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Koninklijk besluit van 
25 september 2014 houdende 

diverse maatregelen betreffende 
de selectie en de loopbaan van het 

Rijkspersoneel 

 

Arrêté royal du 25 septembre 
2014 portant diverses mesures 

relatives à la sélection et à la 
carrière des agents de l’Etat 

 

HOOFDSTUK I.- Wijziging van het 

koninklijk besluit van 2 oktober 1937 

houdende het statuut van het 

rijkspersoneel 

 

Art.1 en 2.- Wijziging van het K.B. van 

02.10.1937 

 

 

 

CHAPITRE I.- Modification de 

l’arrêté royal du 2 octobre 1937 

portant le statut des agents de l’Etat 

 

Art.1 et 2.- Modification de l’A.R. du 

02.10.1937 

 

 

 

HOOFDSTUK II.- Wijziging van het 

koninklijk besluit van 15 december 

1994 tot vaststelling van de 

samenstelling, de werkwijze en in de 

bevoegdheden van het Beheerscomité 

SELOR - Selectiebureau van de 

federale Overheid 

 

Art. 3.- Wijziging van het koninklijk besluit 

van 15.12.1994 

 

 

HOOFDSTUK III.- Wijziging van het 

koninklijk besluit van 22 december 

2000 betreffende de selectie en de 

loopbaan van het rijkspersoneel 

 

Art. 4 tot. 7.- Wijziging van het koninklijk 

besluit van 22.12.2000 

 

 

HOOFDSTUK IV.- Wijziging van het 

koninklijk besluit van 4 juli 2013 tot 

wijziging van sommige bepalingen 

betreffende de overgang naar het 

niveau A 

 

Art. 8.- Wijziging van het koninklijk besluit 

van 04.07.2013 

 

 

HOOFDSTUK V.- Wijziging van het 

koninklijk besluit van 25 oktober 2013 

betreffende de geldelijke loopbaan 

van de personeelsleden van het 

federaal openbaar ambt 

CHAPITRE II.- Modification de 

l'arrêté royal du 15 décembre 1994 

fixant la composition, le 

fonctionnement et les attributions 

du Comité de gestion SELOR - 

Bureau de sélection de 

l'Administration fédérale 

 

Art. 3.- Modification de l'arrêté royal du 

15.12.1994 

 

 

CHAPITRE III.- Modification de 

l'arrêté royal du 22 décembre 2000 

concernant la sélection et la carrière 

des agents de l’Etat 

 

Art. 4 à 7.- Modification de l'arrêté royal 

du 22.12.2000 

 

 

CHAPITRE IV.- Modification de 

l’arrêté royal du 4 juillet 2013 

modifiant certaines dispositions 

relatives à l’accession au niveau A 

 

 

Art. 8.- Modification de l'arrêté royal du 

04.07.2013 

 

 

CHAPITRE IV.- Modification de 

l’arrêté royal du 25 octobre 2013 

relatif à la carrière pécuniaire des 

membres du personnel de la 

fonction publique fédérale 
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Art. 9.- Wijziging van het koninklijk besluit 

van 25.10.2013 

 

 

HOOFDSTUK VI.- Slotbepalingen 

 

Art.10.- Behalve artikel 9, dat uitwerking 

heeft met ingang van 1 januari 2014, 

treedt dit besluit in werking op de eerste 

dag van de maand na afloop van een 

termijn van tien dagen te rekenen van de 

dag volgend op de bekendmaking ervan in 

het Belgisch Staatsblad. 

 

 

Art.11.- Onze Ministers zijn, ieder wat 

hem betreft, belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

 

 

Art. 9.- Modification de l'arrêté royal du 

25.10.2013 

 

 

CHAPITRE VI.- Dispositions finales 

 

Art.10.- Sauf l’article 9, qui produit ses 

effets au 1er janvier 2014, le présent 

arrêté entre en vigueur le premier jour 

du mois qui suit l’expiration d’un délai de 

dix jours prenant cours le jour suivant sa 

publication au Moniteur belge. 

 

 

 

Art.11.- Nos Ministres sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté. 

 

 


