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ARRETE ROYAL DU 14 JUIN 2007 PORTANT 
MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES 

  

HOOFDSTUK I.- Wijziging van het koninklijk 
besluit van 2 oktober 1937 houdende het 
statuut van het Rijkspersoneel. 
 
 

CHAPITRE I.- Modification de l’arrêté royal du 2 
octobre 1937 portant le statut des agents de 
l’Etat. 
 
 

Artikel 1.- 
 
Deel II van het koninklijk besluit van 2 oktober 
1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel 
bevattend de artikelen 7 tot en met 14 wordt 
vervangen. 
 

Article 1.- 
 
La partie II de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 
portant le statut des agents de l’Etat, comprenant 
les articles 7 à 14 est remplacée. 
 

Art. 2 tot 7 : wijziging van het KB 2/10/1937 
 
 
 

Art. 2 à 7 : modification de l’AR 2/10/1937 
 
 

HOOFDSTUK II.- Wijziging van het koninklijk 
besluit van 19 november 1998 betreffende de 
verloven en de afwezigheden toegestaan aan 
de personeelsleden van de rijksbesturen. 
 

CHAPITRE II.- Modification de l’arrêté royal du 
19 novembre 1998 relatif aux congés et aux 
absences du personnel des administrations de 
l’Etat. 

Art. 8 en 9 : wijziging van het KB 19/11/1998 
 
 

Art. 8 et 9 : modification de l’AR 19/11/1998 
 
 

HOOFDSTUK III.- Wijziging van het koninklijk 
besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de indienstneming bij 
arbeidsovereenkomst in sommige 
overheidsdiensten. 
 
 
 

CHAPITRE III.-  Modification de l’arrêté royal du 
25 avril 2005 fixant les conditions 
d’engagement par contrat de travail dans 
certains services publics. 

Art. 10 : wijziging van het KB van 25/04/2005 Art. 10 : modification de l’AR 24/04/2005 
 
 
 

HOOFDSTUK IV.- Diverse bepalingen 

 
 

CHAPITRE IV.- Dispositions diverses 

Art. 11.- 
 
Artikel 447 van de programmawet (I) van 24 
december 2002 treedt in werking. 
 
 

Art. 11.- 
 
L'article 447 de la loi-programme (I) du 24 
décembre 2002 entre en vigueur. 

Art. 12.- 
 
De activiteiten uitgeoefend in cumulatie bij de 
inwerkingtreding van dit besluit kunnen verder 
gezet worden, op grond van de vroegere 
bepalingen tot de eerste dag van de twaalfde 
maand die volgt op zijn inwerkingtreding. 
 

Art. 12.- 
 
Les activités exercées en cumul à l'entrée en 
vigueur du présent arrêté peuvent se poursuivre 
sur la base des dispositions antérieures jusqu'au 
premier jour du douzième mois qui suit celui de 
son entrée en vigueur.. 

De activiteiten uitgeoefend in cumulatie bij de 
inwerkingtreding van dit besluit kunnen verder 
gezet worden, zonder termijn, wanneer zij 
voortvloeien ofwel uit de wet van 18 september 

Les activités exercées en cumul à l'entrée en 
vigueur du présent arrêté peuvent se poursuivre 
sans délai si elles résultent soit de la loi du 18 
septembre 1986 instituant le congé politique pour 
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2 
1986 tot instelling van het politiek verlof voor de 
personeelsleden van de overheidsdiensten, ofwel 
uit een ambtshalve aanwijzing door de bevoegde 
overheid. 
 
 

les membres du personnel des services publics, 
soit d'une désignation d'office par l'autorité 
compétente 

Art. 13 : wijziging van het KB 8/01/1973 Art. 13 : modification de l’AR 8/01/1973 
  

 


