Personeel

Op 31 december 2008 telde de ADIB 272 medewerkers, waaronder 203 statutairen en 69 contractuelen. Onderstaande
tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten:

Het personeelsbestand is tijdens het jaar 2008 toegenomen met 7 eenheden. Deze stijging is vooral merkbaar bij de
niveaus A en B.
Aangezien onze Algemene Directie werd geconfronteerd met moeilijkheden in verband met de aanwerving van ICTpersoneel, heeft Selor verschillende examens georganiseerd om die betrekkingen in te vullen.
TABEL: statutaire en contractuele

Statutarisering en gedetacheerde ambtenaren

De statutarisering van de contractuele medewerkers vormt een prioriteit voor de AD Instellingen en Bevolking. Een
examen voor attachés bij de ADIB zal trouwens in de loop van 2009 met Selor worden georganiseerd.

De personeelsleden die in het kader van de veralgemeende invoering van de elektronische identiteitskaarten ter
beschikking van de gemeenten zijn gesteld werden in de loop van het jaar 2008 benoemd indien voldaan werd aan de
voorwaarden van het KB van 3 juli 2007. Het gaat in totaal om 201 nieuwe federale ambtenaren afkomstig van
Belgacom, de NMBS, de Post en Belgocontrol.

Voor de militairen die tewerk gesteld zijn in het project geldt een andere regeling. Het KB van 12 juni 2006 tot regeling
van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing en het protocolakkoord
van 13 december 2007 tussen het ministerie van Landsverdediging en de FOD Binnenlandse Zaken voorzien in een
verlenging van de terbeschikkingstelling met één jaar, vooraleer de militair definitief wordt overgeplaatst. 62 militairen
stapten in deze regeling en zullen einde 2008 en in de loop van 2009 benoemd worden.

De gemeenten aan wie deze medewerkers ter beschikking zijn gesteld hebben zich geëngageerd om hen tot aan de
pensioenleeftijd te werk te stellen en de weddenkost te dragen na afloop van de periode van kosteloze
terbeschikkingstelling. Op deze wijze zullen 47,5 % van de initieel door de autonome overheidsbedrijven en het
ministerie van Landsverdediging ter beschikking gestelde personeelsleden definitief in de gemeenten blijven werken.

De gemeenten die buiten hun wil om geen personeelslid meer ter beschikking hebben kregen de mogelijkheid een
nieuwe medewerker te laten starten met een stage van 6 maanden. Het gaat om personeelsleden van Belgacom en de
Post die overgeplaatst worden in het vernieuwd kader van externe mobiliteit van de autonome overheidsbedrijven. Op 1
november 2008 startten 4 nieuwe medewerkers in dit systeem.

