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Eervolle onderscheidingen
Maureen Landtsheere
in tijd en bepaalt het ogenblik waarop aan de
anciënniteitsvoorwaarde is voldaan.

Bij Koninklijk Besluit van 8 december 2004 werd
aan in totaal 326 personeelsleden van lokale en
regionale besturen een eervolle onderscheiding
toegekend.

In de loop van de maanden februari en maart 2005
werd dit instrument in alle provinciale afdelingen
geïmplementeerd.

Er werd 1 personeelslid benoemd tot de graad van
Commandeur in de Kroonorde, 1 bevorderd tot de
graad van Officier in de Kroonorde, 2 personeelsleden werden bevorderd tot de graad van Officier in
de Orde van Leopold II, 2 benoemd tot de graad
van Officier in de Orde van Leopold II, 3 benoemd
tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde, 2 bevorderd tot de graad van Ridder in de Kroonorde,
7 benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde, 10 benoemd tot de graad van Ridder in de
Orde van Leopold II.
Vervolgens werden aan 20 personen de Gouden
Palmen in de Kroonorde toegekend en aan 62 de
Zilveren Palmen.
De volgende medailles werden toegekend: Gouden Medaille in de Kroonorde (125), Gouden Medaille in de Orde van Leopold II (36), Zilveren Medaille in de Kroonorde (30), Zilveren Medaille in de
Orde van Leopold II (9), Bronzen Medaille in de
Kroonorde (6), Bronzen Medaille in de Orde van
Leopold II (10).
De betrokken besturen zullen via de provinciale afdelingen Binnenlandse Aangelegenheden op de
hoogte worden gebracht.
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Nationale orden: de promotie van 8 april 2003
is goedgekeurd

Burgerlijke eretekens – gelijkstelling
gemeenten, OCMW’s en provincies
In de omzendbrief van 29 november 2002 werd
aan de besturen meegedeeld dat er op het vlak van
de burgerlijke eretekens werk zou worden gemaakt
van de ongelijke behandeling tussen de gemeenten en provincies enerzijds en de OCMW’s anderzijds.
Op 1 februari 2005 werd de afdeling Gemeenten,
OCMW’s en Provincies via de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister op
de hoogte gebracht van het akkoord van de
protocolchef van de dienst Protocol van de FOD
Binnenlandse Zaken om voortaan de personeelsle-

Anciënniteitscalculator
Eervolle onderscheidingen worden toegekend in
functie van welbepaalde criteria, zijnde leeftijd, type
bestuur, verworven graad en opgebouwde anciënniteit in de openbare sector.

Eind 2004 werd daarom een externe deskundige
aangetrokken om een “anciënnitietscalculator” uit
te werken.
Het werkinstrument zet de geleverde prestaties om
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Omdat bij dit laatste punt rekening moet worden
gehouden met prestatiebreuken en allerlei verlofstelsels, is de omzetting in tijd niet zo evident.
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den van de OCMW’s volgens dezelfde tabel als die
van de gemeenten voor te dragen.
De toekenningstabel voor burgerlijke eretekens ziet
er voortaan als volgt uit:
Gemeenten, OCMW’s en Provincies
Graad

Dienstanciënniteit

Burgerlijk ereteken

1.C, 1.B en 1.A
2.+B en 2.+A
35 jaar
2.B
25 jaar

Burgerlijk Kruis 1ste kl.
Burgerlijke Medaille 1ste kl.

2.A
3

35 jaar
25 jaar

Burgerlijk Kruis 2de kl.
Burgerlijke Medaille 1ste kl.

4.B

35 jaar
25 jaar

Burgerlijke Medaille 1ste kl.
Burgerlijke Medaille 2de kl.

4.A

35 jaar
25 jaar

Burgerlijke Medaille 2de kl.
Burgerlijke Medaille 3de kl.

Postume toekenning – rechtzetting
In het februarinummer van Binnenband werd meegedeeld dat de procedure voor het verlenen van
een eervolle onderscheiding zou worden voortgezet ook al komt de begunstigde in de loop van de
procedure te overlijden.
Dit geldt alleen voor de behandeling van de dossiers op het Vlaams niveau. De FOD Kanselarij en
het kabinet van de Koning daarentegen schrappen
het betrokken personeelslid uit de voordrachtstaat
en het Koninklijk Besluit.
Het komt de initiatiefnemers toe om de hogere overheid tijdig op de hoogte te brengen van het overlijden van een voorgedragen personeelslid. Dit kan
gemeld worden zowel aan de provinciegouverneur
of de centrale (Vlaamse) administratie als aan de
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste
Minister.

Vergelijkende tabel graden: een handig werkinstrument
graad

salarisschalen Kelchtermans

rang

1.C

gemeentesecretaris

17

1.B

ontvanger, OCMW-secretaris
A8, A8a-A8b, A9, A9a-A9b, A10, A10a-A10b, AV3, AV4

16, 15

A1-A2-A3, A1a-A2a-A3a, A1a-A1b-A2a, A4, A4a-A4b, A5, A5a-A5b, A6-A7,
A6a-A7a-A7b, A6a-A6b-A7a, AV1, AV2 universitair diploma

13, 10

B4-B5, B4, BV4, BV5, B6-B7, BV6, BV7 HOKT-diploma,
gegradueerden en paramedische beroepen bevorderingsgraad

28

B1-B2-B3, BV1-BV2-BV3 HOKT-diploma, gegradueerden en paramedische beroepen
aanvangsgraad

26

2.B

C4-C5 diploma hoger SO of TSO hogere graad bevorderingsgraad

22

2.A

C1-C2-C3, C1-C2, C3-C4 diploma hoger SO of TSO hogere graad aanvangsgraad

20

3

D4 en D1-D2-D3 diploma lager SO (administratieve graden)TSO lagere graad
of BSO hogere graad (gespecialiseerde technische graden) bevorderingsgraad

30

4.B

D1-D2-D3 diploma lager SO aanvangsgraad

42

4.A

E1-E2-E3

40

1.A
2.+B
2.+A

G
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