mai 1991 ;
§ 1er ensuite remplacé par l’art. 231, 1° de la loi du
25 janvier 1999 et ensuite ainsi modifié par l’art. 7, 1°
de la loi du 30 mars 2001 ; le § 2 inséré par l’art. 231,
2° de la loi du 25 janvier 1999 et ensuite ainsi com-
plété par l’art. 7, 2°, a) et b) de la loi du 30 mars 2001,
par l’art. 1er de l’A.R. du 10 juillet 2001, par l’art. 1er de
l’A.R. du 25 mars 2003, par l’art.1er de l’A.R. du 3 avril
2003 et par l’art. 2 de l’A.R. du 7 mai 2004 ; le § 3 ainsi
renuméroté par l’art. 231, 3° et les §§ 4 et 5 ajoutés
par l’art. 231, 4, de la loi du 25 janvier 1999.

Art. 9.-  (…)

Abrogé par l’art. 85, 1°, de la loi du 3 février 2003.

Art. 10-11.-  (…)

Abrogés par l’art. 67, 1, de la loi du 21 mai 1991.

Art. 12

De voor de berekening van het rustpensioen
aanneembare diensttijd en perioden die geen volledige
kalendermaand vormen, worden in aanmerking



20 1410/003DOC 51

K A M E R    3e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D EC H A M B R E   3e  S E S S I O N  D E  L A  51e  L É G I S L A T U R E 20052004

men ten belope van hun duur uitgedrukt in maanden
met twee decimalen.

Aldus vervangen bij art. 39 van de wet van 3 fe-
bruari 2003.

Artt. 13-14.-  (…)

Opgeheven bij art. 85, 2° en 3° van de wet van 3 fe-
bruari 2003.

HOOFDSTUK II

Bijzondere pensioenen

Afdeling I

Leden van het onderwijzend personeel

Art. 15

In afwijking van artikel 8, § 1, wordt op de grondslag
van 1/55 van de referentiewedde aangerekend, elk jaar
dienst verricht aan:

– de voorbereidende divisie van de Koninklijke Mili-
taire School;

– de School voor rijkswachtofficieren in de hoeda-
nigheid van taalleraar.

Opnieuw opgenomen bij art. 1 van de wet van 13
april 1965, gewijzigd bij art. 28, eerste lid, van de wet
van 21 mei 1991, vervangen bij art. 89 van de wet van
20 juli 1991 en aldus vervangen bij art. 2 van de wet
van 3 februari 2003.

Art. 16

In afwijking van artikel 8, § 1, wordt elk jaar dienst
als onderwijzer verricht bij de strafinrichtingen die res-
sorteren onder het Bestuur der Strafinrichtingen, evenals
bij de Rijksgestichten voor Observatie en Opvoeding
die ressorteren onder de Dienst voor Jeugd-
bescherming, bij de vaststelling van het pensioen aan-
gerekend tegen 1/50 van de gemiddelde wedde die de
betrokkene gedurende de laatste vijf jaar heeft geno-
ten.

genomen ten belope van hun duur uitgedrukt in maanden
met twee decimalen.

Ainsi remplacé par l’art. 39 de la loi du 3 février 2003.

Artt. 13-14.-  (…)

Abrogés par l’art. 85, 2° et 3° de la loi du 3 février
2003.

HOOFDSTUK II

Bijzondere pensioenen

Afdeling I

Leden van het onderwijzend personeel

Art. 15

In afwijking van artikel 8, § 1, wordt op de grondslag
van 1/55 van de referentiewedde aangerekend, elk jaar
dienst verricht aan:

– de voorbereidende divisie van de Koninklijke Mili-
taire School;

– de School voor rijkswachtofficieren in de
hoedanigheid van taalleraar.

Réintroduit par l’art. 1er de la loi du 13 avril 1965,
modifié par l’art. 28, alinéa 1er, de la loi du 21 mai 1991,
remplacé par l’art. 89 de la loi du 20 juillet 1991 et ainsi
remplacé par l’art. 2 de la loi du 3 février 2003.

Art. 16

In afwijking van artikel 8, § 1, wordt elk jaar dienst
als onderwijzer verricht bij de strafinrichtingen die
ressorteren onder het Bestuur der Strafinrichtingen,
evenals bij de Rijksgestichten voor Observatie en
Opvoeding die ressorteren onder de Dienst voor
Jeugdbescherming, bij de vaststelling van het pensioen
aangerekend tegen 1/50 van de gemiddelde wedde die
de betrokkene gedurende de laatste vijf jaar heeft
genoten.
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Aldus vervangen bij art. 1 van de wet van 20 juli
1977 en nadien aldus gewijzigd bij art. 28, tweede lid,
van de wet van 21 mei 1991.

Art. 16bis

In afwijking van artikel 8, § 1, wordt elk jaar dienst
verricht als lid van het wetenschappelijk personeel van
de Universiteit van Luik, van de Universiteit van Ber-
gen, van de Faculteit der Landbouwkundige Weten-
schappen te Gembloers en van de «Fondation univer-
sitaire luxembourgeoise» aangerekend op de grondslag
van 1/55 van de referentiewedde.

Ingevoegd bij art. 3 van de wet van 3  februari 2003.

Artt. 17-19.-  (…)

Opgeheven bij art. 85, 4° van de wet van 3 februari
2003.

Afdeling II

Leden van de rooms-katholieke geestelijkheid

Het opschrift aldus vervangen bij art. 1, 1°, van de
wet van 25 maart 1965.

Art. 20

Leden van de geestelijkheid van de rooms-katho-
lieke eredienst, die een jaarwedde genieten ten laste
van de Staatskas, en ontslag hebben verkregen van
de bevoegde geestelijke overheid, hebben recht op rust-
pensioen wanneer zij vijfenzestig jaar oud zijn en der-
tig voor pensioen ten laste van de Staatskas in aan-
merking komende dienstjaren tellen of, ongeacht hun
leeftijd of dienstjaren, indien zij door gebrekkigheid ge-
noopt zijn hun ambt neer te leggen.

Aldus vervangen bij art. 4, § 1, van de wet van 17
juni 1971.

Art. 21

Het bedrag van het volle pensioen is gelijk aan het
gemiddelde bedrag van de jaarwedde die de betrok-
kene gedurende de laatste vijf jaar ten laste van de
Staatskas heeft genoten.

Ainsi remplacé par l’art. 1er de la loi du 20 juillet 1977
et ensuite ainsi modifié par l’art. 28, alinéa 2, de la loi
du 21 mai 1991.

Art. 16bis

In afwijking van artikel 8, § 1, wordt elk jaar dienst
verricht als lid van het wetenschappelijk personeel van
de Universiteit van Luik, van de Universiteit van Ber-
gen, van de Faculteit der Landbouwkundige
Wetenschappen te Gembloers en van de «Fondation
universitaire luxembourgeoise» aangerekend op de
grondslag van 1/55 van de referentiewedde.

Inséré par l’art. 3 de la loi du 3 février 2003.

Artt. 17-19.-  (…)

Abrogés par l’art. 85, 4° de la loi du 3 février 2003.

Afdeling II

Leden van de rooms-katholieke geestelijkheid

L’intitulé ainsi remplacé par l’art. 1er, 1°, de la loi du
25 mars 1965.

Art. 20

Leden van de geestelijkheid van de rooms-katholieke
eredienst, die een jaarwedde genieten ten laste van de
Staatskas, en ontslag hebben verkregen van de
bevoegde geestelijke overheid, hebben recht op
rustpensioen wanneer zij vijfenzestig jaar oud zijn en
dertig voor pensioen ten laste van de Staatskas in
aanmerking komende dienstjaren tellen of, ongeacht
hun leeftijd of dienstjaren, indien zij door gebrekkigheid
genoopt zijn hun ambt neer te leggen.

Ainsi remplacé par l’art. 4, § 1er, de la loi du 17 juin
1971.

Art. 21

Het bedrag van het volle pensioen is gelijk aan het
gemiddelde bedrag van de jaarwedde die de betrokkene
gedurende de laatste vijf jaar ten laste van de Staatskas
heeft genoten.
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Gewijzigd bij art. 1, § 4, van de wet van 17 februari
1849 en art. 1 van de wet van 10 januari 1886; het
tweede lid opgeheven bij art. 8, § 1, 2°, van de wet van
29 juli 1926.

Art. 22

Een lid van de geestelijkheid, dat krachtens artikel
20 in aanmerking komt voor pensioen, heeft recht op
het in artikel 21 bepaalde pensioen indien het dertig
jaar kerkelijke dienst telt. Als jaren dienst worden aan-
gemerkt de jaren gedurende welke de titularis geeste-
lijke betrekkingen heeft vervuld die niet uit de Staats-
kas worden bezoldigd, maar wel door de regering worden
erkend als nodig voor de behoeften van de eredienst.
Die betrekkingen mogen vervuld zijn in België, in de
kolonie Belgisch Congo of in het voogdijgebied Ruanda-
Urundi.

Dubbel aangerekend wordt de tijd gedurende welke
uit de Staatskas bezoldigde leden van de geestelijk-
heid zijn gevangengehouden of weggevoerd wegens hun
vaderlandslievend gedrag of hun weigering te gehoor-
zamen aan de bevelen van de Duitse overheid bij of
naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt.

Leden van de geestelijkheid, die overeenkomstig de
bepalingen van deze afdeling worden gepensioneerd,
kunnen de jaren gedurende welke zij een uit de Staats-
kas bezoldigde betrekking van godsdienstleraar of
godsdienstinspecteur hebben vervuld, mede als de ker-
kelijke dienst laten aanrekenen, indien die betrekking
niet reeds om een andere reden met pensioen is ver-
golden.

Gewijzigd bij art. 5 van de wet van 24 april 1900; het
eerste lid aldus vervangen bij art. 4, § 2, van de wet
van 17 juni 1971 en nadien aldus aangevuld bij art. 1
van de wet van 20 november 1974; het tweede lid inge-
voegd bij art. 1 van de wet van 3 juni 1920, en het
derde lid toegevoegd bij art. 1, § 1, van de wet van
29 juni 1972.

Art. 23.- (…)

Opgeheven bij art. 4, § 3, van de wet van 17 juni
1971.

Art. 24

Het pensioen van leden van de geestelijkheid, die
geen dertig jaar kerkelijke dienst tellen, wordt bepaald

Modifié par l’art. 1er, § 4, de la loi du 17 février 1849
et l’art. 1er de la loi du 10 janvier 1886; l’alinéa 2 abrogé
par l’art. 8, § 1er, 2°, de la loi du 29 juillet 1926.

Art. 22

Een lid van de geestelijkheid, dat krachtens artikel
20 in aanmerking komt voor pensioen, heeft recht op
het in artikel 21 bepaalde pensioen indien het dertig
jaar kerkelijke dienst telt. Als jaren dienst worden
aangemerkt de jaren gedurende welke de titularis
geestelijke betrekkingen heeft vervuld die niet uit de
Staatskas worden bezoldigd, maar wel door de regering
worden erkend als nodig voor de behoeften van de
eredienst. Die betrekkingen mogen vervuld zijn in
België, in de kolonie Belgisch Congo of in het
voogdijgebied Ruanda-Urundi.

Dubbel aangerekend wordt de tijd gedurende welke
uit de Staatskas bezoldigde leden van de geestelijkheid
zijn gevangengehouden of weggevoerd wegens hun
vaderlandslievend gedrag of hun weigering te
gehoorzamen aan de bevelen van de Duitse overheid
bij of naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt

Leden van de geestelijkheid, die overeenkomstig de
bepalingen van deze afdeling worden gepensioneerd,
kunnen de jaren gedurende welke zij een uit de
Staatskas bezoldigde betrekking van godsdienstleraar
of godsdienstinspecteur hebben vervuld, mede als de
kerkelijke dienst laten aanrekenen, indien die betrekking
niet reeds om een andere reden met pensioen is
vergolden.

Modifié par l’art. 5 de la loi du 24 avril 1900 ; l’alinéa
1er ainsi remplacé par l’art. 4, §2, de la loi du 17 juin
1971 et ensuite ainsi complété par l’art. 1er de la loi du
20 novembre 1974 ; l’alinéa 2 inséré par l’art. 1er de la
loi du 3 juin 1920, et l’alinéa 3 ajouté par l’art. 1er, § 1er,
de la loi du 29 juin 1972.

Art. 23.- (…)

Abrogé par l’art. 4, § 3, de la loi du 17 juin 1971.

Art. 24

Het pensioen van leden van de geestelijkheid, die
geen dertig jaar kerkelijke dienst tellen, wordt bepaald
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als volgt: eentwintigste van het volle pensioen voor elk
dienstjaar tot en met het tiende, eenzestigste van het
volle pensioen voor elk jaar boven tien tot en met het
twintigste; eendertigste van het volle pensioen voor elk
jaar boven twintig.

Gewijzigd bij art. 5 van de wet van 24 april 1900 en
aldus vervangen bij art. 4, § 4, van de wet van 17 juni
1971.

Art. 25

Wanneer de gebrekkigheid waardoor een lid van de
geestelijkheid getroffen is, erkend wordt als voortko-
mende uit de uitoefening van zijn ambt, heeft hij recht
op de helft van het volle pensioen, indien hij vijf jaar
kerkelijke dienst telt.

Aldus vervangen bij art. 4, § 5, van de wet van 17
juni 1971.

Art. 26.- (…)

Opgeheven bij deze wet.

Afdeling III

Bedienaren van andere erediensten dan de rooms-
katholieke

Het opschrift ingevoegd bij art. 1, 2°, van de wet van
25 maart 1965.

Art. 27

Bedienaren van andere erediensten, die een wedde
genieten ten laste van de Staatskas en die ontslag heb-
ben verkregen van de bevoegde geestelijke overheid,
hebben recht op pensioen overeenkomstig de artike-
len 28 tot 30.

Opgeheven bij art. 7 van de wet van 29 juli 1926 en
aldus opnieuw opgenomen bij art. 2 van de wet van 25
maart 1965.

als volgt: eentwintigste van het volle pensioen voor elk
dienstjaar tot en met het tiende, eenzestigste van het
volle pensioen voor elk jaar boven tien tot en met het
twintigste; eendertigste van het volle pensioen voor elk
jaar boven twintig.

Modifié par l’art. 5 de la loi du 24 avril 1900 et ainsi
remplacé par l’art. 4, § 4, de la loi du 17 juin 1971.

Art. 25

Wanneer de gebrekkigheid waardoor een lid van de
geestelijkheid getroffen is, erkend wordt als
voortkomende uit de uitoefening van zijn ambt, heeft
hij recht op de helft van het volle pensioen, indien hij
vijf jaar kerkelijke dienst telt.

Ainsi remplacé par l’art. 4, § 5, de la loi du 17 juin
1971.

Art. 26.- (…)

Abrogé par la présente loi.

Afdeling III

Bedienaren van andere erediensten dan de rooms-
katholieke

L’intitulé inséré par l’art. 1er, 2°, de la loi du 25 mars
1965.

Art. 27

Bedienaren van andere erediensten, die een wedde
genieten ten laste van de Staatskas en die ontslag
hebben verkregen van de bevoegde geestelijke
overheid, hebben recht op pensioen overeenkomstig
de artikelen 28 tot 30.

Abrogé par l’art. 7 de la loi du 29 juillet 1926 et ainsi
réintroduit par l’art. 2 de la loi du 25 mars 1965.
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Art. 28

Zij hebben recht op het volle pensioen bepaald in
artikel 21, wanneer zij de leeftijd van zeventig jaar be-
reiken en vijfendertig jaar dienst hebben.

Aldus vervangen bij art. 3 van de wet van 25 maart
1965.

Art. 29

Vervullen zij niet de voorwaarden van artikel 28, dan
hebben zij recht op pensioen als bepaald overeenkom-
stig hoofdstuk I van deze titel.

Voor de toepassing van artikel 8 wordt het tantième
1/60 vervangen door het tantième 1/50.

Stilzwijgend opgeheven bij het K.B. nr. 221 van 27 de-
cember 1935, opnieuw opgenomen bij  art. 4 van de wet van
25 maart 1965 en het tweede lid aldus vervangen bij deze
wet.

Art. 30

Artikel 22 is, behoudens de eerste volzin van het
eerste lid, van overeenkomstige toepassing op pen-
sioenen krachtens deze afdeling toegekend.

Stilzwijgend opgeheven bij het K.B. nr. 221 van 27
december 1935, opnieuw opgenomen bij art. 5 van de
wet van 25 maart 1965 en aldus vervangen bij art. 1, §
2, van de wet van 29 juni 1972.

TITEL II

Pensioen van weduwen en van wezen

Artt. 31-35. (…)

Opgeheven bij art. 6 van de wet van 25 maart 1965.

Art. 28

Zij hebben recht op het volle pensioen bepaald in
artikel 21, wanneer zij de leeftijd van zeventig jaar
bereiken en vijfendertig jaar dienst hebben.

Ainsi remplacé par l’art. 3 de la loi du 25 mars 1965.

Art. 29

Vervullen zij niet de voorwaarden van artikel 28, dan
hebben zij recht op pensioen als bepaald
overeenkomstig hoofdstuk I van deze titel.

Voor de toepassing van artikel 8 wordt het tantième
1/60 vervangen door het tantième 1/50.

Abrogé implicitement par l’A.R. n° 221 du 27 décem-
bre 1935, réintroduit par l’art. 4 de la loi du 25 mars
1965 et l’alinéa 2 ainsi remplacé par la présente loi.

Art. 30

Artikel 22 is, behoudens de eerste volzin van het
eerste lid, van overeenkomstige toepassing op
pensioenen krachtens deze afdeling toegekend.

Abrogé implicitement par l’A.R. n° 221 du 27 dé-
cembre 1935, réintroduit par l’art. 5 de la loi du 25 mars
1965 et ainsi remplacé par l’art. 1er, § 2, de la loi du
29 juin 1972.

TITEL II

Pensioen van weduwen en van wezen

Artt. 31-35. (…)

Abrogés par l’art. 6 de la loi du 25 mars 1965.
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TITEL III

Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I

Rustpensioenen

Afdeling I

Inschrijving van de pensioenen en uitkeringen van de
kwartalen

Art. 36

De rustpensioenen komen ten laste van de Staats-
kas.

Art. 37

De Koning bepaalt de stukken en bescheiden die
moeten worden overgelegd tot bewijs van de rechten
op een rust- of overlevingspensioen.

De openbare machten of instellingen kunnen, ter ver-
vanging van het geheel of een deel van de stukken of
bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vaststelling
van de rechten op pensioen van hun gewezen perso-
neelsleden en van hun rechthebbenden, individuele
verzamelstaten opmaken die de loopbaan- en wedden-
gegevens van hun personeelsleden bevatten.

Indien zij werden opgemaakt overeenkomstig een
protocol dat werd afgesloten tussen de Administratie
der Pensioenen en de betrokken openbare macht of
instelling, hebben deze individuele verzamelstaten, voor
de diensttijd die bij de desbetreffende machten of in-
stellingen werd gepresteerd, tot bewijs van het tegen-
deel, wettelijke bewijskracht. Dit protocol bevat een
nauwkeurige omschrijving van de vorm en de inhoud
van de elementen die moeten opgenomen worden in
de individuele verzamelstaat ; het bepaalt eveneens de
wijze waarop deze verzamelstaten aan de Administra-
tie der Pensioenen worden overgemaakt.

Dit protocol kan op elk ogenblik worden aangepast
indien de gegevens vermeld in de individuele verzamel-
staat niet meer beantwoorden aan de behoeften.

Gewijzigd ingevolge art. 2 van de wet van 28 februari
1845 en aldus vervangen bij art. 40 van de wet van 3
februari 2003.

TITEL III

Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I

Rustpensioenen

Afdeling I

Inschrijving van de pensioenen en uitkeringen van de
kwartalen

Art. 36

De rustpensioenen komen ten laste van de
Staatskas.

Art. 37

De Koning bepaalt de stukken en bescheiden die
moeten worden overgelegd tot bewijs van de rechten
op een rust- of overlevingspensioen.

De openbare machten of instellingen kunnen, ter
vervanging van het geheel of een deel van de stukken
of bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vaststelling
van de rechten op pensioen van hun gewezen
personeelsleden en van hun rechthebbenden, individuele
verzamelstaten opmaken die de loopbaan- en
weddengegevens van hun personeelsleden bevatten.

Indien zij werden opgemaakt overeenkomstig een
protocol dat werd afgesloten tussen de Administratie
der Pensioenen en de betrokken openbare macht of
instelling, hebben deze individuele verzamelstaten, voor
de diensttijd die bij de desbetreffende machten of
instellingen werd gepresteerd, tot bewijs van het
tegendeel, wettelijke bewijskracht. Dit protocol bevat
een nauwkeurige omschrijving van de vorm en de
inhoud van de elementen die moeten opgenomen worden
in de individuele verzamelstaat ; het bepaalt eveneens
de wijze waarop deze verzamelstaten aan de
Administratie der Pensioenen worden overgemaakt.

Dit protocol kan op elk ogenblik worden aangepast
indien de gegevens vermeld in de individuele
verzamelstaat niet meer beantwoorden aan de
behoeften.

Modifié par suite de l’art. 2 de la loi du 28 février
1845 et ainsi remplacé par l’art. 40 de la loi du 3 février
2003.
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Art. 38

Kredieten nodig voor de dienst der pensioenen wor-
den uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting.

Vervangen bij art. 1 van het K.B. nr. 16 van 15 okto-
ber 1934 en aldus vervangen bij deze wet; het tweede
lid als overgangsbepaling niet meer van toepassing.

Art. 39

Aan de bevoegde minister wordt de macht verleend,
met mogelijkheid van subdelegatie, om alle pensioe-
nen en renten, van welke aard ook, ten laste van de
Staatskas, te verlenen, alsmede die te herzien.

Elk besluit vermeldt de redenen en de wettelijke
grondslag van de berekening van het pensioen.

Het eerste lid aldus vervangen bij het enig artikel van het
K.B. nr. 216 van 20 december 1935; het tweede lid aldus
vervangen bij art. 2 van de wet van 8 september 1891.

Art. 40

Het pensioen gaat in de dag waarop de belangheb-
bende ophoudt zijn activiteitswedde te ontvangen.

Art. 41.- (…)

Opgeheven bij art. 66, a., van de wet van 15 mei
1984.

Art. 42

Elke aanvraag om pensioen moet worden ingediend
uiterlijk binnen een termijn van een jaar na de dag
waarop het recht ontstaat. Wordt de aanvraag na het
verstrijken van die termijn ingediend, dan is het pen-
sioen eerst verschuldigd vanaf de eerste dag van de
daaropvolgende maand.

Aldus vervangen bij art. 64 van de wet van 15 mei
1984.

Art. 43. (…)

Opgeheven bij art. 12, 1°, van de wet van 6 februari
1970.

Art. 38

Kredieten nodig voor de dienst der pensioenen
worden uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting.

Remplacé par l’art. 1er de l’A.R. n° 16 du 15 octobre
1934 et ainsi remplacé par la présente loi ; l’alinéa 2 en
tant que disposition transitoire plus d’application.

Art. 39

Aan de bevoegde minister wordt de macht verleend,
met mogelijkheid van subdelegatie, om alle pensioenen
en renten, van welke aard ook, ten laste van de
Staatskas, te verlenen, alsmede die te herzien.

Elk besluit vermeldt de redenen en de wettelijke
grondslag van de berekening van het pensioen.

L’alinéa 1er ainsi remplacé par l’unique article de l’A.R.
n° 216 du 20 décembre 1935 ; l’alinéa 2 ainsi remplacé
par l’art. 2 de la loi du 8 septembre 1891.

Art. 40

Het pensioen gaat in de dag waarop de
belanghebbende ophoudt zijn activiteitswedde te
ontvangen.

Art. 41.- (…)

Abrogé par l’art. 66, a., de la loi du 15 mai 1984.

Art. 42

Elke aanvraag om pensioen moet worden ingediend
uiterlijk binnen een termijn van een jaar na de dag
waarop het recht ontstaat. Wordt de aanvraag na het
verstrijken van die termijn ingediend, dan is het
pensioen eerst verschuldigd vanaf de eerste dag van
de daaropvolgende maand.

Ainsi remplacé par l’art. 64 de la loi du 15 mai 1984.

Art. 43. (…)

Abrogé par l’art. 12, 1°, de la loi du 6 février 1970.
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Art. 44. (…)

Opgeheven bij art. 85, 5° van de wet van 3 februari
2003.

Art. 45. (…)

Opgeheven bij art. 35, 6°, van de opheffings-
bepalingen van art. 2 van de wet van 10 oktober 1967.

Afdeling II

Gevallen van verval van recht

Het opschrift aldus gewijzigd bij deze wet.

Artt. 46-47. (…)

Opgeheven bij art. 23, § 4, van de wet van 29 juli
1926.

Art. 48

Degene die een pensioen geniet en veroordeeld is
of wordt tot gevangenisstraf, is, op straffe van verval,
gehouden binnen het koninkrijk te verblijven, behou-
dens uitdrukkelijke toestemming van de Koning.

Het eerste lid aldus gewijzigd bij deze wet; het tweede
lid opgeheven bij deze wet.

Art. 49

Veroordeling tot criminele straf brengt met zich ver-
val van het pensioen of van het recht om het te ontvan-
gen; het pensioen kan in geval van gratieverlening her-
steld ofwel verleend worden, en het wordt hersteld in
geval van herstel in eer en rechten van de veroordeelde;
een en ander zonder dat vervallen pensioentermijnen
kunnen worden nagevorderd.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid, wordt aan de
echtgenoot of aan de kinderen van de veroordeelde,
een pensioen uitgekeerd, gelijk aan het
overlevingspensioen waarop zij aanspraak zouden heb-
ben als de veroordeelde overleden was.

Art. 44. (…)

Abrogé par l’art. 85, 5° de la loi du 3 février 2003.

Art. 45. (…)

Abrogé par l’art. 35, 6°, des dispositions abrogatoi-
res de l’art. 2 de la loi du 10 octobre 1967.

Afdeling II

Gevallen van verval van recht

L’intitulé ainsi modifié par la présente loi.

Artt. 46-47. (…)

Abrogé par l’art. 23, § 4, de la loi du 29 juillet 1926.

Art. 48

Degene die een pensioen geniet en veroordeeld is
of wordt tot gevangenisstraf, is, op straffe van verval,
gehouden binnen het koninkrijk te verblijven, behoudens
uitdrukkelijke toestemming van de Koning.

L’alinéa 1er ainsi modifié par la présente loi; l’alinéa 2
abrogé par la présente loi.

Art. 49

Veroordeling tot criminele straf brengt met zich verval
van het pensioen of van het recht om het te ontvangen;
het pensioen kan in geval van gratieverlening hersteld
ofwel verleend worden, en het wordt hersteld in geval
van herstel in eer en rechten van de veroordeelde; een
en ander zonder dat vervallen pensioentermijnen
kunnen worden nagevorderd.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid, wordt aan de
echtgenoot of aan de kinderen van de veroordeelde,
een pensioen uitgekeerd, gelijk aan het
overlevingspensioen waarop zij aanspraak zouden
hebben als de veroordeelde overleden was.
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Dit pensioen vervalt bij overlijden van de veroor-
deelde, of bij herstel van zijn pensioen.

Aldus vervangen bij art. 29 van de wet van 21 mei
1991.

Art. 50

Vrijwillig ontslag, ambtshalve ontslag en afdanking
brengen verlies van het recht op rustpensioen met zich,
wanneer de voorwaarden voor het ontstaan van dat
recht niet vervuld zijn.

Personen van wie de dienstuitoefening geëindigd is
ingevolge de zwaarste tuchtstraf in hun statuut bepaald,
of, wanneer ze geen statuut hebben of hun statuut geen
tuchtregeling omvat, ingevolge ontslag om dringende
redenen, en daardoor hun betrekking verliezen zonder
opzeggingstermijn noch opzeggingsvergoeding, verlie-
zen het recht op rustpensioen, voorzover het ontslag,
indien het in rechte is betwist, geldig is verklaard door
de bevoegde rechter, en er aan de betrokkene geen
schadeloosstelling is toegekend.

Wanneer iemands loopbaan is geëindigd in omstan-
digheden als bedoeld in het tweede lid, en hij nadien
opnieuw diensttijd verricht die aanspraak op pensioen
verleent, kan alleen diensttijd verricht na de nieuwe
indiensttreding in aanmerking komen voor toekenning
en berekening van het rustpensioen.

Aldus vervangen bij art. 30 van de wet van 21 mei
1991.

HOOFDSTUK II (…)

Het opschrift opgeheven bij deze wet.

Artt. 51-54. (…)

Opgeheven bij deze wet.

Art. 55. (…)

Opgeheven bij art. 1 van de wet van 3 juni 1920.

Artt. 56-57. (…)

Opgeheven bij deze wet.

Dit pensioen vervalt bij overlijden van de
veroordeelde, of bij herstel van zijn pensioen.

Ainsi remplacé par l’art. 29 de la loi du 21 mai 1991.

Art. 50

Vrijwillig ontslag, ambtshalve ontslag en afdanking
brengen verlies van het recht op rustpensioen met zich,
wanneer de voorwaarden voor het ontstaan van dat
recht niet vervuld zijn.

Personen van wie de dienstuitoefening geëindigd is
ingevolge de zwaarste tuchtstraf in hun statuut bepaald,
of, wanneer ze geen statuut hebben of hun statuut geen
tuchtregeling omvat, ingevolge ontslag om dringende
redenen, en daardoor hun betrekking verliezen zonder
opzeggingstermijn noch opzeggingsvergoeding,
verliezen het recht op rustpensioen, voorzover het
ontslag, indien het in rechte is betwist, geldig is
verklaard door de bevoegde rechter, en er aan de
betrokkene geen schadeloosstelling is toegekend.

Wanneer iemands loopbaan is geëindigd in
omstandigheden als bedoeld in het tweede lid, en hij
nadien opnieuw diensttijd verricht die aanspraak op
pensioen verleent, kan alleen diensttijd verricht na de
nieuwe indiensttreding in aanmerking komen voor
toekenning en berekening van het rustpensioen.

Ainsi remplacé par l’art. 30 de la loi du 21 mai 1991.

HOOFDSTUK II (…)

L’intitulé abrogé par la présente loi.

Artt. 51-54. (…)

Abrogés par la présente loi.

Art. 55. (…)

Abrogé par l’art. 1er de la loi du 3 juin 1920.

Artt. 56-57. (…)

Abrogés par la présente loi.
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TITEL IV (…)

Het opschrift opgeheven bij deze wet.

Artt. 58-65. (…)

Opgeheven bij deze wet.

TITEL IV (…)

L’intitulé abrogé par la présente loi.

Artt. 58-65. (…)

Abrogés par la présente loi.



30 1410/003DOC 51

K A M E R    3e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D EC H A M B R E   3e  S E S S I O N  D E  L A  51e  L É G I S L A T U R E 20052004

VROEGERE BENAMINGEN

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

A.

1. Inspecteur;
2. Controleur (a’);
3. Provinciaal inspecteur;
4. Gewestelijk inspecteur;
5. Speciaal inspecteur;
6. Adjunct-directeur;
7. Adjunct-directeur bij een fiscaal bestuur;
8. Inspecteur bij een fiscaal bestuur;
9. Speciaal controleur;
10. Hoofdcontroleur:
11. Hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur;
12. Luitenant;
13. Onderluitenant;
14. Hoofdbrigadier;
15. Brigadier;
16. Onderbrigadier;
17. Onderbrigadier der douane;
18. Aangestelde 2de klasse;
19. Schipper;
20. Matroos;
21. Scheepsjongen;
22. Hoofddouanebeambte – posthoofd;
23. Luitenant der douane;
24. Hoofddouanebeambte;
25. Eerste douanebeambte 1ste klasse;
26. Eerste financiebeambte;
27. Eerste douanebeambte;
28. Financiebeambte;
29. Aangestelde der douane.

B.

1. Controleur (a’);
2. Hoofdcontroleur
3. Hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur;
4. Ondercontroleur;

HUIDIGE BENAMINGEN

I. MINISTERIE VAN FINANCIEN

A. Sector Douane

1. Directeur bij een fiscaal bestuur;
2. Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

(a´);
3. Assistent bij financiën;
4. Beambte (a’’).

B. Sector Accijnzen

1. Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal
bestuur;

2. Sectiechef bij financiën;
3. Assistent bij financiën.

BIJLAGE

TABEL VAN DE ACTIEVE DIENSTEN

Aldus vervangen bij art. 41 van de wet van 3 februari 2003/
Ainsi remplacé par l’art. 41 de la loi du 3 février 2003
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5. Kommies 1ste klasse;
6. Kommies 2de klasse;
7. Kommies 3de klasse;
8. Eerstaanwezend kommies der accijnzen
9. Eerste kommies der accijnzen;
10. Speciaal kommies der accijnzen;
11. Kommies der accijnzen
12. Sectiechef der accijnzen;
13. Hoofdfinanciebeambte;
14. Eerste financiebeambte 1ste klasse;
15. Eerste financiebeambte;
16. Financiebeambte.

Opmerkingen :

a) De titularissen van de in punten A, 1 tot en met
11 en B, 1 tot en met 4 bedoelde graden genieten de
preferentiële noemer niet als ze hun ambt uitoefenen of
uitoefenden:

1. in de gewestelijke directies;
2. bij het Centrum voor Informatie-verwerking;
3. bij de Centrale Dienst voor Informatiebeheer en

Risicoanalyse;
4. in de comptabiliteitsinspecties;
5. bij de Dienst Coördinatie – Opleiding;
6. in de opleidingscentra;
7. in de centra voor beroepsopleiding;
8. in de gewestelijke opleidingscellen;
9. in de ontvangkantoren;
10. bij de Dienst van het Wegverkeer;
11. bij de Douanedienst bij de Directie voor de

Inschrijving der Voertuigen;
12. bij de Dienst van het Kledingfonds.

a’) met uitzondering van de controleurs die benoemd
zijn:

1. op grond van het principalaat;
2. op 1 mei 1984 of op een latere datum.

b) De titularissen van de in punt B, 5 tot en met 11
en 13 tot en met 16 bedoelde graden genieten de
preferentiële noemer niet als het ambt wordt uitgeoe-
fend in een controlesectie der accijnzen.

c) De titularissen van de in de punten A en B be-
doelde graden genieten de preferentiële noemer als ze
tewerkgesteld worden in een gastadministratie waar
zij ook actieve diensten uitvoeren in de zin van de voor-
melde wet, zonder echter de in deze administraties
vereiste graad te hebben omdat zij krachtens het ko-

Opmerkingen :

a) De titularissen van de in de punten A, 1 tot en
met 2 en B, 1 bedoelde graden genieten de preferentiële
noemer niet als ze hun ambt uitoefenen of uitoefenden:

1. in de gewestelijke directies;
2. bij het Centrum voor Informatie-verwerking;
3. bij de Centrale Dienst voor Informatiebeheer en

Risicoanalyse;
4. in de comptabiliteitsinspecties;
5. bij de Dienst Coördinatie – Opleiding;
6.  in de opleidingscentra;
7. in de centra voor beroepsopleiding;
8. in de gewestelijke opleidingscellen;
9. in de ontvangkantoren;
10. bij de Dienst van het Wegverkeer;
11. bij de Douanedienst bij de Directie voor de In

schrijving der Voertuigen;
12. bij de Dienst van het Kledingfonds.

a’) Deze benaming behelst eveneens de personeels-
leden met deze graad die een gelokaliseerde betrek-
king van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal
bestuur, hoofd van dienst bekleden.

a’’) Deze benaming behelst in dit geval enkel de per-
soneelsleden voordien bekleed met de graad van aan-
gestelde der douane of onderbrigadier der douane.

b) De titularissen van de in punt B, 3  bedoelde
graad genieten de preferentiële noemer niet als het ambt
wordt uitgeoefend in een controlesectie der accijnzen.

c) De titularissen van de in de punten A en B be-
doelde graden genieten de preferentiële noemer als zij
tewerkgesteld worden in een gastadministratie waar
zij ook actieve diensten uitvoeren in de zin van de voor-
melde wet, zonder echter de in deze administraties
vereiste graad te hebben omdat zij krachtens het ko-
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ninklijk besluit van 7 december 1992 houdende diverse
maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de bui-
tendiensten van de Administratie der douane en ac-
cijnzen van wie de betrekking wordt afgeschaft ten ge-
volge van het tot stand komen van de interne markt in
1993 hun graad eigen aan hun oorspronkelijke admini-
stratie behouden.

e) De personeelsleden die een functie uitoefenen
of uitoefenden bij de centrale administratie kunnen voor
de door hen uitgevoerde prestaties, ongeacht hun graad,
de preferentiële noemer niet genieten.

f) Kunnen de preferentiële noemer genieten, de per-
soneelsleden titularis van de graden bedoeld in de pun-
ten A en B gedetacheerd in een sedentaire dienst, in-
dien zij tijdens hun detachering, bijkomstige of
afwisselende opdrachten in actieve dienst blijven waar-
nemen.

g) De personeelsleden die hogere functies hebben
uitgeoefend in de graden bedoeld in de punten A en B
zonder echter hiervan effectief titularis te zijn, kunnen
voor deze tussentijdse uitoefening de preferentiële noe-
mer niet genieten.

MINISTERIE VAN LANDBOUW (Waters en Bos-
sen), MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST EN
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

A. Algemeen.

1.  Brigadier;
2.  Wachter;
3. Brigadechef van waters en bossen 1ste klasse;
4. Brigadechef van waters en bossen;
5. Technisch beambte van waters en bossen

1ste klasse;
6. Technisch beambte van waters en bossen;
7. Eerstaanwezend technisch beambte van waters

en bossen;
8. Surnumerair wachter.

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat zij de
functie van bos- of natuurwachter uitoefenen.

ninklijk besluit van 7 december 1992 houdende diverse
maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de bui-
tendiensten van de Administratie der douane en ac-
cijnzen van wie de betrekking wordt afgeschaft ten ge-
volge van het tot stand komen van de interne markt in
1993 hun graad eigen aan hun oorspronkelijke admini-
stratie behouden.

d) De titularissen van de in de punten A, 3 en B, 2
en 3 bedoelde graden genieten de preferentiële noe-
mer uitsluitend in de mate dat het uitgeoefende ambt
overeenstemt met een ambt dat opgenomen is in de
kolom «vroegere benamingen» onder punt I.

e) De personeelsleden die een functie uitoefenen
of uitoefenden bij de centrale administratie kunnen voor
de door hen uitgevoerde prestaties, ongeacht hun graad,
de preferentiële noemer niet genieten.

f) Kunnen de preferentiële noemer genieten, de per-
soneelsleden titularis van de graden bedoeld in de pun-
ten A en B gedetacheerd in een sedentaire dienst, in-
dien zij tijdens hun detachering, bijkomstige of
afwisselende opdrachten in actieve dienst blijven waar-
nemen.

g) De personeelsleden die hogere functies hebben
uitgeoefend in de graden bedoeld in de punten A en B
zonder echter hiervan effectief titularis te zijn, kunnen
voor deze tussentijdse uitoefening de preferentiële noe-
mer niet genieten.

II. MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST EN
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

A. Ministerie van het Waals Gewest (Afdeling
Natuur en Bossen)

1. Eerste adjunct (schaal D1);
2. Eerstaanwezend adjunct (schaal D2);
3. Adjunct (schaal D3);
4. Eerste assistent (schaal C1);
5. Eerstaanwezend assistent (schaal C2);
6. Assistent (schaal C3).

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat het uit-
geoefende ambt overeenstemt met een ambt dat opge-
nomen is in de kolom «vroegere benamingen» onder
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B. Ministerie van het Waals Gewest

1. Brigadechef van Waters en Bossen eerste klasse
(schaal 34/2);

2. Eerstaanwezend technisch beambte van Waters
en Bossen (schaal 32/2);

3. Technisch beambte van Waters en Bossen eer-
ste klasse (schaal 30/2).

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat het uit-
geoefende ambt overeenstemt met een ambt dat opge-
nomen is in de kolom «vroegere benamingen» onder
punt II, A en dat zij de functie van bos- of natuurwachter
uitoefenen.

C. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

1. Groentechnicus;
2. Eerste groentechnicus;
3. Hoofdgroentechnicus.

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat zij de
functie van bos- of natuurwachter uitoefenen.

D. De titularisen van de onder punt II, A, B of C
opgenomen graden die gedetacheerd zijn bij de Ko-
ninklijke schenking en die de hierboven omschreven
voorwaarden vervullen genieten eveneens de
preferentiële noemer.

punt II, A of II, B en dat zij de functie van bos- of
natuurwachter uitoefenen.

B. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

1. Assistent;

2. Hoofdassistent;

3. Technicus;

4. Hoofdtechnicus.

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat zij de
functie van bos- of natuurwachter uitoefenen.

C. De titularisen van de onder punt II, A of B opge-
nomen graden die gedetacheerd zijn bij de Koninklijke
schenking en die de hierboven omschreven voorwaar-
den vervullen genieten eveneens de preferentiële noe-
mer.
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MINISTERIE VAN VERKEER EN
INFRASTRUCTUUR, MINISTERIE VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP, REGIE VOOR

MARITIEM TRANSPORT EN MINISTERIE VAN HET
ZEEWEZEN – BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN

1. Kapitein;
2. Eerste stuurman opleidingsschip;
3. Stuurman opleidingsschip;
4. Hoofdticket-collector;
5. Eerste ticket-collector;
6. Eerste controleur;
7. Ticket-collector;
8. Chefs-loods;
9. Loodsschipper;
10. Loods (met uitzondering van de bij het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vanaf
1 juni 1995 gepresteerde diensten);

11. Hulploods;
12. Aspirant-loodsleerling;
13. Schipper;
14. Opperschipper;
15. Agent van de reddingsdiensten;
16. Stuurman bij de sleepdienst;
17. Stuurman bij de overzetdienst;
18. Officier-werktuigkundige;
19. Kwartiermeester-stoker;
20. Stoker;
21. Waterschout;
22. Eerstaanwezend luitenant der zeevaart-politie;
23. Agent der zeevaartpolitie;
24. Kwartiermeester-timmerman;
25. Kwartiermeester-zeilmaker;
26. Hulpmotorist;
27. Eerste motorist;
28. Eerstaanwezend kaaiofficier;
29. Onderchefloods;
30. Machinist;
31. Scheepswerktuigkundige-electricien;
32. Officier-hoofdwerktuigkundige;
33. Zeevaartinspecteur;
34. Hoofdscheepsmeter;
35. Eerste scheepsmeter;
36. Scheepsmeter;
37. Hoofdmotorist;
38. Motorist;
39. Brigadier der zeevaartpolitie;
40. Adjunct-waterschout;
41. Eerste waterschout;
42. Eerste luitenant der zeevaartpolitie;

III. MINISTERIE VAN VERKEER EN
INFRASTRUCTUUR EN MINISTERIE VAN DE

VLAAMSE GEMEENSCHAP

A. Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

A.1. Algemeen

1. Hoofdscheepvaartcontroleur (rang 22);
2. Hoofdscheepvaartdeskundige (rang 28);
3. Scheepvaartcontroleur (rang 20);
4. Scheepvaartdeskundige (rang 26);
5. Scheepvaartinspecteur (dek) (rang 10);
6. Scheepvaartinspecteur (machines) (rang 28);
7. Hoofdscheepvaartinspecteur (dek) (rang 13).

A.2. Afzonderlijke personeelsformatie

1. Commandant;
2. Eerste luitenant;
3. Luitenant;
4. Officier-hoofdwerktuigkundige;
5. Eerste officier-werktuigkundige A;
6. Officier-werktuigkundige A;
7. Officier-werktuigkundige B;
8. Scheepswerktuigkundige 1e klasse;
9. Scheepswerktuigkundige;
10. Kaaiofficier;
11. Controleur;
12. Scheepstechnicus;
13. Bootsman;
14. Kwartiermeester;
15. Matroos;
16. Marconist;
17. Purser;
18. Bootsman (loodsboten en tenders);
19. Kok (ingescheept);
20. Stoker;
21. Matroos-specialist loodsboten.

B. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Waterwegen en Zeewezen.

1. Scheepsbeambte (met de functie van matroos);
2. Scheepsbeambte (met de functie van

kwartiermeester);
3. Scheepsbeambte (met de functie van stoker);
4. Hoofdmotorist (met de functie van motorist);
5. Hoofdmotorist (met de functie van

officier-werktuigkundige);
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43. Luitenant der zeevaartpolitie;
44. Hoofdwaterschout;
45. Commandant;
46. Eerste Luitenant;
47. Luitenant;
48. Bootsman (loodsboten en tenders);
49. Bootsman
50. Matroos-specialist loodsboten;
51. Matroos;
52. Kok (ingescheept);
53. Kwartiermeester;
54. Dekkwartiermeester;
55. Matroos-vakman;
56. Officier-hoofdwerktuigkundige;
57. Eerste officier-werktuigkundige A;
58. Officier-werktuigkundige A;
59. Scheepstechnicus;
60. Officier-werktuigkundige B;
61. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse;
62. Scheepwerktuigkundige;
63. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse A;
64. Scheepswerktuigkundige 1ste

klasse-electricien (rang 21);
65. Scheepswerktuigkundige 2de klasse A;
66. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse B;
67. Scheepswerktuigkundige 1ste

klasse-elektricien (rang 33);

68. Scheepswerktuigkundige 2de klasse B;
69. Scheepswerktuigkundige 2de klasse-elektricien;
70. Purser;
71. Controleur;
72. Marconist;
73. Kaaiofficier
74. Eerste purser;
75. Eerste marconist;
76. Eerste kaaiofficier.

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat zij een
functie uitoefenen in de sector van het Zeewezen.

De kwartiermeesters genieten de preferentiële noe-
mer niet als het ambt wordt uitgeoefend in Vlissingen.

6. Motorist;
7. Schipper;
8. Hoofdschipper (met de functie van opperschip-

per);
9. Hoofdschipper (met de functie van gezagvoer-

der);
10. Technicus (met de functie van

scheepswerktuigkundige);
11. Scheepstechnicus;
12. Hoofdscheepstechnicus;
13. Loods (met een algemene functie);
14. Loods (met de functie van stuurman van de

loodsboot);
15. Loods (met de functie van kapitein van de

loodsboot);
16. Loods (met de functie van chef-loods als

voortgezette functie van loods met een algemene
functie, met uitzondering van gewezen
nautisch dienstchef);

17. Speciaal assistent (met de functie van kok
ingescheept).

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat zij een
functie uitoefenen in de sector van het Zeewezen.

De kwartiermeesters genieten de preferentiële noe-
mer niet als het ambt wordt uitgeoefend in Vlissingen.
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BESTUREN DER POSTERIJEN of REGIE DER
POSTERIJEN

A. Vóór 1 juli 1965.
1. Brievenbesteller;
2. Brievenbesteller-houder van een overdraag-

kantoor;
3. Brievenbesteller-sorteerder;
4. Hoofdbrievenbesteller.

B. Van 1 juli 1965 tot en met 31 december 1965.
1. Brievenbesteller;
2. Brievenbesteller 1ste klasse;
3. Hoofdbrievenbesteller;
4. Sorteerder 1ste klasse;
5. Hoofdsorteerder.

C. Van 1 januari 1966 tot en met 30 juni 1969.
1. Postman;
2. Brievenbesteller 1ste klasse;
3. Postman 1ste klasse;
4. Hoofdpostman;
5. Sorteerder 1ste klasse.

D. Van 1 juli 1969 tot en met 31 maart 1972.
1. Postman;
2. Brievenbesteller 1ste klasse;
3. Postman 1ste klasse;
4. Eerste postman;
5. Hoofdpostman;
6. Sorteerder 1ste klasse.

E. Vanaf 1 april 1972.
1. Postman;
2. Brievenbesteller 1ste klasse;
3. Postman 1ste klasse;
4. Eerste postman;
5. Hoofdpostman, graad vervangen door adjunct-

controleur vanaf 1 januari 1973;
6. Sorteerder 1ste klasse.

De titularissen van de in de punten B, 1 tot en met 3,
C, 1 tot en met 4 en D, 1 tot en met 5, bedoelde graden
die in dienst getreden zijn sedert 1 juli 1965 moeten
het bewijs leveren dat het ambt dat ze uitoefenen over-
eenstemt met dat van brievenbesteller vóór 1 juli 1965.

De in de punten B, 1 tot en met 3, C, 1 tot en met 4,
D, 1 tot en met 5 en E, 1 tot en met 5, bedoelde ambten
genieten de preferentiele noemer niet als ze worden
uitgeoefend door personeelsleden die titularis waren
van de afgeschafte graden van sorteerder, expeditionair
der posterijen, klasseerder, tolk, telefonist, postauto-
bestuurder, postautobestuurder-mecanicien of eerste

IV. DE POST

A. 1.  Postman;
2. Eerstaanwezend postman.

In de mate dat de titularissen van deze graden
uitreikingsdiensten presteren.

B. Al het personeel van de spoorweg-postkantoren.

C. Bij de «Snelpost» tewerkgestelde postman.
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postautobestuurder of van bepaalde graden van het
meesters-, vak- en dienstpersoneel, gedurende de pe-
rioden dat zij werkelijk het aan die graden verbonden
ambt uitoefenen.

De in de punten B, 4 en 5, C, 5, D, 6 en E, 6 be-
doelde ambten betreffen uitsluitend personeelsleden die
titularis waren van de afgeschafte graad van brieven-
besteller-sorteerder.

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.

1. Onderingenieur;
2. Conducteur;
3. Ingenieur van bruggen en wegen;
4. Eerstaanwezend ingenieur van bruggen en

wegen;
5. Eerstaanwezend ingenieur;

6. Eerstaanwezend ingenieur van bruggen en
wegen – hoofd van dienst;

7. Eerstaanwezend ingenieur – hoofd van dienst;
8. Hoofdingenieur-directeur van bruggen en wegen;
9. Hoofdingenieur-directeur;
10. Conducteur;
11. Eerstaanwezend conducteur;
12. Inspecteur (voorheen eerstaanwezend

conducteur);
13. Hoofdconducteur;
14. Adjunct-conducteur;
15. Eerste conducteur;
16. Industrieel ingenieur;
17. Eerstaanwezend industrieel ingenieur;
18. Eerstaanwezend industrieel ingenieur hoofd

van dienst.

In de mate dat de titula-rissen van deze graden te-
werkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoering
van en het toezicht op werken in de polders.

V. MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Bruggen en wegen.

1. Ingenieur;
2. Directeur-ingenieur, met uitzondering van de

gewezen hoofdinspecteur-directeur;
3. Adjunct van de directeur en directeur.

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat het uitge-
oefende ambt overeenstemt met een ambt dat opgeno-
men is in de kolom «vroegere benamingen» onder
punt V.

In de mate dat de titularissen van deze graden te-
werkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoering
van en het toezicht op werken in de polders.
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MIJNWEZEN – MINISTERIE VAN OPENBARE
WERKEN – MINISTERIE VAN ECONOMISCHE

ZAKEN – MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST

1. Ingenieur;
2. Onderingenieur;
3. Conducteur;
4. Technisch ingenieur (in dienst bij de

Administratie van het Mijnwezen);
5. Eerstaanwezend technisch ingenieur (in dienst

bij de Administratie van het Mijnwezen;
6. Hoofdingenieur - directeur der mijnen

(schaal 13/4);
7. Eerstaanwezend divisiemijningenieur

(schaal 12/2);
8. Eerstaanwezend mijningenieur (schaal 11/6);
9. Mijningenieur (schaal 10/3).

In de mate dat de titularissen van deze graden te-
werkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoering
van en het toezicht op werken in het mijnwezen.

1.  Begeleider der celrijtuigen.

VI. MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST

1. Directeur (schaal A4S).
2. Eerste attaché (schaal A5S).
3. Attaché (schaal A6S).

De titularissen van deze graden genieten de
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat het uit-
geoefende ambt overeenstemt met een ambt dat opge-
nomen is in de kolom «vroegere benamingen» onder
punt VI.

In de mate dat de titularissen van deze graden te-
werkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoering
van en het toezicht op werken in het mijnwezen.

VII. MINISTERIE VAN JUSTITIE

1. Penitentiair beambte (a’)
2. Gerechtelijk officier en gerechtelijk agent;
3. Chef en beambte van de gerechtelijke

laboratoria voor fotografie en technisch pers
oneelslid van de laboratoria voor
wetenschappelijke politie;

4. Ambtenaar van de buitendiensten van de
Staatsveiligheid;

5. Officier en agent van de jeugdpolitie
(enkel vanaf 15 april 1984).

(a’) In de mate dat de titularissen van deze graad
het ambt van chauffeur van een celrijtuig uitoefenen.

VIII. MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

Dienst Militaire Veiligheid.

1. Hoofdcommissaris;
2. Eerstaanwezend commissaris 1ste klasse;
3. Eerstaanwezend commissaris;
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REGIE DER LUCHTWEGEN

4. Commissaris;
5. Eerstaanwezend inspecteur 1ste klasse;
6. Eerstaanwezend inspecteur;
7. Inspecteur.

In de mate dat de titularissen van deze graden bur-
gerlijke personeelsleden zijn.

IV. BELGOCONTROL

1. Verkeersleider 3de klasse;
2. Verkeersleider 2de klasse;
3. Verkeersleider 1ste klasse;
4. Eerstaanwezend verkeersleider;
5. Chef verkeersleider.

In de mate dat de titularissen van deze graden op
effectieve en rechtstreekse wijze de controle op het
luchtverkeer verzekeren.

Bruxelles, le 27 janvier 2005

Le président de la Chambre
des représentants,

Le greffier de la Chambre
 des représentants,

Brussel, 27 januari 2005

De voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Herman DE CROO

Robert MYTTENAERE
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