
Koninklijk Besluit van 24.01.1969 is van toepassing op: 

 De federale en programmatorische overheidsdiensten 

 Rijksdiensten, inclusief de rechterlijke macht 

 Raad van State 

 Besturen en diensten van de Regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten 

 Inrichtingen van onderwijs gesubsidieerd door, of georganiseerd door/namens de 

Gemeenschappen (of de Franse Gemeenschapscommissie) 

 Gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, centra voor leerlingenbegeleiding, diensten 

voor studie- en beroepsoriëntering en pedagogische begeleidingsdiensten 

 Besturen en diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en van het College van de Franse Gemeenschapscommissie 

 

De volgende werknemers zijn uitgesloten van het KB van 24.01.1969: 

 De leden en het personeel van het Arbitragehof 

 De leden en het personeel van het Rekenhof 

 Het personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

 Het personeel van de Senaat 

 Het personeel van de Gemeenschaps- of Gewestraden 

 Het personeel van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie 

 Het personeel van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie 

 De personeelsleden van  de coöperatie die onderworpen zijn aan het Koninklijk Besluit van 

10 april 1967 houdende het statuut van het personeel van de coöperatie met de 

ontwikkelingslanden 

 De leden van het personeel van een gesubsidieerde onderwijsinrichting die niet het voordeel 

van een weddetoelage of van een loon ten laste van een Gemeenschap of een 

Gemeenschapscommissie genieten 

 De leden van het personeel van een gesubsidieerde onderwijsinrichting die van een loon ten 

laste van een Gemeenschap of een Gemeenschapscommissie genieten en die in dienst 

genomen zijn met een arbeidsovereenkomst, waarop de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten van toepassing is 

 De leden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra die niet het voordeel van 

een weddetoelage ten laste van een Gemeenschap of een Gemeenschapscommissie 

genieten 



 De leden van het personeel van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering die niet het 

voordeel van een weddetoelage ten laste van een Gemeenschap of een 

Gemeenschapscommissie genieten 

 De leden van het personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de centra voor 

leerlingenbegeleiding die niet het voordeel van een weddetoelage ten laste van een 

Gemeenschap of een Gemeenschapscommissie genieten 

 

Koninklijk Besluit van 12.06.1970 is van toepassing op: 

 De federale instellingen van openbaar nut van de categorieën A en B van de wet van 16 

maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut: 

Cat A 

o Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën  

o Brussels Instituut voor Milieubeheer 

o Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 

o Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

o Commissariaat generaal bij de internationale betrekkingen 

o Commissariaat-generaal voor Toerisme 

o Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

o Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap 

o Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest 

o Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers 

o Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

o Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

o Federaal Planbureau 

o Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven 

o Fonds voor de financiering van het waterbeleid 

o Herplaatsingsfonds 

o Institut du patrimoine wallon (I.P.W.) 



o Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van 

Brussel 

o Instituut voor hygiëne en epidemiologie 

o Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden 

o Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid 

o Pensioendienst voor de overheidssector 

o Regie der gebouwen 

o Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

o Rubiconfonds 

o Vlaams Egalisatie Rente fond 

o Vlaams Financieringsfonds tot herstel van de gemeentefinanciën 

o Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden 

o Vlaamse milieumaatschappij 

o Vlaams zorgfonds 

o Waals agentschap voor de bevordering van een kwaliteitslandbouw 

o Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek 

 

Cat B 

 

o Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) 

o Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten 

o Autonome Haven " du Centre et de l'Ouest " 

o Autonome haven van Charleroi  

o Autonome haven van Luik 

o Autonome haven van Namen 

o Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 

o Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

o Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 



o Centrale Dienst voor sociale en culturele actie [van het Ministerie van 

Landsverdediging] 

o Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

o Fonds Ecureuil de la Communauté Française 

o Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel 

o  " Ecole d'administration publique " (Bestuursschool) voor de Franse Gemeenschap 

en het Waalse Gewest 

o School voor overheidsbestuur van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap 

o Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle 

o Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et 

moyennes entreprises 

o Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

o Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan 

o Koninklijk Instituut voor aarde- en ruimtewetenschappen 

o Koninklijk Instituut voor nationale wetenschappelijke en culturele instellingen 

o Koninklijke Muntschouwburg 

o Nationaal Geografisch Instituut 

o Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 

o Nationaal Orkest van België 

o Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 

o Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 

o Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de 

Franse Gemeenschap 

o Paleis voor schone kunsten 

o Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening 

o Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen 

o Waarborgfonds van de Duitstalige Gemeenschap voor Schoolgebouwen 

o Zilverfonds 

 



 de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn opgesomd in artikel 3, § 2, van het 

koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 

responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van 

artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels: 

o Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

o Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

o Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie 

o Rijksdienst voor pensioenen 

o Rijksdienst voor sociale zekerheid 

o Fonds voor arbeidsongevallen 

o Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten 

o Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers 

o Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

o Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

o Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

o Hulp- en voorzorgkas voor Zeevarenden 

o Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

o Fonds voor Beroepsziekten 

o Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 

 Autonoom overheidsbedrijf Bpost, wat betreft het personeel dat niet bij 

arbeidsovereenkomst in dienst is genomen 

 Autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, wat betreft het personeel dat niet bij 

arbeidsovereenkomst in dienst is genomen 

 Autonoom overheidsbedrijf Belgacom, wat betreft het personeel dat niet bij 

arbeidsovereenkomst in dienst is genomen 

 De Nationale Loterij 

 De Koninklijke Schenking 

 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 



 De Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen 

 De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en de Nationale Bank van 

België, wat betreft het personeel dat is overgeplaatst van de Controledienst voor de 

Verzekeringen, dat geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten na 1 januari 2004 

 Het Paleis voor Schone Kunsten 

 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

 De administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 

 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

 Toerisme Vlaanderen 

 Kind en Gezin 

 Universitair Ziekenhuis Gent 

 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

 Vlaamse Landmaatschappij 

 De Vlaamse Onderwijsraad, wat betreft het personeel van het permanent secretariaat 

 Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Geel 

 Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Rekem 

 Vlaamse Milieumaatschappij 

 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in 

Vlaanderen 

 Vlaamse Radio- en Televisieomroep en de instellingen waarvan de bovenvermelde instelling 

de verplichtingen overgenomen heeft 

 Vlaamse Vervoermaatschappij 

 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 

 Scheepvaart 

 Waterwegen en Zeekanaal 

 Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 

 Vlaams Agentschap Ondernemen 

 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 

 Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap 

 BLOSO 

 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen 

 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 



 Vlaamse Regulator voor de Media 

 Vlaamse Opera 

 Radio-Télévision belge de la Communauté française 

 Centre hospitalier universitaire de Liège 

 l'Office de la Naissance et de l'Enfance 

 Commissariat général aux Relations internationales 

 Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes 

handicapées 

 l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication 

de la Communauté française (ETNIC) 

 L'Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, 

l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux 

 le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel 

 le Conseil économique et social de la Région wallonne 

 Société wallonne du Logement 

 Société wallonne de Crédit social 

 Société wallonne des Eaux 

 Port autonome de Liège 

 Port autonome de Charleroi 

 Port autonome de Namur 

 l'Office wallon, de la Formation professionnelle et de l'Emploi 

 l'Institut scientifique de Service public 

 l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité 

 Centre régional d'Aide aux Communes 

 l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées 

 Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies" à Mons 

 Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers" à Tournai 

 l'Agence wallonne à l'Exportation 

 l'Agence wallonne des Télécommunications 

 Port autonome du Centre et de l'Ouest 

 l'Institut du Patrimoine wallon 

 Commission wallonne de régulation pour l'énergie 

 l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes 

entreprises 



 l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique 

 Centre wallon de Recherches agronomiques 

 Société wallonne de services de placement payant 

 Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad 

 Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

 Brussels Instituut voor Milieubeheer 

 Gewestelijk Agentschap voor Netheid 

 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 

 Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

 Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

 Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel 

 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën 

 Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel 

 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 Dienststelle der Deutschsprachingen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung 

 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle 

 De personeelsleden bedoeld bij artikel 1, 15 ° van het Koninklijk Besluit van 27 mei 2004 

betreffende de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap van privaatrecht en 

betreffende de luchthaveninstallaties 

 Alle instellingen van openbaar nut of de publiekrechtelijke rechtspersonen die ressorteren 

onder de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie, en die na 31 december 

2004 zijn opgericht 

 

De volgende instellingen zijn uitgesloten van het KB van 12.06.1970: 

 Fonds voor Spoorweginfrastructuur 

 Alle instellingen van openbaar nut of de publiekrechtelijke rechtspersonen die door de 

Gewesten worden opgericht in uitoefening van hun bevoegdheid inzake het 

gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, en die na 31 december 2004 zijn opgericht 

 



Koninklijk Besluit van 13.07.1970 is van toepassing op: 

 Provincies 

 Gemeenten 

 Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) 

 Openbare kassen van lening 

 Agglomeraties en federaties van gemeenten 

 Diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie 

 

 

Het personeel van de volgende werkgevers valt onder toepassing van het KB van 13.07.1970, 

indien er ten minste 1 personeelslid bij die werkgever aan een publiekrechtelijk statuut 

onderworpen is: 

 Verenigingen van provincies 

 Verenigingen van gemeenten 

 Verenigingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 Autonome provinciebedrijven 

 Autonome gemeentebedrijven 

 Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen 

 Projectverenigingen 

 Dienstverlenende verenigingen 

 Opdrachthoudende verenigingen 

 Intercommunale diensten en inrichtingen van maatschappelijk welzijn 

 De ziekenhuisverenigingen verbonden aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 Hogeschool Lucia de Brouckère 

 

Koninklijk Besluit van 30.03.2001 (RPPol) is van toepassing op: 

 Federale politie 

 Lokale politie 

 Algemene inspectie van de politiediensten 

 

 


