
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 21 mei 2019 

Notule 
 

Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Rudi Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 21.40 uur. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over het 
Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 
Gelet op het zittingsverslag, een audio-opname van de zitting; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 
van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 3 – Er wordt kennis genomen van het zittingsverslag. 

Beslissingen 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  Invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 77 en 78; 
Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van 

die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 
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Gelet op de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter 
van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de 
rustpensioenen; 

Gelet op de wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit 
van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende 
pensioenrechten; 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, 
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit die 
werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009 (zoals aangevuld op 
26 mei 2011, 13 oktober 2013, 21 januari 2015, 10 juli 2017 en 14 oktober 2018); 

Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 18 februari 2019 betreffende het goedkeuren van de 

intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden in te voeren; 
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een 

opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk, waardoor het 
vast bureau in eerste instantie voorstelt een extra pensioentoelage vast te stellen van 1% van het 
pensioengevend jaarloon; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden 
werd voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 1 maart 2019 en 29 maart 2019; 

Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 29 april 2019 
betreffende het invoeren van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden van het OCMW 
Ingelmunster; 

Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Overwegende dat het aangewezen is toe te treden tot de opdrachtencentrale, in de zin van artikel 2, 
4° van de wet van 15 juni 2006, opgemaakt door de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels 
(DIBISS), die sinds 1 januari 2017 wat betreft de bevoegdheden inzake de pensioenen van de plaatselijke 
besturen (behalve de inning van de bijdragen) werd overgenomen door de Federale Pensioendienst (FPD); 

Overwegende dat de overheidsopdracht “voor het administratief en financieel beheer van een 
groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de toegetreden lokale 
besturen” toegewezen werd aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius Insurance - Ethias Contractanten 
PPO; 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De raad voor maatschappelijk welzijn voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn 

contractuele personeelsleden vanaf 1 juli 2019. 

Artikel 2 – De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het kaderreglement tweede 
pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 (en zoals aangevuld op 26 mei 2011, 13 
oktober 2013, 21 januari 2015, 10 juli 2017 en 14 oktober 2018), dat in bijlage wordt 
toegevoegd. 

Artikel 3 – De raad voor maatschappelijk welzijn is de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel voor zijn 
contractuele personeelsleden. 

Artikel 4 – De pensioentoelage bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon. 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

21 mei 2019 - blz. 2/5

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Artikel 5 – De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het pensioenreglement, met name dit raadsbesluit en 
het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn 
contractuele personeelsleden. 

Artikel 6 – De raad voor maatschappelijk welzijn stemt in met de overheidsopdracht uitgeschreven door 
DIBISS, wiens bevoegdheden als opdrachtencentrale nu worden uitgeoefend door de Federale 
Pensioendienst (FPD) en de toewijzing van de overheidsopdracht voor het administratief en 
financieel beheer van een groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele 
personeelsleden van de toegetreden lokale besturen aan de tijdelijke handelsvennootschap 
Belfius Insurance - Ethias Contractanten PPO. 

3.  Vaststellen van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 161; 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad het gezamenlijk 

organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
dienen vast te stellen; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2018 betreffende het 
aanpassen van de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 
in functie van de overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in overeenstemming met het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 betreffende het aanpassen van het 
organogram van de gemeentelijke diensten; 

Gelet op het ontwerp van gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat het ontwerp van gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd voorgelegd aan het hoog overlegcomité in zitting op 1 
maart 2019 en 29 maart 2019; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van 29 maart 2019 betreffende 
het ontwerp van gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn; 

Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

4.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 186; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2011 waarin de 
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel werd vastgesteld en latere aanpassingen; 

Gelet op het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, zoals heden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel een dynamisch document is dat 
regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de rechtspositieregeling 
van het OCMW-personeel door te voeren, meer bepaald het invoeren van de permanentietoelage voor 
personeelsleden die buiten de diensturen oproepbaar moeten blijven, het verhogen van de maaltijdcheques 
met 1 euro als maatregel tot het verhogen van de koopkracht van het gemeentepersoneel en het verhogen 
van de fietsvergoeding tot het wettelijk maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag om het gebruik van de fiets in 
het kader van woon-werk verkeer maximaal te stimuleren; 

Gelet op het ontwerp van aanpassing aan de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel in 
bijlage; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel werd 
voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 1 maart 2019 en 29 maart 2019; 

Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 29 april 2019 
betreffende de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt vastgesteld zoals in 

bijlage. 

5.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het arbeidsreglement van het OCMW-personeel 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971; 
Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 

werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet); 

Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van 
de arbeidstijd in de openbare sector; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op 
het werk; 

Gelet op verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming of AVG); 

Gelet op de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk; 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 77 en 78; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2010 houdende 

goedkeuring van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel en latere wijzigingen; 
Overwegende dat een aantal aanpassingen aan het arbeidsreglement van het OCMW-personeel 

noodzakelijk of aangewezen zijn, meer bepaald betreffende: 
- aanpassingen in functie van het decreet over het lokaal bestuur; 
- aanpassingen in functie van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zoals heden vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 

- aanpassingen in functie van de wijzigingen aan het personeelsstatuut, meer bepaalde betreffende 
de collectieve verlofdagen en de uurroosters; 

- aanpassingen betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk; 
- aanpassingen in functie van de algemene verordening gegevensbescherming; 
- aanpassingen van de technische bijlage; 
- errata; 
Gelet op het ontwerp van aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel in bijlage; 
Overwegende dat het arbeidsreglement van het OCMW-personeel geïntegreerd en inhoudelijk identiek 

is aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel, waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn 
bevoegd is voor wijzigingen betreffende het OCMW-personeel en de gemeenteraad bevoegd is voor 
wijzigingen betreffende het gemeentepersoneel; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel werd voorgelegd 
aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 1 maart 2019 en 29 maart 2019; 

Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 29 april 2019 
betreffende de aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel; 

Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel wordt vastgesteld zoals in 

bijlage. 

Artikel 2 – Deze beslissing wordt overgemaakt aan het toezicht op de sociale wetten. 

 
De zitting werd afgerond om 21.45 uur. 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 
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Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 00 – F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be – www.ingelmunster.be 
 
Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 60 – F 051 30 45 81 
sociaalhuis@ingelmunster.be – www.ingelmunster.be 

 

 

 

KADERREGLEMENT TWEEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTANTEN 

GEMEENTE EN OCMW INGELMUNSTER 

 

TITEL I. VOORWERP 

Artikel 1 - Het kaderreglement werd opgesteld in uitvoering van het Vlaams Sectoraal Akkoord 2008-2013, 

afgesloten in het Vlaamse Onderhandelingscomité C1 op 19 november 2008 tot invoering van een 

aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale besturen. 

Een lokaal bestuur kan beslissen om een pensioenstelsel in te voeren voor zijn personeelsleden 

overeenkomstig de bepalingen van het kaderreglement vanaf 1 januari 2010 of vanaf een latere datum. 

De pensioentoezegging die in het kaderreglement bepaald wordt, is van het type vaste bijdrage, en heeft tot 
doel om een pensioenrente samen te stellen, die aan de aangeslotene bij pensionering of in geval de 

aangeslotene overlijdt voor de pensionering, aan zijn rechthebbenden uitgekeerd wordt. 

Dit kaderreglement bepaalt de rechten en verplichtingen van het lokaal bestuur, de pensioeninstelling, de 
aangeslotenen en hun rechthebbenden, en de voorwaarden waaronder deze rechten uitgeoefend kunnen 

worden. 

Artikel 2 - § 1. Op 10 juli 2017 werd door Vlaamse Onderhandelingscomité C1 beslist de oorspronkelijke 

tekst van het kaderreglement, zoals gewijzigd door het addendum nr. 1, 2 en 3 te vervangen door deze 

versie van het kaderreglement teneinde enerzijds het reglement formeel aan te passen aan de wet van 18 
december 2015 en anderzijds akte te nemen van de gevolgen van de gedeeltelijke overname van 

bevoegdheden van DIBISS door de Federale Pensioendienst (FPD). De wijzigingen die beogen het 
kaderreglement formeel in overeenstemming te brengen met de wet van 18 december 2015 traden hierbij in 

werking op 1 januari 2016, daar waar de andere wijzigingen/wijzigingen met betrekking tot de gedeeltelijke 

overname van bevoegdheden van DIBISS door de FPD in werking traden op 1 januari 2017.  

§ 2. Het Vlaamse Onderhandelingscomité C1 besliste op 14 oktober 2018 om met ingang vanaf 1 januari 

2019 de vorige versie van het kaderreglement te vervangen door deze versie teneinde het reglement 
formeel aan te passen aan de wet van 27 juni 20181, alsook aan de Europese verordening 2016/679 van 27 

april 2016, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de General Data Protection 

Regulation.  

TITEL II. BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Artikel 3 - In dit kaderreglement worden een aantal begrippen gebruikt, die de volgende betekenis hebben: 

1° aangeslotene: het personeelslid waarvoor het lokale bestuur een pensioenstelsel heeft ingevoerd en dat 

aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement voldoet en het gewezen personeelslid dat 

nog steeds actuele of uitgestelde rechten geniet overeenkomstig het pensioenreglement; 

2° pensioeninstelling: één of meerdere instellingen die belast worden met de uitvoering van de 

pensioentoezegging en aangeduid werden bij overheidsopdracht; 

3° einddatum: de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aangeslotene de 

pensioenleeftijd bereikt; 

                                                
1 Wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de 
verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten. 
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4° pensionering: de effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die 

aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties; 

5° pensioengevend jaarloon: het loon van de aangeslotene ten laste van het lokaal bestuur, dat in 

aanmerking wordt genomen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen; 

6° lokaal bestuur: een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf, een OCMW, een publiekrechtelijke 

OCMW-vereniging, een provincie, een autonoom provinciebedrijf, een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband of een hulpverleningszone; het lokaal bestuur is de inrichter van het 

pensioenstelsel voor zijn personeelsleden; 

7° pensioenreglement: het pensioenreglement dat wordt vastgesteld door het lokaal bestuur; het bevat dit 
kaderreglement en de specifieke bepalingen voor het lokale bestuur, nl. de vaststelling van de 

bijdragevoet, de eventuele inhaalbijdragen en de ingangsdatum; 

8° uittreding: 

a. hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering; 

wordt evenwel niet als een uittreding beschouwd: de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
anders dan door overlijden of pensionering, die wordt gevolgd door het sluiten van een 

arbeidsovereenkomst met een werkgever die deelneemt aan hetzelfde multi-inrichterspensioenstelsel 
als dat van de vorige werkgever, op voorwaarde dat er een overeenkomst bestaat in de zin van 

artikel 33/2 van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003, verder aangehaald als 

WAP; 

b. hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de werknemer niet langer de 

aansluitingsvoorwaarden van het pensioenstelsel vervult, zonder dat dit samenvalt met de 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering; 

c. hetzij de overgang van een werknemer in het kader van een overgang van een onderneming, van 

een vestiging of van een deel van een onderneming of een vestiging, naar een andere onderneming 
of naar een andere vestiging, als gevolg van een conventionele overdracht of een fusie waarbij het 

pensioenstelsel van de werknemer niet wordt overgedragen; 

9° verworven reserve: de reserve waarop de aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft 

overeenkomstig het pensioenreglement; 

10° verworven prestatie: de prestaties waarop de aangeslotene aanspraak kan maken overeenkomstig het 

pensioenreglement indien hij bij zijn uittreding zijn verworven reserves bij de pensioeninstelling laat. 

TITEL III. AANSLUITING 

Artikel 4 - § 1. Elk personeelslid ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, dat op de datum waarop 

het lokale bestuur het pensioenreglement laat in werking treden door een arbeidsovereenkomst verbonden 
is met het lokaal bestuur of na de datum waarop het lokale bestuur het pensioenreglement laat in werking 

treden door het lokaal bestuur tewerkgesteld zal worden met een arbeidsovereenkomst, wordt verplicht 

aangesloten aan het pensioenstelsel. 

§ 2. Voor de personeelsleden die in dienst treden na de datum waarop het lokale bestuur het 

pensioenreglement laat in werking treden, is de datum van in dienst treden bij het lokale bestuur tegelijk de 

datum van aansluiting aan het pensioenreglement. 

Artikel 5 - Worden evenwel uitgesloten: 

1° personeelsleden met vakantie-, studenten- en IBO-contracten (individuele beroepsopleiding); 

2° politieke mandatarissen van lokale besturen (burgemeester, schepenen, raadsleden,…); 

3° vrijwillige brandweerlieden en beroepsbrandweerlui; 

4° vrijwilligers; 

5° onthaalouders; 

6° politiepersoneel; 

7° personeelsleden die aangeworven zijn op grond van artikel 60, § 7, van de OCMW-wet; 
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8° het personeel waarvoor de rechtspositie van het onderwijs gevolgd wordt zoals bepaald in het decreet 

van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling van sommige personeelsleden van het 

gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 

9° personeelsleden die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; 

Artikel 6 - De aangeslotene aanvaardt het pensioenreglement en machtigt het lokaal bestuur om aan de 

pensioeninstelling alle inlichtingen en bewijsstukken over te maken die nodig zijn voor de goede uitvoering 

van dit reglement. 

De aangeslotene zal alle ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken die nodig zijn opdat de 

pensioeninstelling zijn verplichtingen tegenover de aangeslotene of zijn rechthebbenden kan uitvoeren, op 
eenvoudige vraag overmaken. Indien de aangeslotene deze inlichtingen of bewijsstukken niet overmaakt, 

dan zullen het lokaal bestuur en de pensioeninstelling ontslagen zijn van het betrokken deel van hun 

verplichtingen tegenover de aangeslotene met betrekking tot het aanvullend pensioen dat in het 

pensioenreglement beschreven wordt, behoudens overmacht van de aangeslotene. 

TITEL IV. DE PENSIOENTOELAGE EN HOE ZE AANGEWEND WORDT 

Hoofdstuk I. Het bedrag van de pensioentoelage 

Afdeling I. De basistoelage 

Artikel 7 - § 1. De uitkeringen bij pensionering en in geval van vroegtijdig overlijden voor de pensionering, 
worden gefinancierd door jaarlijkse pensioentoelagen die door het lokale bestuur ten gunste van de 

aangeslotene gestort worden aan de pensioeninstelling, en waarvan het niveau vastgesteld wordt in het 

pensioenreglement. 

§ 2. De pensioentoelage zal minstens 1% van het pensioengevend jaarloon bedragen. In bijlage wordt het 

pensioengevend jaarloon omschreven. 

Het lokale bestuur kan beslissen om een hoger percentage als pensioentoelage te storten. Dit percentage 

wordt toegepast op het pensioengevend jaarloon. 

Artikel 8 - Het lokale bestuur kan, op de datum waarop deze pensioentoezegging voor dat bestuur in 

werking treedt of op een latere datum, beslissen om ten gunste van de personeelsleden die op dat ogenblik 
in dienst zijn één of meer inhaaltoelagen te storten voor de reeds gepresteerde diensttijd of voor een 

gedeelte van de reeds gepresteerde diensttijd vóór de datum waarop de inhaaltoelage ingevoerd wordt. 

Afdeling II. De aanvullende pensioentoelage voor VIA-diensten 

Artikel 9 - De aanvullende pensioentoelage wordt gefinancierd door de koopkrachtmiddelendotatie 

toegekend door de Vlaamse Regering. Het wegvallen van deze dotatie heeft van rechtswege een einde van 
de verhoging tot gevolg. Het lokaal bestuur deelt via de RSZ aan de pensioeninstelling mee welke 

aangeslotenen in aanmerking komen voor de verhoogde pensioentoelage. 

De aanvullende pensioentoelage kan bestaan uit: 

1° een hoger percentage van het pensioengevend jaarloon: 

 het lokale bestuur kan vanaf 1 januari 2014 beslissen om een hoger percentage als pensioentoelage te 
storten voor de aangeslotenen – ongeacht of zij gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd zijn – die werken in 

de beoogde VIA-diensten. Het lokale bestuur kan hierbij voor de vanaf 1 januari 2014 reeds 
gepresteerde diensttijd of een gedeelte van deze reeds gepresteerde diensttijd in een VIA-dienst 

beslissen een inhaaltoelage te storten. 

2° een vast bedrag per werknemer in verhouding tot het arbeidsvolume: 

 het lokale bestuur kan beslissen om vanaf 1 januari 2014 een aanvullende pensioentoelage te storten 

voor de aangeslotenen – ongeacht of zij gesubsidieerd of niet gesubsidieerd zijn – die werken in de 
beoogde VIA-diensten; de VIA-toelage wordt via de hierna volgende formule gelijkmatig verdeeld, op 

basis van het arbeidsvolume, over alle in aanmerking komende medewerkers. Inhaaltoelages voor de 

periode voor 1 januari 2014 zijn niet mogelijk. 

 [subsidiebedrag kwartaal/(1+RSZ-bijdrage)] x (arbeidsvolume aangeslotene in kwartaal/som 
arbeidsvolumes alle aangeslotenen die VIA-diensten uitvoeren in kwartaal) 
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 Waarbij: 

• subsidiebedrag kwartaal: het subsidiebedrag dat het bestuur in het kader van VIA ontvangt van 

GSD-V voor het vorige kalenderjaar, gedeeld door 4; 

• RSZ-bijdrage: de bijzondere bijdrage van 8,86% zoals bedoeld door artikel 38, § 3, ter, van de 
algemene beginselenwet sociale zekerheid van 29 juni 1981, die verschuldigd is op de 

pensioentoelage; 

• arbeidsvolume: arbeidsuren in het kwartaal zoals vermeld met prestatiecode 1 in DmfAPPL/(aantal 
uren op weekbasis van een voltijdse medewerker in de functie van de aangeslotene x aantal weken 

in het kwartaal). 

De keuze voor één van beide formules is definitief. 

Hoofdstuk II. De aanwending van de pensioentoelage 

Artikel 10 - De pensioentoelage wordt voor iedere aangeslotene in trimestriële delen op het einde van ieder 

trimester op een individuele pensioenrekening gestort. 

De oprenting gebeurt: 

1° tot op de dag waarop de uitbetaling van het aanvullend pensioen moet gebeuren; 

2° of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt. 

Afdeling I. Het rendement 

Artikel 11 - De pensioenrekening ontvangt jaarlijks een door de pensioeninstelling toegekend rendement. 

Afdeling II. Winstdeelname 

Artikel 12 - De pensioeninstelling kan overgaan tot het toekennen van een winstdeelname. Deze 

winstdeelname neemt de vorm aan van een verhoging van de verworven rechten, en wordt daardoor 

definitief verworven door de aangeslotene. Een aan de individuele rekening van de aangeslotene 

toegekende winstdeelname wordt mee opgerent. 

Afdeling III. Uitbetaling 

Artikel 13 - De pensioeninstelling zal de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk uitbetalen. 

Indien de pensioeninstelling nog niet beschikt over alle gegevens die nodig zijn om het juiste bedrag uit te 

betalen, zal er op die datum een voorschot betaald worden. Dit voorschot is gebaseerd op het bedrag 

gewaarborgd op basis van artikel 24 van de WAP. 

Het resterende saldo zal uitbetaald worden uiterlijk tien werkdagen nadat de pensioeninstelling de 

ontbrekende gegevens ontvangt. 

TITEL V. UITKERING IN GEVAL VAN PENSIONERING 

Afdeling I. Uitkering bij pensionering 

Artikel 14 - Bij pensionering wordt het bedrag dat op de pensioenrekening opgebouwd werd, omgezet in een 

rente uitbetaalbaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de pensionering. 

Afdeling II. Blijven werken na het bereiken van de pensioenleeftijd 

Artikel 15 - Indien de aangeslotene in dienst blijft na de normale einddatum, blijft de pensioentoelage 

verschuldigd en er wordt een nieuwe einddatum vastgesteld door de eerdere einddatum telkens met 1 jaar 

te verlengen.  

De aangeslotene zal dan de uitkering van zijn pensioenrekening verkrijgen bij pensionering of wanneer zijn 

arbeidsovereenkomst met het lokale bestuur beëindigd wordt en hij om de uitbetaling vraagt.  

TITEL VI. UITKERING IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VOOR DE PENSIONERING 

Artikel 16 - Wanneer een aangeslotene overlijdt, heeft de begunstigde recht op de omzetting in een rente 

van de op het ogenblik van het overlijden opgebouwde waarde op de individuele pensioenrekening. 
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TITEL VII. VERWORVEN RECHTEN VAN DE AANGESLOTENE OP DE RESERVES 

Artikel 17 - De reserves die opgebouwd zijn op de individuele rekeningen, zijn verworven door de 

aangeslotene. 

De pensioenrekening kan niet in pand gegeven worden, en de begunstiging ervan kan niet overgedragen 

worden. Er kan geen voorschot op toegekend worden. 

TITEL VIII. RENDEMENTSGARANTIE 

Artikel 18 - § 1. De aangeslotene heeft, op het ogenblik van zijn uittreding (behalve uittreding omwille van 
het niet langer vervullen van de aansluitingsvoorwaarden), zijn pensionering of in geval van opheffing van 

het pensioenstelsel recht op het gedeelte van de werkgeversbijdrage die de individuele contracten financiert, 
dat niet verbruikt werd voor de dekking van het risico overlijden vóór de pensionering en voor de kosten 

beperkt tot 5% van de stortingen, gekapitaliseerd tegen de rentevoet vastgesteld overeenkomstig artikel 24, 

§ 3, WAP. 

§ 2. In geval van uittreding omwille van het niet langer vervullen van de aansluitingsvoorwaarden, wordt de 

toepassing van artikel 24 WAP uitgesteld tot op het ogenblik van de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst anders dan door overlijden of pensionering. 

Artikel 19 - De horizontale methode is van toepassing. In geval van een wijziging van de rentevoet 

vastgesteld overeenkomstig artikel 24, § 3, WAP, wordt dus de oude rentevoet toegepast op de bijdragen 
verschuldigd op basis van het pensioenreglement voor de wijziging. De nieuwe rentevoet wordt toegepast 

op de bijdragen verschuldigd op basis van het pensioenreglement vanaf de wijziging. 

TITEL IX. DE MANIER VAN UITKEREN 

Artikel 20 - § 1. De opgebouwde waarde wordt bij pensionering omgezet in een lijfrente ten gunste van de 

aangeslotene, op basis van de omzettingscoëfficiënten die gebruikt worden door de pensioeninstelling. 

§ 2. De opgebouwde waarde wordt in geval van overlijden voor de pensionering omgezet in een rente ten 

gunste van de begunstigde, op basis van de omzettingscoëfficiënten die gebruikt worden door de 

pensioeninstelling.  

§ 3. Wanneer het jaarlijkse bedrag van de rente bij de aanvang ervan minder dan of gelijk aan 500 euro 

bedraagt, wordt het kapitaal uitbetaald. 

§ 4. De rente wordt in maandelijkse delen betaald op de laatste dag van elke maand, tot en met de laatste 

vervaldag die voorafgaat aan het overlijden van de begunstigde(n). Wanneer het jaarbedrag van de rente 
gelegen is tussen 500 en 800,01 EUR, dan wordt ze niet maandelijks betaald, maar in vier gelijke delen op 

het einde van ieder trimester. 

§ 5. De in dit artikel vermelde bedragen worden geïndexeerd volgens de bepalingen van de wet van 2 

augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en 

tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist geïndexeerd worden, met als basis 1 januari 2004.  

TITEL X. BEGUNSTIGDEN 

Afdeling I. De begunstigde van de uitkering bij pensionering 

Artikel 21 - Bij de pensionering, wordt de rente uitgekeerd aan de aangeslotene zelf. 

Afdeling II. De begunstigde van de uitkering bij overlijden 

Artikel 22 - Indien de aangeslotene overlijdt vóór de pensionering, wordt de uitkering bij overlijden 

uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de volgende voorrangsorde: 

1° de echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk 
gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding bevindt. De 

echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn wanneer uit de bevolkingsregisters blijkt dat zij 

een andere woonplaats hebben; 

2° bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikel 1475 

tot 1479 van het burgerlijk wetboek, en die geen bloedverwant is van de aangeslotene; 

3° bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene, of bij plaatsvervulling, hun nakomelingen; 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


 

4° bij ontstentenis het financieringsfonds. 

Artikel 23 - § 1. Bij overlijden van de uitgetreden aangeslotene die voor de overlijdensdekking 

overeenkomstig artikel 29, 2° gekozen heeft, ontvangen de begunstigden de uitbetaling in kapitaal.  

§ 2. Bij overlijden van de actieve aangeslotene zal de uitkering bij overlijden aan de begunstigden uit artikel 
22, 1° en 2° bestaan uit een lijfrente. De kinderen ontvangen elk dezelfde tijdelijke rente tot ze 25 jaar 

worden.  

TITEL XI. GEVOLGEN VAN HET NIET BETALEN VAN DE PENSIOENTOELAGEN 

Artikel 24 - Het lokaal bestuur zal de verschuldigde pensioentoelagen aan de pensioeninstelling overmaken. 

De inning van de periodieke pensioentoelage gebeurt door RSZ. De inning van de eenmalige inhaalbijdrage 

gebeurt door de pensioeninstelling. 

Artikel 25 - § 1. Wanneer de pensioeninstelling op de hoogte gebracht wordt dat het lokaal bestuur de 

pensioentoelage niet betaalde, worden de pensioenrekeningen premievrij gemaakt op basis van de wel 
betaalde pensioentoelagen. De premievrijmaking ontslaat het lokaal bestuur geenszins van de betaling van 

de achterstallige bijdragen. 

§ 2. De pensioeninstelling zal iedere aangeslotene uiterlijk binnen de twee maanden volgend op de datum 

waarop zij kennis kreeg van de betalingsachterstand door middel van een op zijn persoonlijk adres 

gestuurde brief op de hoogte brengen. 

TITEL XII. INFORMATIE 

Afdeling I. Het pensioenreglement 

Artikel 26 - De tekst van het kaderreglement is beschikbaar op de website van de pensioeninstelling. Het 

lokaal bestuur stelt het pensioenreglement ter beschikking van de aangeslotenen. 

Afdeling II. De pensioenfiche 

Artikel 27 - Ieder jaar brengt de pensioeninstelling de actieve aangeslotenen door middel van een 

pensioenfiche op de hoogte van: 

• het bedrag van de pensioentoelagen,  

• de verworven reserve,  

• de verworven prestatie en de datum van opeisbaarheid,  

• het bedrag van de verworven reserve van het afgelopen jaar, 

• de rente die overeenstemt met het pensioenkapitaal.  

• de overige inlichtingen die verplicht moeten meegedeeld worden op basis van de WAP. 

Afdeling III. Beheersverslag 

Artikel 28 - De pensioeninstelling stelt jaarlijks een verslag over het beheer van de pensioentoezegging ter 
beschikking van de aangeslotenen, via de website. Daarin is onder meer de volgende informatie 

opgenomen:  

• de wijze van financiering van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen in die financiering; 

• de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden 

met sociale, ethische en leefmilieuaspecten; 

• het rendement van de beleggingen en de kostenstructuur; 

• de verdeling van de winst. 

TITEL XIII. UITTREDING 

Artikel 29 - Bij uittreding heeft de aangeslotene in beginsel de keuze tussen de volgende mogelijkheden, 

voor zover hij rechten kan opeisen op de reserves: 

1° hetzij de verworven reserve zonder wijziging van de pensioenbelofte laten bij de pensioeninstelling en 

bij pensionering of bij overlijden een rente ontvangen; 

2° hetzij de verworven reserves bij de pensioeninstelling laten zonder een andere wijziging van de 

pensioentoezegging dan de toevoeging van een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag 
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van de verworven reserves. De verworven prestaties zullen in dit geval herberekend worden om 

rekening te houden met deze overlijdensdekking; 

3° hetzij de verworven reserve overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever waarmee 

hij een arbeidscontract sloot, indien hij aan de pensioentoezegging van die nieuwe werkgever 

aangesloten wordt; 

4° hetzij de verworven reserve overdragen naar een andere pensioeninstelling die de totaliteit van haar 

winsten proportioneel met de reserves verdeelt onder de aangeslotenen, en die de kosten beperkt als 
gevolg van de regels bepaald door het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de 

toekenning van buitenwettelijke voordelen aan werknemers en aan bedrijfsleiders. 

Artikel 30 - Bij uittreding vanwege het niet langer vervullen van de aansluitingsvoorwaarden blijven in 

afwijking van het voorgaande de verworven reserves bij de pensioeninstelling zonder wijziging van de 

pensioentoezegging (artikel 29, 1°). De aangeslotene kan er evenwel ook voor kiezen zijn reserves bij de 
pensioeninstelling te laten zonder een andere wijziging van de pensioentoezegging dan de toevoeging van 

een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag van de verworven reserves (artikel 29, 2°). Bij de 
beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, zal de aangeslotene 

vervolgens ook over de andere keuzemogelijkheden beschikken (artikel 29, 3° en 4°). 

Artikel 31 - Bij een uittreding verwittigt het lokale bestuur binnen de dertig dagen de pensioeninstelling. 

Binnen de dertig dagen na die verwittiging deelt de pensioeninstelling de verworven rechten mee aan het 

lokale bestuur dat op zijn beurt de aangeslotene inlicht. Binnen de dertig dagen na de mededeling door de 
pensioeninstelling moet de aangeslotene een keuze maken. Indien de aangeslotene geen expliciete keuze 

maakt binnen de dertig dagen, wordt hij verondersteld gekozen te hebben voor het behoud van zijn reserves 
bij de pensioeninstelling zonder wijziging van de pensioenbelofte (artikel 29, 1°). De aangeslotene kan 

evenwel nog gedurende 11 maanden, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn, opteren voor de 

bijkomende overlijdensdekking (artikel 29, 2°). 

Artikel 32 - In afwijking van het voorgaande blijft het bedrag van de verworven reserves op de datum van 

uittreding bij de pensioeninstelling, zonder wijziging van de pensioentoezegging, wanneer dit bedrag lager is 
dan of gelijk aan 150 euro (bedrag op 1 januari 2019). Dit bedrag van 150 euro wordt op basis van artikel 

32, § 1, WAP, geïndexeerd volgens de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van 
een stelsel betreffende de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de 

openbare schatkist. 

TITEL XIV. FINANCIERINGSFONDS 

Artikel 33 - Het financieringsfonds wordt beheerd door de pensioeninstelling en ontvangt hetzelfde globaal 

rendement (pro rata temporis) dat aan de wiskundige reserves toegekend wordt. 

Het fonds wordt gefinancierd door de reserves waarop de aangeslotene die het lokaal bestuur verlaat voor 

de einddatum geen aanspraak kan maken, en door de kapitalen overlijden waarvan het financieringsfonds 

de begunstigde is. 

Binnen de wettelijke mogelijkheden, beslist de inrichter over de bestemming van het financieringsfonds. Het 

fonds is bestemd voor de aangeslotenen en/of zijn begunstigden en zijn tegoeden mogen nooit, zelfs niet 

gedeeltelijk, teruggestort worden aan de inrichter. 

TITEL XV. FISCALE BEPALINGEN 

Afdeling I. Welke fiscale wetgeving is van toepassing? 

Artikel 34 - Wanneer de aangeslotene en de begunstigde hun woon- en/of werkplaats in België hebben, en 

het lokaal bestuur gevestigd is in België, is de Belgische fiscale wetgeving van toepassing zowel op de 
pensioenbijdragen als op de uitkeringen. Is dit niet het geval, dan zouden fiscale en/of sociale lasten kunnen 

verschuldigd zijn op basis van een buitenlandse wetgeving, in uitvoering van de internationale verdragen die 

in dat verband gelden. 

Afdeling II. Belastingsstatuut van de pensioentoelage 

Artikel 35 - § 1. Op basis van de Belgische fiscale wetgeving van kracht op de ingangsdatum van dit 
kaderreglement, vormen de werkgeverstoelagen in principe aftrekbare beroepskosten in de 

vennootschapsbelasting, en geven geen aanleiding tot bijkomende heffing in de rechtspersonenbelasting, 

noch tot een dadelijk belastbaar voordeel voor de aangeslotene. 
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§ 2. Het bedrag, uitgedrukt in jaarlijkse rente: 

• van de verschuldigde uitkeringen naar aanleiding van pensionering in uitvoering van de 

pensioentoezegging 

• en van het wettelijk pensioen 

• en van andere aanvullende pensioenuitkeringen waarop de aangeslotene recht heeft 

• mag evenwel 80% van de laatste normale bruto bezoldiging niet overschrijden, rekening houdend met de 
normale duur van een beroepswerkzaamheid, en met een overdraagbaarheid van de rente ten gunste 

van de overlevende echtgeno(o)t(e) van 80%, en met een indexatie van de rente. 

Artikel 36 - Indien een lokaal bestuur voor een aangeslotene nog in andere aanvullende pensioenvoordelen 

zou voorzien dan diegene die voortkomen uit de op grond van dit kaderreglement ingevoerde 

pensioenstelsels, zal een gebeurlijke overschrijding van de fiscaal toegelaten grens aangerekend worden op 

de financiering van die andere pensioenvoordelen. 

TITEL XVI. VERPLICHTINGEN VAN HET LOKAAL BESTUUR 

Artikel 37 - Het lokaal bestuur zal tijdig alle vereiste gegevens voor de uitvoering van het pensioenstelsel aan 

de pensioeninstelling overmaken. De verplichtingen van de pensioeninstelling worden gevestigd op basis van 

de tijdig overgedragen gegevens. 

Het lokaal bestuur zal alle vragen van de aangeslotenen over het pensioenreglement in het algemeen, of 

over de individuele rekeningen, meedelen aan de pensioeninstelling.  

TITEL XVII. BESCHERMING IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

Artikel 38 - § 1. Het lokaal bestuur verstrekt, via de RSZ en KSZ, dan wel rechtstreeks, een aantal 
persoonsgegevens aan de pensioeninstelling om het pensioenstelsel te beheren. Deze gegevens worden 

vertrouwelijk behandeld. Ze mogen uitsluitend gebruikt worden voor het beheer van het pensioenstelsel, het 
naleven van wettelijke, reglementaire en bestuursrechtelijke verplichtingen en de behartiging van 

gerechtvaardigde belangen, met uitsluiting van elk ander al dan niet commercieel oogmerk. Deze gegevens 

worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.  

§ 2. Iedere persoon van wie persoonlijke gegevens verwerkt worden, geniet verscheidene rechten op basis 

van de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, alsook de Belgische wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen getroffen in overeenstemming met deze Verordening (recht op inzage, 

verbetering, beperking van verwerking,…). Voor de uitoefening van deze rechten moet hij zich schriftelijk 
richten tot de voor deze verwerking verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke(n), en daarbij een 

kopie van zijn identiteitskaart voegen. 

TITEL XVIII. WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT 

Artikel 39 - Dit kaderreglement kan gewijzigd of stopgezet worden door een (sectoraal) akkoord dat in het 

onderhandelingscomité C1 gesloten wordt. 

TITEL XIX. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 40 - Het Belgische recht is van toepassing op dit kaderreglement en op de pensioenstelsels die in 

toepassing daarvan worden ingesteld. Gebeurlijke geschillen tussen de partijen in verband ermee behoren 

tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 
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BIJLAGE. OMSCHRIJVING PENSIOENGEVEND JAARLOON 

Pensioengevend jaarloon = jaarloon dat in aanmerking wordt genomen voor socialezekerheidsbijdragen. 

Overeenkomstig artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 

zekerheid voor werknemers worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op het loon van de werknemer 

zoals bepaald door artikel 2 van de loonbeschermingswet van 12 april 1965. 

In zijn algemeenheid omvat het (aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen) loon de voordelen in geld of 

in geld waardeerbaar waarop de werknemer ingevolge zijn tewerkstelling recht heeft ten laste van de 

werkgever. 

In principe vallen alle toelagen, premies of vergoedingen die contractuele personeelsleden ontvangen onder 
het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon, behoudens de bij wet of bij KB bepaalde 

uitzonderingen (bv. vergoedingen vermeld in de artikelen 19, 19bis, 19ter en 19quater van het KB van 28 

november 1969 tot uitvoering van de socialezekerheidswet). 

Hieronder worden de meest voorkomende loonelementen opgesomd met de aanduiding of er wel (zie linker 

kolom) dan geen (zie rechter kolom) socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. 

 

Onderworpen aan SZ-bijdragen Niet onderworpen aan SZ-bijdragen 

Normaal loon voor werkelijke arbeidsprestaties Vergoeding voor reis- en verblijfskosten 

Haard- en standplaatstoelage Kostenvergoedingen (bv. terugbetaling kosten 

woon-werkverkeer) 

Eindejaarstoelage Arbeidsgereedschap of werkkledij 

Nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen Maaltijden beneden kostprijs in bedrijfsrestaurant 

Toelage voor overuren Maaltijdscheques (indien vrijstellingsvoorwaarden 

voldaan) 

Verstoringstoelage Geschenkencheques (indien vrijstellings-

voorwaarden voldaan) 

Gevarentoelage Sport- en cultuurcheques (indien vrijstellings-

voorwaarden voldaan) 

Permanentietoelage Ecocheques (indien vrijstellingsvoorwaarden 

voldaan) 

Mandaattoelage, toelage voor opdrachthouderschap 

functioneringstoelage, managementstoelage 

Aanvullend sociaalzekerheidsvoordeel (bv. premie 

hospitalisatieverzekering, aanvulling ziekte-

uitkering) 

Premie vrijwillige vierdagenweek Gratificaties of vrijgevigheden 

Opzeggingsvergoeding  

Loon voor feestdagen  
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Enkelvoudig vakantiegeld of doorbetaald loon voor 

vakantiedagen 
Dubbel vakantiegeld (= 92%) 

Gewaarborgd loon 1e maand bediende en 

gewaarborgd loon 1e week arbeider (100%) 

Gewaarborgd loon 2de week arbeider (60%) 

Geactiveerde uitkering van werknemers activaplan, 

doorstromingsprogramma’s of sine 
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Bijlage organogram – toelichting cellen 

 

Departement RUIMTE: 

1. Technische dienst (coördinator technische dienst): 

• Openbaar groen 

• Wegen en openbaar domein 

• Gebouwen 

• Materiaal- en magazijnbeheer 

• Uitleendienst 

2. Omgeving: 

• Ruimtelijke ordening 
• Vergunningen en handhaving 

• Milieu, energie, duurzaamheid 

• GIS 

3. Openbare werken: 

• Dorpskernvernieuwing 

• Verkeer en mobiliteit 

• Infrastructuurwerken 

• Water 

• Nutsvoorzieningen, riolering 

4. Patrimonium: 

• Bouwprojecten 

• Vastgoedtransacties 

• Begraafplaatsbeheer 

5. Economie: 

• Lokale economie 

• Landbouw 

 

 

Departement ONDERSTEUNING: 

1. Organisatiebeheer (coördinator organisatiebeheer): 

• Schoonmaak gebouwen 
• IT 

• Verzekeringen 

• Aankoopdienst 

• Contractbeheer 

2. Dienstverlening en communicatie (coördinator dienstverlening en communicatie) 

• Communicatie, informatie 

• Bevolking en burgerlijke stand 

• Onthaal, secretarie, archief, public relations, jubilea 

• Buurtwerking, participatie 

• Kwaliteit 

3. Financiën 
 

 

Departement MENS: 

1. Zorg en welzijn (coördinator zorg en welzijn): 

• Sociale dienst 

o Algemeen maatschappelijk werk 
o Steun 

o Schuldhulpverlening 
o Arbeidsbegeleiding, werkwinkel 

o Integratie, lokaal opvanginitiatief 
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o Sociale activering 

o Energieschulden 
o Huisvesting, woonwinkel 

o Seniorenbeleid 
o Kinderopvang 

o Thuiszorgondersteuning 

• Onthaal 

• Externe thuiszorg 

o Gezinszorg 
o Warme maaltijden 

o Mindermobielencentrale 
o Personenalarmsysteem 

• De Cirkel 

o Voedselbedeling 

o Logistieke dienst 

• Ontwikkelingssamenwerking, fairtrade 
• Vrijwilligerswerking 

• Gezonde gemeente 

2. Vrije tijd (coördinator vrije tijd): 

• Bibliotheek, erfgoed 

• Kunstonderwijs, techniekacademie 

• Sport 

• Cultuur 

• Jeugd 

• Toerisme 

• Evenementen 

3. Personeel en organisatie 
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Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 60 – F 051 30 45 81 
sociaalhuis@ingelmunster.be – www.ingelmunster.be 

 

 

 

 

RECHTSPOSITIEREGELING OCMW-PERSONEEL 
 

 

TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Afdeling I. Toepassingsgebied 

Artikel 1 – § 1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op de volgende personeelsgroepen, tenzij 
anders is bepaald: 

1° het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in een betrekking die ook 
bestaat bij de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, 
vermeld in artikel 104, §1, van het OCMW-decreet; 

2° het specifieke personeel, vermeld in artikel 104, § 2, van het OCMW-decreet; 

3° de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW; 

4° het voltallige personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en dien-
sten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waarvan de werking gebaseerd is op 
federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en voor het 
voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededin-
ging met andere marktdeelnemers, vermeld in artikel 104, § 6, van het OCMW-decreet. 

§ 2. Deze rechtspositieregeling is niet van toepassing op OCMW-cliënten die met toepassing van artikel 

60, § 7, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 
1976 tijdelijk tewerkgesteld worden in een betrekking bij het OCMW of ter beschikking gesteld worden 
van een derde. 

Afdeling II. Algemene bepalingen 

Artikel 2 - Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder: 

1° het OCMW: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

2° het OCMW-decreet: het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

3° de raad: de raad voor maatschappelijk welzijn; 

4° de aanstellende overheid: de raad, voor de OCMW-secretaris, de financieel beheerder van het OCMW 
en de overige personeelsleden van het OCMW; 

5° het uitvoerend orgaan van het bestuur: de voorzitter van het OCMW; 

6° het hoofd van het personeel: de OCMW-secretaris; 

7° het bestuur: het OCMW-bestuur; 

8° het personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid; 

9° het statutaire personeelslid: zowel het vast aangestelde statutaire personeelslid als het statutaire 
personeelslid op proef; 

10° het vast aangestelde statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de 
overheid vast is aangesteld in statutair dienstverband, ook genoemd “in vast verband benoemd” in 
afdeling 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders; 
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11° het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid 

toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair dienstverband; 

12° het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij arbeidsovereenkomst, 
conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

13° het contractuele personeelslid op proef: het contractuele personeelslid in de proeftijd; 

14° graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een specifieke func-
tie; 

15° functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, waaronder de 
competenties; 

16° competenties: de kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes die nodig zijn voor 
de uitoefening van een functie; 

17° voltijds en volledige prestaties: betrekking hebbend op een prestatie van achtendertig uur per week; 

18° toelage: een geldelijk voordeel dat het personeelslid ontvangt dat welbepaalde prestaties levert; 

19° vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het personeelslid werke-

lijk maakt; 

20° sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de besturen aan de personeelsleden 
toekennen; 

21° gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend wordt door de toepassing van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring 
van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale be-
palingen. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen tegen 100% worden gekoppeld aan het 

spilindexcijfer 138,01; 

22° overloon: toeslag boven het gewone loon; 

23° dienstvrijstelling: de toestemming gegeven aan een personeelslid om gedurende de diensturen 
afwezig te zijn voor een bepaalde duur met het behoud van al zijn rechten. 

24° de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de plaatselijke rechtspositieregeling van het 
personeel van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt be-

diend, vastgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 

houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepa-
lingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
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TITEL II. PERSONEELSFORMATIE 

Artikel 3 - De bepalingen van titel II zijn niet van toepassing op de OCMW-secretaris en de financieel 

beheerder van het OCMW. 

Artikel 4 - De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen. Dat aantal wordt uitge-
drukt in voltijdse equivalenten. 

Artikel 5 - § 1. De personeelsformatie geeft, in voorkomend geval, het onderscheid weer tussen de statu-

taire betrekkingen enerzijds en de contractuele betrekkingen, ingesteld met toepassing van artikel 103, § 
2, 3° tot en met 9°, van het OCMW-decreet, anderzijds. 

De contractuele betrekkingen, vermeld in het eerste lid, behelzen zowel bestendige betrekkingen als 
tijdelijke betrekkingen die ingesteld worden voor projecten. 

§ 2. De personeelsformatie bevat, in voorkomend geval: 

1° de betrekkingen die bestemd zijn voor het intern verzelfstandigd agentschap; 

2° de bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp zijn van een andere rangin-

deling binnen de personeelsformatie. 

Artikel 6 - De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de 
niveaus D en E, overeen met een diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau. 

De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma’s of getuigschriften zijn: 

1° niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma 
van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; 

2° niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of 

daarmee gelijkgesteld onderwijs; 

3° niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 

4° niveau D: geen diplomavereiste; 

5° niveau E: geen diplomavereiste. 

Artikel 7 - Per niveau worden de graden hiërarchisch gerangschikt in rangen. Elke rang wordt aangeduid 
met twee of drie letters. De hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter situeert de rang in dat 

niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de betrekkingen binnen het niveau weer. 

De rangen per niveau zijn: 

1° in niveau A: 

a) voor de […] basisgraden: Av; 

b) voor de […]voor de hogere graden, in opklimmende volgorde: Ax en Ay; 

2° in niveau B: 

a) voor de basisgraad: Bv; 

b) voor de hogere graad: Bx; 

3° in niveau C: 

a) voor de basisgraad: Cv; 

b) voor de hogere graad: Cx; 

4° in niveau D: 

a) voor de basisgraad: Dv; 

b) voor de hogere technische graad: Dx; 

5° in niveau E: de basisgraad: Ev. 

Met behoud van de toepassing van artikel 1, 3° en 4°, kunnen er geen andere rangen ingesteld worden. 

Een betrekking wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrijving. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013 en 28 mei 2018) 
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TITEL III. DE LOOPBAAN 

Hoofdstuk I. De procedures voor de vervulling van de betrekkingen 

Artikel 8 - § 1. Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure, wordt een vacante 
betrekking, ongeacht haar rangindeling, vervuld op één van de volgende manieren: 

1° door een aanwervingsprocedure; 

2° door een bevorderingsprocedure; 

3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

4° […] door de procedure van externe personeelsmobiliteit; 

5° door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° tot en met 4°. 

Bij de aanwervingsprocedure worden tegelijk personen extern aan het OCMW en personen in dienst van 
het OCMW uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking. 

Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen perso-

nen in dienst van het OCMW uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te stellen. 

Bij een procedure van externe personeelsmobiliteit worden alleen personen extern aan het OCMW, die 
beantwoorden aan de bepalingen van artikel 136octies, § 2, uitgenodigd om zich kandidaat te stellen 
voor de betrekking. 

De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke procedure of 
procedures ze vervuld wordt. 

§ 2. De aanstellende overheid verklaart de betrekking open. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Hoofdstuk II. De aanwerving 

Afdeling I. De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden 

Artikel 9 - § 1. Om toegang te hebben tot een functie bij het OCMW, moeten de kandidaten: 

1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze sollicite-

ren; 

2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betref-
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregis-
ter. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toe-
lichting voorleggen. 

De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet vaststaan op het ogenblik dat 
bepaald is in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. 

§ 2. Bepaalde functies, zoals in het organogram bepaald, zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de 
functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van 
het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die strekken tot de bescherming van de 
belangen van het OCMW. 

Voor de overige statutaire functies moeten de kandidaten Belg zijn of burger van een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat. 

Artikel 10 - § 1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 

1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

2° slagen voor de selectieprocedure. 

§ 2. Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectie-
proeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie 

uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 

§ 3. In afwijking van § 1, 2°, kan een kandidaat die eerder heeft deelgenomen aan een gelijkwaardige 
selectieprocedure, die niet ouder is dan drie jaar voor een functie in dezelfde graad als de vacante func-
tie, vrijgesteld worden van de deelname aan psychotechnische testen, indien deze een onderdeel vorm-
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den van de reeds doorlopen selectieprocedure en indien de evaluatie bij deze psychotechnische testen 

gunstig was. 

De kandidaat vraagt de vrijstelling aan. De aanstellende overheid beslist over de vrijstelling en deelt ze 
schriftelijk mee aan de kandidaat en aan de selectiecommissie. 

Afdeling II. De specifieke aanwervingsvoorwaarden 

Artikel 11 - § 1. Naast het beantwoorden aan de voorwaarden in artikel 10 § 1, moeten de kandidaten 
ook: 

1° voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C, voldoen aan de diplomavereiste die geldt 
voor het niveau waarin de functie gesitueerd is; 

2° voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C, voldoen aan de diplomavereiste, vermeld 
in punt 1° en minimaal één jaar relevante beroepservaring hebben; 

3° voor een functie in de hogere rang van niveau D, minimaal één jaar relevante beroepservaring 
hebben. 

[…] De lijst van erkende diploma's of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister, bevoegd 

voor de binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de erkende diploma's of getuigschriften op 
die lijst komen bij aanwerving in aanmerking. 

In elk geval wordt rekening gehouden met de reglementaire bepalingen van de overheden die instaan 
voor de subsidiëring of erkenning of de financiering van bepaalde diensten en instellingen, die een speci-
fiek diploma of een bepaalde lijst van diploma’s, getuigschriften of brevetten, of een specifieke studierich-
ting opleggen voor de toegang tot bepaalde functies. De afwijking van de diplomavereiste, zoals vastge-
steld in artikel 12, kan op dergelijke functies niet toegepast worden. 

§ 2. De […] aanstellende overheid kan, indien nodig of gewenst, volgende aanvullende aanwervingsvoor-
waarden vaststellen: 

1° een bepaalde vorming, training of opleiding; 

2° een aantal jaren relevante beroepservaring, al dan niet in een bepaalde functie; 

3° bepaalde getuigschriften, attesten of brevetten; 

4° bepaalde, relevante, competenties; 

5° bepaalde expertise. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 12 - […] In afwijking van artikel 11, § 1, 1° en 2° kan de aanstellende overheid voor de vacant-
verklaring bepalen dat kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste die als aanwervingsvoorwaar-
de geldt voor de functies van niveau A, B en C, in aanmerking komen voor aanwerving. Die afwijking van 
de diplomavereiste is uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria, mogelijk als 
de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere 

overheid een diploma vergt. 

Voor de toepassing van het eerste lid komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, in 
aanmerking als hij, ofwel: 

1° voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteits-
test; 

2°  beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse 

regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid; 

3° beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij 
een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding. 

De beslissing om geen diplomavereiste op te leggen, moet gemotiveerd zijn en steunen op objectieve 
criteria, als: 

a) gegevens van de regionale overheid over schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde betrekkingen 
te vervullen; 

b) cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging in de plaatselijke tewerkstelling aantonen van be-
paalde, in de tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheden genoemde kansengroepen in re-
latie tot regionale indicatoren over de aanwezigheid van die kansengroepen in de werkloosheid; 

c) bepaalde functiespecifieke criteria. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013 en 26 november 2013) 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Recht spos i t ie r ege l ing  OCMW Pag. 6  

Afdeling III. De aanwervingsprocedure 

Artikel 13 - § 1. Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature met een oproep 

tot kandidaten vooraf. De bekendmaking moet de toegang waarborgen van ieder potentieel kandidaat. 

De vacatures worden ten minste via één persorgaan of tijdschrift bekendgemaakt. De vacature wordt 
daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in een sollicitantenbestand, op voor-
waarde dat deze sollicitaties niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de externe 
bekendmaking van de vacature gemaakt wordt. Verder wordt de vacature bekendgemaakt via de ge-

meentelijke website en via de communicatiekanalen van de VDAB. Tenslotte wordt de vacature ook intern 
bekendgemaakt. 

Bij de keuze van de gepaste bekendmakingskanalen houdt de aanstellende overheid rekening met de 
kostprijs en met de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie en de doelgroep. 

§ 2. De aanstellende overheid kiest de wijze van externe bekendmaking, rekening houdend met de mini-
male regel van § 1, tweede lid, en met de aard van de vacature. 

Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat ten minste: 

1° de naam van de betrekking en het brutojaarsalaris; 

2° de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband vervuld wordt; 

3° de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt; 

4° een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen oordelen of 
ze in aanmerking komen; 

5° de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de indiening ervan; 

6° de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur daarvan; 

7° de vermelding van het contactpunt voor meer informatie over de functie, de arbeidsvoorwaarden en 
de selectieprocedure. 

Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kandidatuur. 

§ 3. De bepalingen van § 1 en 2 zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid beschikt over een 
bestaande wervingsreserve die geldig is voor de vacature. In voorkomend geval dient de bestaande 
wervingsreserve eerst aangesproken te worden. 

De bepalingen van § 1 en 2 zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse prestaties van een deeltijdse 
betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking omgezet wordt in een voltijd-
se betrekking. Als er meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, 
richt de aanstellende overheid een oproep tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren 
en maakt het zijn keuze op basis van een vergelijking van de kandidaturen. 

Artikel 14 - Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen, verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature 

is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. Als de 
uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende 
werkdag. De indiening van de kandidaturen gebeurt schriftelijk ter attentie van de voorzitter van het 
OCMW, met ontvangstmelding. De datum van de ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de 
datum waarop de kandidatuur is ingediend. De datum van ontvangst, meegedeeld in de ontvangstmel-
ding, vermeld in artikel 13 § 2, geldt als datum van indiening van de kandidatuur. 

Artikel 15 - Aan elke aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf. 

Artikel 16 - § 1. Tenzij anders bepaald, moeten de kandidaten om deel te nemen aan de selectieprocedu-

re voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden, de selectie 
uitgezonderd. Ze leveren het bewijs daartoe aan de voorwaarden vastgesteld in § 2 en 3. 

§ 2. De aanstellende overheid kan bij de vacantverklaring bepalen dat laatstejaarsscholieren en studen-
ten toegang krijgen tot de selectieprocedure. In dat geval worden laatstejaarsscholieren of studenten 
toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een 

verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens 
voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk 
op de datum van hun aanstelling bij het OCMW. 

§ 3. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan 
alle aanwervingsvoorwaarden, de selectie uitgezonderd, voor de afloop van de selectieprocedure en 
binnen de opgelegde termijn. 

Het uitvoerend orgaan van het bestuur beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde bewijzen. Op basis 

van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de selectieprocedure worden toegelaten. 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Recht spos i t ie r ege l ing  OCMW Pag. 7  

De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan voor de selectieprocedure schriftelijk op de hoogte 

gebracht met vermelding van de reden voor de weigering. 

Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift voor de bewijzen, 
vermeld in § 2 en 3. Eensluidend verklaarde afschriften worden alleen gevraagd aan de kandidaten die 
geslaagd zijn voor de selectie. 

§ 4. In afwijking van § 2 worden kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen, behalve aan 
de voorwaarde van een aanvullende opleiding, tot de selectieprocedure toegelaten, als de aanwervings-

voorwaarden bepalen dat ze het attest of getuigschrift van de aanvullende opleiding voor de afloop van 
de proeftijd moeten behalen. 

Hoofdstuk III. De selectieprocedure 

Afdeling I. Algemene regels voor de selecties 

Artikel 17 - Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van één of meer 
selectietechnieken. 

De selectiecriteria en de selectietechnieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. Voor functies van 

dezelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig. 

Artikel 18 - § 1. De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie. 

Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels: 

1° de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen; 

2° elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden; 

3° ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen OCMW. Van het 

minimum aantal externe leden kan uitzonderlijk vanwege de specificiteit van de functies en op voor-
waarde van uitdrukkelijke motivering en aanwezigheid van interne deskundigheid worden afgewe-
ken; 

4° de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht; 

5° de leden van de raad en, in voorkomend geval, van het vast bureau, alsook het uitvoerend orgaan 
van het bestuur, kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het 

eigen bestuur; 

6° bij afloop van de selectieactiviteiten kan de selectiecommissie geldig beraadslagen wanneer de helft 
van de leden aanwezig is. Er dient hierbij steeds een deskundige extern aan het eigen bestuur aan-
wezig te zijn, behalve indien op basis van punt 3° geen externe deskundige lid is van de selectie-
commissie. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. 

§ 2. Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke deskun-
digheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgestelde selec-

tiecriteria. 

§ 3. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een selectiebureau of 
door een persoon die daartoe bevoegd is en erkend is in overeenstemming met het decreet van 13 april 
1999 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het besluit van 
de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 ter uitvoering van dat decreet. 

Artikel 19 - De leden van de selectiecommissies respecteren de volgende gedragsregels en wettelijke 
voorschriften bij selecties: 

1° onafhankelijkheid; 

2° onpartijdigheid; 

3° non-discriminatie op grond van zogenaamd ras of huidskleur, nationaliteit of etnische achtergrond, 
geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, voorkomen, handicap, geloof of le-
vensbeschouwing, burgerlijke staat, politieke overtuiging, zoals bepaald in de non-
discriminatiewetgeving; 

4° respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten en voor hun private levens-
sfeer; 

5° geheimhouding van de vragen en, als dat van toepassing is, respect voor de anonimiteit van de 
proeven; 

6° verbod op belangenvermenging. 
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Bij familieverwantschap tot in de tweede graad tussen een lid van de selectiecommissie en een kandi-

daat, kan dit lid van de selectiecommissie niet langer deel uitmaken van de selectiecommissie en stelt de 
aanstellende overheid een nieuw lid van de selectiecommissie aan. 

Artikel 20 - De selectiecommissies worden geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt in zijn taak 
bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke selectieactiviteiten en aan de beoor-
deling van de kandidaten. 

De leden, de secretaris en de voorzitter van de selectiecommissie worden nominatief door de raad aan-

gewezen, dit voor alle personeelsleden met inbegrip van de decretale graden. 

Artikel 21 - De selectieprocedures toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en resulte-
ren in een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De meest geschikte kandidaat 
wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten en 
een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de uitdruk-
kelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991. 

Afdeling II. Het verloop van de selectie 

Artikel 22 – De aanstellende overheid stelt de concrete selectieprocedure vast voor de aanvang ervan en 
zorgt voor de organisatie van de selecties. 

Artikel 23 - § 1. Binnen de grenzen van de algemene bepalingen in afdeling I, bepaalt de aanstellende 
overheid: 

1° de selectiecriteria; 

2° de keuze van de selectietechniek(en); 

3° het verloop van de selectie, met inbegrip van de timing; 

4° het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieproce-
dure en, in voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot een volgende 
stap in de selectieprocedure; 

5° de aard van de selectieprocedure, te weten een bekwaamheidsonderzoek. 

§ 2. Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervingsprocedure en de bevor-
deringsprocedure en de gelijktijdige toepassing daarvan, worden de externe en de interne kandidaten 

onderworpen aan dezelfde selectieproeven. Eventuele schriftelijke kennisproeven met dezelfde inhoud 

worden op hetzelfde tijdstip afgenomen. 

[…] De niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 12, onderzoekt of de kandidaat in staat is te functio-
neren op het niveau waar de functie is gesitueerd. 

De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde of voor een ver-
gelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder geslaagd is voor een niveau- of capaci-
teitstest als vermeld in het tweede lid, behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van 

een nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. In voorkomend geval wordt de geldigheidsduur 
van deze niveau- of capaciteitstest vastgelegd op vijf jaar. 

[…] 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013 en 26 november 2013) 

Artikel 24 - De kandidaten worden van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte gebracht. 

De kandidaten worden ten minste tien kalenderdagen op voorhand geïnformeerd over de plaats waar en 
dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. Die mededeling gebeurt met behulp van 

brief, e-mail of sms-bericht, volgens de keuze van het communicatiemiddel dat de kandidaat vooraf heeft 
meegedeeld. 

Als de selectieproef een preselectie bevat, worden de kandidaten daarvan op de hoogte gebracht. 

Artikel 25 - De selectiecommissie maakt voor elke selectietechniek een verslag op. Het verslag vermeldt 
per kandidaat het resultaat. 

De selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de selectieprocedure een eindverslag op met vermelding 

van de deelresultaten van de kandidaten en van hun eindresultaat. 

Artikel 26 - De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 
Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de bepa-
lingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Recht spos i t ie r ege l ing  OCMW Pag. 9  

Afdeling III. Wervingsreserves 

Artikel 27 - § 1. Na elke selectie kan er een wervingsreserve voor de betreffende functie of graad worden 

aangelegd voor de duur van maximaal drie jaar. 

De duur van de wervingsreserves is niet verlengbaar. 

De duur van de wervingsreserve vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van 
het eindrapport van de selectie. 

De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of een wervingsreserve 

wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan. 

§ 2. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in 
de wervingsreserve opgenomen. 

Artikel 28 – De aanstellende overheid kan geen nieuwe aanwervingsprocedure organiseren zolang er voor 
dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige wervingsreserve. 

Artikel 29 - Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten worden geraadpleegd om de vacature te 
vervullen. Onder de kandidaten die binnen de vooraf vastgestelde termijn van minstens veertien kalen-

derdagen te kennen geven dat ze de betrekking willen aanvaarden, wordt de meest geschikte kandidaat 

gekozen op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten voor die betrekking. 

Kandidaten die niet gekozen worden, behouden hun plaats op de wervingsreserve voor de volledige duur 
ervan, tenzij ze zelf te kennen geven van elke aanstelling af te zien. 

Afdeling IV. Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de OCMW-secretaris, de financieel 
beheerder van het OCMW en de maatschappelijk werker van het OCMW 

Artikel 30 - De raad stelt de functiebeschrijving vast voor de functies van OCMW-secretaris en financieel 

beheerder van het OCMW. 

Artikel 31 - Als de functie van OCMW-secretaris of financieel beheerder van het OCMW door aanwerving 
vervuld wordt, moet de kandidaat houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. 

Artikel 32 – Voor de functie van OCMW-secretaris, stelt de raad een selectieprocedure vast in overeen-
stemming met de bepalingen van artikel 17 tot en met 26. De selectietechnieken bevatten ten minste 
een test die de management- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. Deze test wordt 

afgenomen door een […] extern selectiebureau. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 33 - Voor de functie van financieel beheerder van het OCMW, stelt de raad een selectieprocedure 
vast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 tot en met 26. De selectietechnieken bevatten 
in elk geval een proef die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst. 

Artikel 33bis - Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen moeten 
kandidaten voor de toegang tot de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 75 en artikel 

94 van het OCMW-decreet, houder zijn van ofwel: 

1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of 
een daarmee gelijkgesteld diploma; 

2° het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een 
daarmee gelijkgesteld diploma. 

Hoofdstuk IV. Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen die in-

gesteld werden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere 

overheid en in sommige tijdelijke betrekkingen 

Afdeling I. De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor aanwerving in sommige 
betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de 
hogere overheden 

Artikel 34 - Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen, die ingesteld worden ter uitvoering van 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden geldt het volgende, indien er geen bestaande 
wervingsreserve kan aangesproken worden: 

1° in afwijking van artikel 13 worden de vacatures voor die betrekkingen alleen bekendgemaakt, min-
stens via de gemeentelijke website, via de communicatiekanalen van de VDAB of via andere organi-
saties voor de begeleiding van werkzoekenden. Het vacaturebericht bevat de algemene en specifieke 

voorwaarden en het functieprofiel; 
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2° de aanstellende overheid nodigt alle kandidaten die aan de voorwaarden voldoen uit voor deelname 

aan de selectieprocedure, alsook de kandidaten die op spontane wijze hun kandidatuur kenbaar ge-
maakt hebben, op voorwaarde dat deze spontane sollicitaties niet ouder zijn dan één jaar, te reke-

nen vanaf de dag waarop de vacatures voor die betrekkingen bekendgemaakt worden; 

3° de selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd door een 
selectiecommissie, die samengesteld en werkzaam is overeenkomstig artikel 18. 

De selectie bestaat uit: 

a) een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op het niveau van 
de functie; 

b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid 
van de kandidaten peilt. 

De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Na de selectie 
leveren de geschikt bevonden kandidaten de bewijsstukken dat ze voldoen aan de algemene toelatings-
voorwaarden en zo nodig, aan de specifieke voorwaarden. 

Afdeling II. De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor vervangers 

Artikel 35 - Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden als vermeld in artikel 103, § 2, 
2°, van het OCMW-decreet, geldt het volgende, indien er geen bestaande wervingsreserve kan aange-
sproken worden: 

1° met toepassing van artikel 45, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 novem-
ber 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van 
het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voor-

waarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan de aanstellende overheid gemotiveerd beslis-
sen om afwezige personeelsleden tijdelijk te vervangen zonder bekendmaking en/of zonder selectie-
procedure, of met een aangepaste wervings- en selectieprocedure, afhankelijk van de hoogdrin-
gendheid van de tijdelijke vacature; 

2° de tijdelijke vervangers moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algeme-

ne en de specifieke aanwervingsvoorwaarden, met inbegrip van de diplomavereiste; 

3° de tijdelijke vervangers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun tijdelijke aanstelling. Ten 

laatste op het moment van de indiensttreding, leveren de tijdelijke vervangers de bewijsstukken dat 
ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en zo nodig, aan de specifieke voorwaarden. 

Afdeling III. De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de aanwerving in con-
tractuele betrekkingen waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt 
is, andere dan contractuele betrekkingen in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere over-

heid 

Artikel 36 - Voor de aanwerving en selectie in contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstel-
lingsmaatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar 
beperkt is, geldt het volgende, indien er geen bestaande wervingsreserve kan aangesproken worden: 

1° de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algemene en de 
specifieke aanwervingsvoorwaarden, met inbegrip van de diplomavereiste; 

2° de oproep tot kandidaten wordt, met vermelding van de voorwaarden, minstens bekendgemaakt via 

de gemeentelijke website, via de communicatiekanalen van de VDAB en via het bestaande sollicitan-
tenbestand voor de functie, op voorwaarde dat deze sollicitaties niet ouder zijn dan één jaar, te re-

kenen vanaf de dag waarop de vacatures voor die betrekkingen bekendgemaakt worden; 

3° de kandidaten bezorgen binnen een termijn van veertien kalenderdagen een motivatiebrief met 
bijhorend CV; 

4° de selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van de motivatiebrief en het CV; en 

voor functies van niveau A en B uit een functiespecifieke selectietechniek; 

5° de selectie gebeurt door een selectiecommissie, die samengesteld en werkzaam is overeenkomstig 
artikel 18, met uitzondering van § 1, 3°. De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking 
tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat; 

6° de kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Aan de 
geschikt bevonden kandidaten wordt gevraagd de bewijsstukken dat ze aan de alle voorwaarden 
voldoen binnen een bepaalde termijn te bezorgen, en dit ten laatste op het moment van de indienst-

treding; 
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7° de aanstellende overheid kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde 

bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten in het licht 
van het competentieprofiel voor de opdracht. 

Hoofdstuk V. De aanwerving van personen met een arbeidshandicap 

Artikel 37 - Ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden […] binnen het OCMW, uitgedrukt in 
voltijds equivalenten, bestaat uit […] personen met een arbeidshandicap die aan één van de volgende 

voorwaarden voldoen: 

1° ze zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het 
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; 

2° ze zijn erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als personen 
met een handicap; 

3° ze komen in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratiete-
gemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 fe-

bruari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 

4° ze zijn in het bezit zijn van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een 

Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fis-
cale voordelen; 

5° ze zijn slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en kunnen een bewijs voorleg-
gen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, uitgereikt door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door of zijn rechtsopvolger de Administra-

tieve Gezondheidsdienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector; 

6° ze hebben hun hoogste getuigschrift of diploma behaald in het buitengewoon secundair onderwijs. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 37bis – […] Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader 

van het dagelijks personeelsbeheer gemachtigd is, het hoofd van het personeel, bepaalt het aantal vol-
tijdse equivalenten in overeenstemming met het percentage, vermeld in artikel 37. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2013) 

Artikel 38 - De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwer-
vingsvoorwaarden bepaald in artikel 9 tot en met 11, evenals aan de eventuele specifieke voorwaarden. 

Bij de toepassing van de selectieproeven worden de hinderpalen die verbonden zijn met de handicap, 
door aangepaste faciliteiten aangepast aan de specifieke doelgroep verholpen. 

Hoofdstuk VI. De indiensttreding 

Artikel 39 – De aanstellende overheid bepaalt de datum van indiensttreding van het geselecteerde perso-
neelslid. Het geselecteerde personeelslid wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht. 

De aanstellende overheid bepaalt de termijn waarbinnen het geselecteerde personeelslid in dienst treedt 
in onderling akkoord met het personeelslid, als het geselecteerde personeelslid wegens een opzeggings-
termijn bij een andere werkgever of wegens een andere geldige reden niet onmiddellijk in dienst kan 

treden. 

De aanstellende overheid stelt het personeelslid aan. 

Behalve in het geval van overmacht, wordt een kandidaat die niet in dienst treedt op de vastgestelde 
datum of binnen de overeengekomen termijn, geacht definitief aan zijn aanstelling te verzaken. 

Artikel 40 - In overeenstemming met artikel 76 van het OCMW-decreet leggen de OCMW-secretaris en de 
financieel beheerder van het OCMW voor ze hun ambt opnemen tijdens een openbare vergadering van de 

raad de volgende eed af in handen van de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw 
na te komen.” De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking van de aanstelling. Van de eedaf-
legging of de weigering ervan, wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

Artikel 41 - Het personeelslid legt bij zijn indiensttreding de volgende eed af in handen van de voorzitter 
van de raad, overeenkomstig artikel 105 van het OCMW-decreet: ”Ik zweer de verplichtingen van mijn 
ambt trouw na te komen.” De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking van de aanstelling. 
Van de eedaflegging of de weigering ervan, wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

De OCMW-secretaris als hoofd van het personeel staat in voor de organisatie van de eedaflegging. 
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Hoofdstuk VII. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair verband 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 42 - De proeftijd beoogt de integratie van het op proef aangestelde statutaire personeelslid in het 
OCMW en de inwerking in zijn functie en stelt de raad in staat de geschiktheid van het personeelslid voor 
de functie te verifiëren. 

De leidinggevende van het op proef aangestelde personeelslid maakt onder de eindverantwoordelijkheid 

van de OCMW-secretaris de concrete afspraken voor de actieve inwerking van het personeelslid in zijn 
functie en zijn integratie in de diensten van het OCMW. 

Hij duidt een collega-personeelslid aan als coach die het statutaire personeelslid op proef begeleidt tij-
dens de proeftijd. 

De coach zorgt ervoor dat het statutaire personeelslid op proef alle informatie en documentatie of mate-
rieel ontvangt dat nodig is voor de uitoefening van de functie. Hij informeert het statutaire personeelslid 
op proef over de dagelijkse werking van de dienst en over de geldende regels en procedures. De coach is 

beschikbaar voor vragen over het werk en helpt het statutaire personeelslid op proef bij de uitoefening 
van de functie. 

Artikel 43 - Het statutaire personeelslid op proef krijgt de informatie en de vorming die nodig is voor de 
uitoefening van de functie waarin het is aangesteld. Het statutaire personeelslid op proef wordt tevens 
ingelicht over de evaluatiecriteria die op hem of haar van toepassing zijn. 

Met het personeelslid worden de nodige afspraken gemaakt voor de integratie in het bestuur en de in-
werking in zijn functie. 

Afdeling II. De duur van de proeftijd en de evaluatie tijdens de proeftijd 

Artikel 44 - § 1. De duur van de proeftijd is: 

1° voor functies van niveau E: drie maanden; 

2° voor functies van niveau D: drie maanden; 

3° voor functies van niveau C: zes maanden; 

4° voor functies van niveau B: negen maanden; 

5° voor functies van niveau A: twaalf maanden. 

De duur van de proeftijd voor de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW is twaalf 
maanden. 

§ 2. Voor de berekening van de duur van de proeftijd worden in aanmerking genomen: 

1° elke periode waarin het op proef aangestelde personeelslid effectief prestaties heeft verricht; 

2° de afwezigheden in het kader van het jaarlijks vakantieverlof en voor deelname aan vormingsactivi-
teiten. 

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden, met uitzondering van die vermeld in § 2, 
2°, meer is dan vijftien werkdagen. De verlenging van de proeftijd stemt overeen met het totaal aantal 
afwezige werkdagen tijdens de proeftijd. 

§ 3. Als de voorwaarden bepalen dat de kandidaten tijdens de proefperiode een attest of getuigschrift 
kunnen behalen, dan wordt de proeftijd vastgesteld rekening houdend met de normale studieduur die 
nodig is om die akte te behalen. 

Artikel 45 - De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van zijn statutaire aanstelling op 

proef in tijdelijk verband heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld wordt, 
worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde dat het personeelslid daarvoor een 
gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen. 

Artikel 46 - Het statutaire personeelslid op proef wordt geëvalueerd door zijn leidinggevende. De coach 
van het personeelslid kan op verzoek van de leidinggevende een insteek geven voor de evaluatie, waar-
van het personeelslid kennis krijgt. 

Artikel 47 - Als de proeftijd voor de helft verstreken is, wordt met het statutaire personeelslid op proef 
een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd, voor zover de proeftijd zes maanden of meer bedraagt. 

In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate waarin de 
inwerking van het personeelslid in zijn functie vordert en de mate waarin het personeelslid voldoet aan 
de functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijdse evaluatiegesprek heeft 
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de waarde van een formeel communicatiemoment en komt niet in de plaats van de eindevaluatie van de 

proeftijd. 

Na het tussentijds evaluatiegesprek stelt de evaluator de tussentijdse evaluatie van de proeftijd vast in 
een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat afdoende onderbouwt. Het resul-
taat van de tussentijdse evaluatie is gunstig of ongunstig. 

Met het statutaire personeelslid op proef dat een ongunstig evaluatieresultaat heeft gekregen voor de 
tussentijdse evaluatie van de proeftijd wordt een functioneringsgesprek gehouden waarbij concrete 

afspraken worden gemaakt over de verbetering van het functioneren met het oog op de eindevaluatie 
van de proeftijd. 

Artikel 48 - De eindevaluatie van de proeftijd vindt in elk geval plaats binnen een redelijke termijn voor 
de afloop van de proeftijd. 

Na een evaluatiegesprek stelt de evaluator de eindevaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend evalua-
tieverslag dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt. 

Artikel 49 - Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig. 

Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de proeftijd op grond van het ongunstige 
resultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in statutair verband, 

wordt ontslagen. Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 155. De 
aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 50 - § 1. De evaluator kan een verlenging van de proeftijd voorstellen, als uit de eindevaluatie 
blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. 

In voorkomend geval wordt het voorstel van verlenging gemotiveerd. 

§ 2. De aanstellende overheid beslist over de verlenging van de proeftijd. De aanstellende overheid kan 
op basis van de bepalingen in § 1 of in uitzonderlijke omstandigheden bij gemotiveerd besluit eenmalig 
de proeftijd met ten hoogste de helft van de oorspronkelijke duurtijd verlengen. De verlenging kan niet 
geweigerd worden. 

Het statutaire personeelslid op proef wordt voor de afloop van de verlengde evaluatieperiode opnieuw 

geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt dat het personeelslid niet in aanmerking komt voor de vaste 
aanstelling in statutair verband, wordt het ontslagen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 

155. 

Artikel 51 - Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef zijn hoedanigheid 
van op proef aangesteld personeelslid, tot de aanstellende overheid beslist over de vaste aanstelling of 
het ontslag. De aanstellende overheid neemt haar beslissing zonder uitstel. 

Artikel 52 - Voor zover dat verenigbaar is met de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet of met 

specifieke wettelijke voorschriften voor de aanstelling van personeelsleden in een tewerkstellingsmaatre-
gel, wordt het contractuele personeelslid onderworpen aan een proeftijd. De duur van de proeftijd wordt 
in voorkomend geval bepaald overeenkomstig de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

Voor zover dat verenigbaar is met de Arbeidsovereenkomstenwet of met specifieke wettelijke voorschrif-
ten voor de aanstelling van personeelsleden in een tewerkstellingsmaatregel wordt het contractuele 
personeelslid tijdens de proeftijd ingewerkt en begeleid op dezelfde wijze als het statutaire personeelslid 
op proef en heeft het contractuele personeelslid aanspraak op dezelfde vorming. 

Artikel 53 - Het eventuele ontslag van het contractuele personeelslid op proef na ongunstige proeftijd, 
wordt door de aanstellende overheid gegeven in overeenstemming met de voorschriften van de Arbeids-

overeenkomstenwet of, in voorkomend geval, andere, specifieke wettelijke voorschriften voor het ont-
slag. 

Afdeling III. De vaste aanstelling in statutair verband 

Artikel 54 - Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband, op voor-

waarde dat het: 

1° voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden die voor de 
functie van toepassing zijn; 

2° de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie. 

Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de functie waarin het op proef werd 
aangesteld. De vaste aanstelling gebeurt uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na afloop van de 
proeftijd en gaat in op de datum waarop de proeftijd effectief verstreken is. 
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Hoofdstuk VIII. De evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 55 – Afdeling I tot en met V zijn niet van toepassing op de evaluatie van de OCMW-secretaris en 
de financieel beheerder van het OCMW. 

Artikel 56 - De personeelsleden zijn tijdens hun loopbaan onderworpen aan de evaluatie, zoals vermeld in 
artikel 112 van het OCMW-decreet: “De evaluatie is de procedure waarbij een oordeel wordt geformu-

leerd over de manier waarop een personeelslid functioneert.” 

De volgende categorieën van personeelsleden zijn evenwel niet aan de evaluatie onderworpen: 

1° contractuele personeelsleden in betrekkingen ingesteld ter uitvoering van een tewerkstellingsmaat-
regel van de hogere overheid, met een vastgestelde tewerkstellingsduur van maximum zes maan-
den; 

2° jobstudenten; 

3° contractuele vervangers als vermeld in artikel 103, § 2, 2°, OCMW-decreet, als de vervanging niet 

langer duurt dan zes maanden. 

Artikel 57 - De personeelsleden van het OCMW worden geëvalueerd op ambtelijk niveau. 

Onverminderd de regeling van de gevolgen van de evaluatie in afdeling IV, neemt de OCMW-secretaris 
naar aanleiding van de evaluatie in voorkomend geval de passende maatregelen met het oog op het 
verbeteren van de wijze waarop het betrokken personeelslid functioneert. 

Artikel 58 - De OCMW-secretaris zorgt voor de interne organisatie van de evaluaties binnen de bepaalde 
termijnen. De evaluatieprocedure wordt ingedeeld in drie fasen. 

De eerste fase heeft betrekking op het functioneringsgesprek dat wordt afgenomen van zodra de evalua-
tieperiode voor de helft is verstreken. 

De tweede fase heeft betrekking op het eigenlijke evalueren en resulteert in het evaluatieverslag van het 
personeelslid. 

De derde fase heeft betrekking op eventuele beroepen tegen de evaluatie en op de gevolgen van de 
evaluatie. Ze loopt af bij de beslissing over het gevolg van de evaluatie. 

Na de afloop van elke evaluatieperiode wordt de tweede fase uiterlijk afgerond binnen een termijn van 

één maand volgend op de maand waarin de evaluatieperiode afloopt. 

Artikel 59 - De evaluatoren leggen de evaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat 
het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt. 

Artikel 60 - De personeelsleden worden geïnformeerd over alle aspecten van het evaluatiestelsel en over 
de evaluatiecriteria die op hen van toepassing zijn. Dit houdt onder meer in dat zij kennis nemen van hun 
functiebeschrijving. 

Artikel 61 - § 1. Het personeelslid krijgt tussentijds feedback over zijn manier van functioneren. 

De feedback neemt de vorm aan van een functioneringsgesprek met het personeelslid. Onder functione-
ringsgesprek wordt verstaan: een tweegesprek tussen de rechtstreekse leidinggevende en het perso-
neelslid met het oog op het optimaal functioneren van het personeelslid en de optimale kwaliteit van de 
dienstverlening. Zowel het personeelslid als zijn leidinggevende brengen te bespreken punten aan op 
voet van gelijkheid. 

Het functioneringsgesprek vindt plaats op vraag van het personeelslid of van zijn leidinggevende en 

minstens als de evaluatieperiode voor de helft is verstreken. Als feiten of gedragingen van het perso-
neelslid (waarvan het personeelslid op de hoogte is) die een negatieve weerslag kunnen hebben op de 
evaluatie daar aanleiding toe geven, nodigt de leidinggevende het personeelslid in elk geval uit voor een 
functioneringsgesprek. 

Het functioneringsgesprek resulteert in een afsprakennota over bepaalde aandachtspunten. Zowel het 
personeelslid als zijn leidinggevende ondertekenen de afsprakennota en krijgen er een exemplaar van. 

Deze afsprakennota maakt deel uit van het evaluatiedossier. 

§ 2. Concrete feiten en gedragingen die een uitgesproken negatieve weerslag kunnen hebben op de 
evaluatie van een personeelslid geven aanleiding tot een nota die aan het personeelslid wordt voorgelegd 
en die toegevoegd wordt aan zijn evaluatiedossier. Het personeelslid tekent de nota voor kennisname. 
Het personeelslid kan zijn versie van de feiten binnen een termijn van vijf dagen laten opnemen in het 
evaluatiedossier. 
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Afdeling II. De duur van de evaluatieperiode en de evaluatiecriteria 

Artikel 62 - Het personeelslid dat aan de periodieke evaluatie onderworpen is, wordt tweejaarlijks geëva-

lueerd. 

Het personeelslid wordt na afloop van de evaluatieperiode geëvalueerd als het tijdens die evaluatieperio-
de ten minste zes maanden prestaties of met prestaties gelijkgestelde periodes verricht heeft. 

De evaluatie van het personeelslid dat binnen die evaluatieperiode de minimale duur van de prestaties 
niet heeft bereikt, wordt uitgesteld. Het personeelslid wordt pas geëvalueerd na de diensthervatting op 

het ogenblijk dat de minimale prestatietermijn, vermeld in het tweede lid, werd bereikt. Het personeelslid 
behoudt tot dan het resultaat van de vorige evaluatieperiode in afwachting van een nieuwe evaluatie. 

Artikel 63 - De evaluatie heeft betrekking op de periode die volgt op de vorige evaluatieperiode. 

Artikel 64 - De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria waarvan het 
personeelslid vooraf op de hoogte is, aangepast volgens de doelgroep en hiërarchie in het bestuur. De 
evaluatiecriteria sluiten aan bij de functiebeschrijvingen en bij de doelstellingen van het OCMW. 

Bij de vaststelling van de evaluatiecriteria voor de evaluatie van personen met een arbeidshandicap 

wordt zo nodig rekening gehouden met de handicap. 

Afdeling III. De evaluatoren en het verloop van de evaluatie 

Artikel 65 - § 1. Het personeelslid wordt geëvalueerd door één of twee leidinggevenden, meer bepaald 
een eerste evaluator en een eventuele tweede evaluator, waarvan de eerste evaluator de rechtstreekse 
leidinggevende is. 

De OCMW-secretaris wijst de evaluatoren voor de verschillende diensten van het OCMW aan. Hiervoor 
maakt hij gebruik van het organogram. Hij zorgt voor de opleiding van de evaluatoren en waakt, samen 

met de tweede evaluatoren, over de eenduidige toepassing van het evaluatiestelsel binnen de diensten. 

§ 2. Elke evaluator moet een opleiding tot evaluator gevolgd hebben om te mogen evalueren. De evalua-
toren worden onder meer geëvalueerd op hun wijze van evalueren. Als een evaluator zelf negatief geëva-
lueerd wordt, kan de OCMW-secretaris, al dan niet tijdelijk, een andere evaluator aanwijzen als dat op 
basis van de inhoud van de evaluatie aangewezen blijkt. 

§ 3. Het personeelslid dat wordt geëvalueerd en de evaluatoren mogen niet verwant zijn tot in de tweede 

graad. 

Artikel 66 - § 1. De evaluatie gaat gepaard met een evaluatiegesprek tussen de eerste evaluator en het 
personeelslid. De tweede evaluator is bij het evaluatiegesprek aanwezig als het personeelslid of de eerste 
evaluator daarom uitdrukkelijk verzoekt. 

De eerste evaluator stelt zijn bevindingen met vermelding van het evaluatieresultaat vast in een evalua-
tieverslag, als vermeld in artikel 59. 

§ 2. Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag ter kennisgeving. Het personeelslid kan in het evalu-

atieverslag opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren. Het personeelslid bezorgt het ondertekende evalu-
atieverslag terug aan zijn eerste evaluator binnen acht kalenderdagen na ontvangst van het evaluatiever-
slag. 

De evaluator(en) ondertekenen het evaluatieverslag en, in voorkomend geval, de opmerkingen van het 
personeelslid voor kennisneming. 

§ 3. Het personeelslid ontvangt een kopie van zijn definitief evaluatieverslag. Het evaluatieresultaat van 
het personeelslid wordt opgenomen in het individuele evaluatiedossier. 

Het personeelslid heeft het recht zijn persoonlijk evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op zijn ver-

zoek een gratis afschrift van. 

Afdeling IV. De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 

Artikel 67 - Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig. 

De eerste en, in voorkomend geval, de tweede evaluator streven naar een consensus over de eindconclu-
sie van de evaluatie en over het voorstel van evaluatiegevolg. 

Het standpunt van de evaluator met de hoogste rang is doorslaggevend, als twee evaluatoren niet tot 
overeenstemming komen over het evaluatieresultaat of over het evaluatiegevolg. 

Artikel 68 - De evaluator, of in voorkomend geval de evaluatoren, formuleren op basis van het door het 
personeelslid ondertekende evaluatieverslag een voorstel van evaluatiegevolg aan de OCMW-secretaris. 
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Artikel 69 - § 1. Het personeelslid met een gunstig evaluatieresultaat dat de vereiste schaalanciënniteit 

heeft, krijgt de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan. 

Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat heeft geen recht op de volgende salarisschaal van 
de functionele loopbaan, ook al heeft het de vereiste schaalanciënniteit. Het personeelslid krijgt die 
salarisschaal pas als het een volgende evaluatieperiode afsluit met een gunstig evaluatieresultaat. 

In afwijking van artikel 69, § 1, tweede lid, krijgt het personeelslid de volgende salarisschaal van de 
functionele loopbaan als het een gunstig evaluatieresultaat behaalt voor de tussentijdse evaluatie die 

uitgevoerd wordt zodra de volgende evaluatieperiode voor de helft is verstreken. 

§ 2. Het personeelslid dat twee opeenvolgende keren een ongunstig evaluatieresultaat krijgt, kan worden 
ontslagen wegens beroepsongeschiktheid. 

In geval van een ongunstig evaluatieresultaat neemt de OCMW-secretaris passende maatregelen, waar-
onder eventueel vorming op maat van het personeelslid met het oog op de verbetering van de wijze 
waarop het personeelslid functioneert, zoals vermeld in artikel 113 van het OCMW-decreet. Dit betekent 
een trajectbegeleiding van één jaar die tot doel heeft de verbetering van de wijze waarop het personeels-

lid functioneert en het bekomen van een gunstige evaluatie. Na een half jaar wordt een opvolgingsge-
sprek gehouden om na te gaan welke punten nog kunnen verbeterd en bijgesteld worden. Na de afloop 
van de trajectbegeleiding wordt het personeelslid geëvalueerd. Indien opnieuw ongunstig, kan het perso-

neelslid worden ontslagen wegens beroepsongeschiktheid. 

Artikel 70 - § 1. Met uitzondering van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid beslist de OCMW-
secretaris over het gevolg van de evaluatie. Hij baseert zijn beslissing op het voorstel van de evaluator, 
of, in voorkomend geval, de evaluatoren. De OCMW-secretaris formuleert zelf het gewenste gevolg voor 

de personeelsleden van wie hij evaluator is en baseert zijn beslissing daarop. 

Het personeelslid en zijn evaluator, of, in voorkomend geval, zijn evaluatoren, worden van die beslissing 
op de hoogte gebracht uiterlijk binnen een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de uiterste 
datum waarop de tweede fase van de evaluatie, vermeld in artikel 58, afloopt. 

De OCMW-secretaris kan geen beslissing nemen over een negatief gevolg van de evaluatie, noch een 
voorstel formuleren tot ontslag van het personeelslid voor het beroep tegen de ongunstige evaluatie is 

afgehandeld en hij beslist heeft om de evaluatie al dan niet aan te passen. 

§ 2. De OCMW-secretaris formuleert het gemotiveerde voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschikt-
heid op basis van het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie, vermeld in artikel 69, § 2. 

Het personeelslid en zijn evaluator, of, in voorkomend geval, zijn evaluatoren, worden daarvan op de 
hoogte gebracht uiterlijk binnen een termijn van tien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de 
kennisgeving van het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie aan het personeelslid. 

§ 3. De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. De aanstellende 

overheid hoort het personeelslid vooraf. De aanstellende overheid beslist over het ontslag uiterlijk binnen 
een termijn van dertig kalenderdagen volgend op de kennisgeving aan het personeelslid van het voorstel 
tot ontslag. 

Het ontslag van het vast aangestelde statutaire personeelslid verloopt volgens de regels vermeld in 
artikel 156. 

Afdeling V. Het beroep tegen de ongunstige evaluatie 

Onderafdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 71 - Het personeelslid kan beroep aantekenen tegen de evaluatie met het evaluatieresultaat 
ongunstig. Het personeelslid wordt van de beroepsmogelijkheid ingelicht. 

Artikel 72 - Het beroep wordt ingediend bij een beroepsinstantie. De naam en het adres van de contact-
persoon van de beroepsinstantie wordt aan de personeelsleden meegedeeld. 

De uiterlijke termijn voor de indiening van het beroep is vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de 
datum van ontvangst van de kopie van het definitieve evaluatieverslag. 

Het beroep wordt schriftelijk ingediend; ofwel aangetekend ofwel tegen ontvangstbewijs. Het personeels-
lid krijgt een gedateerde ontvangstmelding van zijn beroep. Het beroep is opschortend. 

Onderafdeling II. Samenstelling van de beroepsinstantie 

Artikel 73 - § 1. Leden van de raad, het vast bureau, de OCMW-secretaris en de evaluator van het perso-
neelslid dat beroep aantekent, mogen geen deel uitmaken van de beroepsinstantie. 

De beroepsinstantie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht. Aanverwanten tot in de 
tweede graad van de persoon die beroep aantekent, worden geweerd. 
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Voor elke behandeling van een beroep bestaat de beroepsinstantie minimaal uit drie leden. 

§ 2. Onverminderd het minimumaantal leden vastgesteld in § 1, derde lid, bestaat de beroepsinstantie 

verder uit twee externe deskundigen en een secretaris-notulist die niet deelneemt aan de besprekingen 
en aan de beoordeling van het beroep. 

Onder externe deskundigen wordt verstaan: 

1° externe consultants gespecialiseerd in coaching en evaluatie, als vermeld in artikel 114, tweede lid, 
OCMW-decreet; 

2° personeelsleden van een ander openbaar bestuur in een graad van niveau A of B, met expertise in 
personeelsevaluatie. 

De leden van de beroepsinstantie worden bij naam aangesteld door de raad. 

De beroepsinstantie wijst in haar midden een voorzitter aan. 

Onderafdeling III. De werking van de beroepsinstantie 

Artikel 74 - § 1. De werking van de beroepsinstantie wordt nader geregeld in een huishoudelijk reglement 
dat wordt bekrachtigd door de raad. 

§ 2. Voor de behandeling van een beroep zetelen minstens drie leden van de beroepsinstantie. De voor-
zitter leidt de werkzaamheden van de beroepsinstantie. De beroepsinstantie onderzoekt het beroep en 
hoort de evaluator en het personeelslid. 

Het personeelslid en de evaluator worden gehoord binnen een termijn van twintig kalenderdagen, ten 
rekenen vanaf de ontvangstmelding van het beroep, vermeld in artikel 72 derde lid. 

Artikel 75 - Het personeelslid en de evaluator worden gelijktijdig gehoord in een tegensprekelijke hoorzit-
ting onder leiding van de voorzitter van de beroepsinstantie. Het personeelslid kan zich laten bijstaan 

door een persoon naar zijn keuze. 

Van de hoorzitting wordt ter zitting een verslag gemaakt. Het verslag geeft de standpunten van de evalu-
ator en van het personeelslid weer. De secretaris-notulist van de beroepsinstantie ondertekent het ver-
slag. Het verslag maakt deel uit van het evaluatiedossier. 

Artikel 76 - § 1. De beroepsinstantie beraadslaagt over haar bevindingen en formuleert eenparig een 
gemotiveerd advies aan de OCMW-secretaris tot bevestiging of tot aanpassing van de evaluatie en het 

evaluatieresultaat. 

Als er geen eenparig gemotiveerd advies tot stand komt, worden de verschillende standpunten weerge-
geven en ter stemming aan de leden van de beroepsinstantie voorgelegd. Alle leden, behalve de secreta-
ris-notulist, zijn daarbij stemgerechtigd. De stemming is geheim. Het meerderheidsstandpunt bepaalt het 
gemotiveerd advies of bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

§ 2. Het gemotiveerd advies wordt schriftelijk aan de OCMW-secretaris bezorgd binnen een termijn van 
uiterlijk dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangstmededeling van het beroep 

aan het betrokken personeelslid. De OCMW-secretaris tekent het advies voor ontvangst. 

Onderafdeling IV. Beslissing in beroep van de OCMW-secretaris 

Artikel 77 - Binnen een termijn van tien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 
het gemotiveerd advies beslist de OCMW-secretaris over de bevestiging of de aanpassing van de evalua-
tie en van het evaluatieresultaat en deelt hij zijn gemotiveerde beslissing mee aan het personeelslid, aan 
de voorzitter van de beroepsinstantie en aan de evaluator(en). De kennisgeving gebeurt schriftelijk; 
ofwel aangetekend ofwel tegen ontvangstbewijs. 

Bij bevestiging van de bestaande evaluatie wordt de bevestigingsbeslissing voor kennisneming door het 

personeelslid en door de evaluator ondertekend binnen een termijn van acht kalenderdagen. De beslis-
sing maakt deel uit van het evaluatiedossier. 

Bij aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat wordt de aangepaste evaluatie voor ken-
nisneming door het personeelslid en door de evaluator ondertekend binnen een termijn van acht kalen-
derdagen. 

De aangepaste evaluatie komt in de plaats van de eerdere evaluatie die het voorwerp was van het beroep 
en vervangt de eerdere evaluatie in het evaluatiedossier en in het personeelsdossier. 

Artikel 78 - § 1. Als de beroepsinstantie in een beroep als vermeld in artikel 71 geen advies formuleert 
binnen de termijn vastgesteld in artikel 76, § 2, dan is het evaluatieresultaat gunstig en past de OCMW-
secretaris de evaluatie en het evaluatieresultaat in die zin aan. 
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§ 2. Als de OCMW-secretaris geen beslissing neemt over de bevestiging of aanpassing van de evaluatie 

en van het evaluatieresultaat binnen de termijn vastgesteld in artikel 77, dan is het evaluatieresultaat 
gunstig. 

Afdeling VI. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de OCMW-secretaris en de financieel 
beheerder van het OCMW 

Onderafdeling I. De evaluatie tijdens de proeftijd 

Artikel 79 - Met toepassing van artikel 114, tweede lid, OCMW-decreet, worden de OCMW-secretaris en 

de financieel beheerder van het OCMW op proef geëvalueerd door de raad. 

De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in 
het personeelsbeleid en op basis van een verslag van het vast bureau. 

De regels voor de opmaak van het verslag van het vast bureau en voor het voorbereidend rapport van de 
externe deskundigen die van toepassing zijn op de evaluatie tijdens de loopbaan, zijn ook van toepassing 
op de evaluatie van de proeftijd. 

Bij staking van stemmen wordt het betrokken personeelslid geacht te voldoen, conform artikel 114, 

OCMW-decreet. 

Artikel 80 - De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW krijgen tussentijds terugkop-
peling over hun manier van functioneren via functioneringsgesprekken. 

Artikel 81 - Als de proeftijd van de OCMW-secretaris en van de financieel beheerder van het OCMW voor 
de helft verstreken is, wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd: 

1° tussen de OCMW-secretaris en het vast bureau; 

2° tussen de financieel beheerder van het OCMW en het vast bureau en de OCMW-secretaris. 

In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate waarin de 
inwerking van de functiehouder in zijn functie vordert en hij voldoet aan de functievereisten. Zo nodig 
worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijdse evaluatiegesprek heeft de waarde van een formeel 
communicatiemoment en komt niet in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd. 

Artikel 82 - Ten laatste twee weken voor het einde van de proeftijd vindt de eindevaluatie van de proef-
tijd plaats door de raad. 

De deskundigen leveren het evaluatierapport over de proeftijd, vermeld in artikel 79, en het vast bureau 
levert het verslag, vermeld in artikel 79, in bij de voorzitter van de raad die de eindevaluatie uitspreekt 
binnen de termijn vastgesteld in het huishoudelijke reglement van de raad. 

Artikel 83 - Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig. 

De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW op proef die na het verstrijken van de 
proeftijd op grond van het ongunstige eindresultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor 
de vaste aanstelling in statutair verband wordt door de raad ontslagen volgens de bepaling van artikel 

155. 

Artikel 84 - Het vast bureau kan een verlenging van de proeftijd voorstellen, als uit de eindevaluatie blijkt 
dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De proef-
tijd wordt verlengd met zes maanden. 

In voorkomend geval beslist de raad over de verlenging van de proeftijd. 

De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW op proef wordt na afloop van de verleng-
de proeftijd opnieuw geëvalueerd volgens dezelfde procedure. Als hij op grond van het ongunstige resul-

taat van die evaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in statutair verband, wordt hij 
door de raad ontslagen. Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 
155. 

Artikel 85 - Na afloop van de proeftijd behouden de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het 
OCMW op proef hun hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid, tot de raad beslist over de 
vaste aanstelling in statutair verband of het ontslag. 

De raad neemt zijn beslissing tot ontslag uiterlijk binnen drie maanden na de eindevaluatie van de raad. 

Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 155. 
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Onderafdeling II. De evaluatie tijdens de loopbaan 

Artikel 86 - Met toepassing van artikel 114, tweede lid, OCMW-decreet, worden de OCMW-secretaris en 

de financieel beheerder van het OCMW geëvalueerd door de raad. 

De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in 
het personeelsbeleid, en op basis van een verslag van het vast bureau. 

Bij staking van stemmen wordt het personeelslid geacht te voldoen. 

Artikel 87 - De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW worden tweejaarlijks geëva-

lueerd. 

Artikel 62, tweede en derde lid, over de minimale prestatietermijn is van toepassing op de OCMW-
secretaris en de financieel beheerder van het OCMW. 

De evaluatie heeft betrekking op de periode die volgt op de vorige evaluatieperiode. 

Artikel 88 - § 1. De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria die 
onder meer blijken uit de functiebeschrijving. 

De evaluatiecriteria worden vastgesteld voor: 

1° de OCMW-secretaris: na overleg van de functiehouder met het vast bureau; 

2° de financieel beheerder van het OCMW: na overleg van de functiehouder met de OCMW-secretaris en 
het vast bureau. 

§ 2. Na het overleg bespreekt het vast bureau de voorgestelde evaluatiecriteria met de externe deskun-
digen in het personeelsbeleid die verantwoordelijk zijn voor het voorbereidend rapport voor de evaluatie 
en stuurt het die zo nodig bij. 

Artikel 89 - De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder van het OCMW de taken vermeld in 

artikel 92, 164, 167 en 168, OCMW-decreet, uitvoert, mag niet het voorwerp zijn van evaluatie. De mate 
waarin hij zich inzet voor de uitvoering van die taken is wel een aandachtspunt in de evaluatie. 

Artikel 90 - Het voorbereidend rapport van de externe deskundigen bevat per evaluatiecriterium de 
relevante informatie, die ingewonnen wordt met behulp van: 

1° een vragenlijst gericht aan de medewerkers van de functiehouder en de leden van het management-
team over de wijze van functioneren van de functiehouder; 

2° een vragenlijst gericht aan het vast bureau en aan de voorzitters van de fracties, aanwezig in de 
raad, waarin hun feedback gevraagd wordt over de wijze van functioneren van de functiehouder; 

3° een evaluatiegesprek met de functiehouder, gebaseerd op de evaluatiecriteria, op het resultaat van 
de feedbackvragenlijst en op de bestaande resultaatverbintenissen of afspraken met het vast bu-
reau. 

De vragenlijst vermeld in punt 1° en 2° heeft betrekking op de vastgestelde evaluatiecriteria. De resulta-
ten worden verwerkt tot conclusies over de evaluatiecriteria. De ingevulde vragenlijsten maken geen deel 

uit van het evaluatiedossier. 

De conclusies van de vragenlijst in punt 1° en van het evaluatiegesprek worden per evaluatiecriterium 
verwerkt in het voorbereidend rapport. De conclusies van de vragenlijst in punt 2° en van het evaluatie-
gesprek worden per evaluatiecriterium verwerkt in het verslag van het vast bureau. 

Artikel 91 - De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW krijgen tussentijds feedback 
over hun manier van functioneren. 

De feedback neemt de vorm aan van een functioneringsgesprek met de functiehouder. Onder functione-

ringsgesprek wordt verstaan: een tweegesprek tussen het vast bureau en de functiehouder met het oog 
op het optimaal functioneren van het personeelslid en de optimale kwaliteit van de dienstverlening. Zowel 
de functiehouder als het vast bureau brengen te bespreken punten aan. 

Het functioneringsgesprek vindt plaats op vraag van de functiehouder of van het vast bureau, met dien 
verstande dat er minstens een functioneringsgesprek wordt gevoerd als de evaluatieperiode voor de helft 
is verstreken. 

Het functioneringsgesprek resulteert in schriftelijke afspraken over bepaalde aandachtspunten die opge-
volgd worden. De functiehouder en het vast bureau ondertekenen de afspraken en krijgen er een exem-
plaar van. De afsprakennota maakt deel uit van het evaluatiedossier. 

Onderafdeling III. De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 

Artikel 92 - Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig. 
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Artikel 93 - § 1. De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW met een evaluatieresul-

taat dat ongunstig is, ondergaat een blokkering van de eerstvolgende periodieke salarisverhoging met 
zes maanden. 

§ 2. De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW die twee opeenvolgende keren een 
ongunstig evaluatieresultaat kregen, kunnen worden ontslagen wegens beroepsongeschiktheid. 

In geval van een ongunstig evaluatieresultaat neemt het vast bureau passende maatregelen, waaronder 
eventueel vorming op maat van het personeelslid met het oog op de verbetering van de wijze waarop het 

personeelslid functioneert. Dit betekent een trajectbegeleiding van één jaar die tot doel heeft de verbete-
ring van de wijze waarop het personeelslid functioneert en het bekomen van een gunstige evaluatie. Na 
een half jaar wordt een opvolgingsgesprek gehouden om na te gaan welke punten nog kunnen verbeterd 
en bijgesteld worden. Na de afloop van de trajectbegeleiding wordt het personeelslid geëvalueerd. Indien 
opnieuw ongunstig, kan het personeelslid worden ontslagen wegens beroepsongeschiktheid. 

De raad beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. De betrokkene wordt vooraf gehoord. 

Het ontslag van de vast aangestelde statutaire functiehouder verloopt volgens de regels vermeld in 

artikel 156. 

Hoofdstuk IX. De personeelsvorming 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 94 - § 1. Vorming maakt een essentieel onderdeel uit van een vernieuwend personeelsbeleid. Het 
doel van vorming is een bijdrage te leveren tot het vormen van gekwalificeerd personeel en het aanbie-
den van een kwalitatieve dienstverlening. 

§ 2. De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot aspecten die 
nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als om te kunnen voldoen aan de bevorderingsvereisten. 

§ 3. De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de 
materies waarmee zij beroepshalve belast zijn binnen het vormingsaanbod voorgesteld door de vor-
mingsverantwoordelijke. 

§ 4. De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of het 

functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie 
van een afdeling of een implementatie van nieuwe werkmethodes en infrastructuur. 

Artikel 95 - Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht vermeld in artikel 94, wordt 
onder vorming verstaan: elk begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht of dat intern of extern aan 
het bestuur georganiseerd wordt, ongeacht de duur ervan en ongeacht of het individueel dan wel in 
groepsverband georganiseerd wordt. 

De vormingsverantwoordelijke zorgt in samenwerking met de OCMW-secretaris voor de concrete invulling 

van het vormingsrecht en van de vormingsplicht op basis van de vastgestelde vormingsbehoeften. 

Artikel 96 - Als er meerdere personeelsleden in aanmerking komen voor een bepaalde vormingsactiviteit 
en een gelijktijdige deelname vanwege het dienstbelang niet mogelijk is, kan de OCMW-secretaris, naar 
gelang het geval, op basis van één van de volgende criteria voorrang geven: 

1° aan het personeelslid met een rechtstreeks functioneel belang bij de opleiding, zoals blijkt uit zijn 
functiebeschrijving, persoonlijke doelstellingen of planning; 

2° aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het baat heeft bij de vormingsactiviteit; 

3° aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het een bijzondere verdienste heeft op het 

domein van de vormingsactiviteit; 

4° aan het personeelslid dat zich in het kader van een taakverdeling specialiseert in de materie; 

5° aan het personeelslid met de laagste anciënniteit dat zich nog in de fase bevindt van kennisverwer-
ving of de verwerving van vaardigheden met betrekking tot de functie; 

6° aan personeelsleden van een bepaalde dienst om functionele redenen. 

Afdeling II. De vormingsplicht 

Artikel 97 - Het personeelslid op proef neemt deel aan een onthaal- en introductietraject dat zijn integra-
tie in het bestuur en zijn inwerking in de functie bevordert. 

Het onthaal- en introductietraject bestaat uit: 

1° een introductiepakket over de werking van het OCMW; 
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2° kennismaking met de wetgeving, procedures en/of technieken die eigen zijn aan de functie en aan 

de dienst waarvan de functie deel uitmaakt; 

3° kennismaking met de rechtspositieregeling; 

4° deontologie. 

Artikel 98 - Het personeelslid kan verplicht worden om vorming te volgen: 

1° om kennis te nemen van nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten met betrekking tot zijn functie of 
dienst; 

2° om vertrouwd te worden met nieuwe informaticatoepassingen; 

3° na een procedure van interne personeelsmobiliteit, externe personeelsmobiliteit, herplaatsing of 
bevordering, om zich in te werken in de nieuwe functie; 

4° om vertrouwd te worden met het gebruik van nieuwe materialen; 

5° als de vorming een onderdeel is van een verbeterplan voor de werking van de dienst; 

6° om het individueel functioneren op het vlak van kennis of vaardigheden te verbeteren als gevolg van 
het functionerings- of evaluatieresultaat; 

7° om in aanmerking te komen voor een bevordering, in overeenstemming met de specifieke bevorde-
ringsvoorwaarden. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Artikel 99 - Met behoud van de toepassing van de gevolgen van de evaluatie wordt door de leidinggeven-
de een bepaalde vorming aangeboden die afgestemd is op de vastgestelde behoeften van het personeels-
lid met een ongunstige evaluatie tijdens de loopbaan. De gepaste vorming en de termijn waarbinnen 
deze gevolgd dient te worden om het functioneren te verbeteren, wordt vastgesteld in samenspraak met 

het personeelslid. 

Artikel 100 - De verplichting om aan vormingsactiviteiten deel te nemen gaat uit van de vormingsverant-
woordelijke; tenzij het personeelslid vrijgesteld wordt. 

De personeelsleden kunnen van de verplichting tot deelname aan de opgelegde vormingsactiviteit vrijge-
steld worden als daar ernstige redenen voor zijn. Het personeelslid dat meent een ernstige reden te 
hebben voor een vrijstelling van de verplichte deelname, vraagt die vrijstelling voor de start van de 

vormingsactiviteit aan bij de vormingsverantwoordelijke. De OCMW-secretaris beslist over de eventuele 
vrijstelling en brengt hiervan het betrokken personeelslid op de hoogte. 

Artikel 101 - Het personeelslid krijgt voor alle interne of externe vormingsactiviteiten waaraan het deel-
neemt op uitdrukkelijk verzoek van de vormingsverantwoordelijke, dienstvrijstelling en de periodes van 
afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 

Als de opgelegde vormingsactiviteit buiten de werkuren doorgaat, krijgt het personeelslid daarvoor een 
volledige compensatie. De compensatie wordt genomen in afspraak met de leidinggevende, rekening 

houdend met het dienstbelang. 

Artikel 102 - Het bestuur draagt de kosten voor de deelname aan de opgelegde vormingsactiviteiten. Tot 
die kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en van de plaats waar de vormingsactiviteit 
doorgaat. Het personeelslid dient daartoe de bewijsstukken van de verplaatsingskosten in. De regeling 
die geldt voor dienstverplaatsingen is van toepassing op de verplaatsingen voor vorming. 

Afdeling III. Het vormingsrecht 

Artikel 103 – § 1. Vormingsrecht is: 

1° vanuit het oogpunt van het personeelslid het recht van elk personeelslid om deel te nemen aan 
vorming en opleiding met het oog op de bevordering van zijn persoonlijke ontwikkeling en ter be-
stendiging en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlenging van het bestuur; 

2° vanuit het oogpunt van het bestuur het recht om elk personeelslid vorming en opleiding te laten 
volgen met het oog op het optimaliseren van de dienstverlening en ter bevordering van de persoon-
lijke ontwikkeling van het personeelslid. 

§ 2. Het personeelslid dat wil deelnemen aan een vormingsactiviteit vraagt daartoe toestemming aan de 
vormingsverantwoordelijke via zijn diensthoofd. Het personeelslid motiveert zijn aanvraag. 

Het diensthoofd neemt kennis van de vormingsaanvraag, geeft er advies over en bezorgt de vormings-
aanvraag onmiddellijk aan de vormingsverantwoordelijke. Als het diensthoofd instemt met de vormings-
aanvraag, bezorgt hij de vormingsaanvraag onmiddellijk aan de vormingsverantwoordelijke. 
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De vormingsverantwoordelijke toetst de aanvraag aan de vastgestelde vormingsbehoeften, de planning 

en de beschikbare middelen. Hij overlegt daarover zo nodig met de leidinggevende en het personeelslid. 

De OCMW-secretaris beslist over de toestemming of weigering. Hij motiveert zijn beslissing. 

Artikel 104 - De toestemming voor deelname aan een vormingsactiviteit kan geweigerd worden op grond 
van de volgende algemene criteria: 

1° het dienstbelang, meer bepaald de minimale personeelsaanwezigheid die vereist is voor een goede 
werking van de dienst op het tijdstip dat de vormingsactiviteit doorgaat; 

2° het gebrek aan inhoudelijke relevantie of meerwaarde van de aanvraag voor het bestuur of voor het 
personeelslid in kwestie; 

3° praktische bezwaren zoals de prioriteiten in het vormingsplan, de bestaande voorrangsregels of een 
te hoge prijs. 

Als de vorming om één van deze redenen geweigerd wordt, kan in overleg met het diensthoofd en het 
personeelslid een geschikt alternatief aangeboden worden. 

Artikel 105 - Het personeelslid dat om een ernstige reden niet kan deelnemen aan een aangevraagde en 

toegestane vormingsactiviteit, deelt dat zonder uitstel voor de aanvang van de vormingsactiviteit mee 

aan zijn leidinggevende. De leidinggevende kan een ander personeelslid in de mogelijkheid stellen om de 
vorming te volgen. 

Artikel 106 - Het personeelslid dat aan een extern georganiseerde vormingsactiviteit deelneemt, geeft na 
afloop daarvan aan de vormingsverantwoordelijke en aan zijn diensthoofd een aanwezigheidsattest. 

Artikel 107 - De mate waarin het personeelslid na deelname aan vormingsactiviteiten in zijn dagelijks 
werk toepassing maakt van de geleerde vaardigheden of van de verworven kennis, is een element in zijn 

evaluatie. 

Naar gelang van de aard van de vormingsactiviteit moet het personeelslid bovendien: 

1° deelnemen aan een proef als de vormingsactiviteit daarmee afsluit; 

2° rapporteren aan het diensthoofd en de collega’s en informatie uitwisselen. 

Hoofdstuk X. De administratieve anciënniteiten 

Artikel 108 - § 1. Met administratieve anciënniteiten worden de anciënniteiten bedoeld die gebruikt wor-

den voor het verloop van de loopbaan. 

De volgende administratieve anciënniteiten zijn van toepassing op het personeelslid: 

1° graadanciënniteit; 

2° niveauanciënniteit; 

3° dienstanciënniteit; 

4° schaalanciënniteit. 

De graad-, niveau- en dienstanciënniteit bestaan uit de werkelijke diensten die bij een overheid werden 
gepresteerd. 

§ 2. Onder werkelijke diensten worden alle diensten verstaan die recht geven op het salaris of die, wat 
het statutaire personeelslid betreft, bij ontstentenis van een salaris gelijkgesteld worden met dienstactivi-
teit. 

De periodes van verlof of afwezigheid die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit worden weergegeven in de 

tabel als bijlage I. 

Artikel 109 - De administratieve anciënniteiten worden uitgedrukt in jaren en volle kalendermaanden. Ze 
nemen een aanvang op de eerste dag van een maand. Als de diensten geen aanvang hebben genomen 
op de eerste dag van een maand of geen einde hebben genomen op de laatste dag van een maand, 
worden de gedeelten van maanden weggelaten. 

Artikel 110 - De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van 
de aanstelling op proef in een bepaalde graad of een daarmee vergelijkbare graad. 

De niveauanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van de aanstel-
ling op proef in één of meer graden van een bepaald niveau of van een daarmee vergelijkbaar niveau. 

De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die gepresteerd zijn bij een overheid. 
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Artikel 111 - De schaalanciënniteit is de anciënniteit verworven bij het OCMW in een bepaalde salaris-

schaal van de functionele loopbaan van een bepaalde graad. Ze neemt een aanvang op de datum van de 
aanstelling op proef in die graad, tenzij anders bepaald. 

De diensten die krachtens de rechtspositieregeling recht geven op een salaris geven recht op de toeken-
ning van schaalanciënniteit. 

Periodes van onbezoldigde volledige afwezigheid die in aanmerking komen voor de toekenning van 
schaalanciënniteit worden weergegeven in de tabel als bijlage I. 

De schaalanciënniteit die voor die periodes van onbezoldigde volledige afwezigheid wordt toegekend, mag 
in het totaal niet meer belopen dan één jaar. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 112 - § 1. Onder overheid in artikel 108, § 1 en artikel 110 wordt verstaan: 

[…] 

1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke verenigingen waarvan 
ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren; 

2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten en de 
internationale instellingen waarvan ze lid zijn; 

3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van de 
Europese Economische Ruimte; 

4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor leerlingenbege-
leiding; 

5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 

6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Econo-
mische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en waarbij 
in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt. 

§ 2. De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan het OCMW, worden in aanmerking 
genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten, met uitzondering van de schaalanci-
enniteit. 

Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van een vergelijking van die 
diensten met de algemene en de specifieke voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin 
het personeelslid aangesteld wordt. 

Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid gepresteerd 
werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 

1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde functie heeft 
uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet inhield; 

2° de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 

3° evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie; 

4° zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 113 - Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt graad-
anciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit toegekend als die beroepservaring relevant is voor 

de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld. 

Die administratieve anciënniteiten worden toegekend op basis van een vergelijking van die diensten met 
de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 

Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die in de privésector of als zelfstandige 
gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 

1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde functie heeft 
uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet inhield; 

2° de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 

3° evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie; 

4° zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie. 
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Artikel 114 - In afwijking van artikel 111, eerste lid en artikel 112, § 2, kan aan het personeelslid met 

beroepservaring bij een andere overheid ook schaalanciënniteit toegekend worden, als die beroepserva-
ring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld. 

Die schaalanciënniteit wordt toegekend op basis van een vergelijking van die diensten met de voorwaar-
den en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 

Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid gepresteerd 
werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 

1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde functie heeft 
uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet inhield; 

2° de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 

3° evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie; 

4° zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie. 

Het hoofd van het personeel beoordeelt de ingediende bewijsstukken en motiveert haar beslissing om 
eventueel schaalanciënniteit toe te kennen indien de bewijsstukken het toelaten. 

Hoofdstuk XI. De functionele loopbaan 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 115 - De functionele loopbaan bestaat uit de toekenning van opeenvolgende salarisschalen die 
met dezelfde graad verbonden zijn. 

Bij elke aanstelling in een graad krijgt het personeelslid de eerste salarisschaal van de functionele loop-
baan van die graad, tenzij anders bepaald. 

Afdeling II. De functionele loopbanen per niveau 

Artikel 116 - De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salaris-
schalen zijn voor het niveau A: 

[…] 

1° voor de ene graad van de rang Av binnen het bestuur de functionele loopbaan A1a-A1b-A2a en voor 

de andere graad van de rang Av binnen het bestuur de functionele loopbaan A1a-A2a-A3a, op basis 

van een vergelijking van de functiebeschrijvingen: 

a) A1a-A1b-A2a: van A1a naar A1b na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresul-
taat, en van A1b naar A2a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A1b en een 
gunstig evaluatieresultaat; 

b) A1a-A2a-A3a: van A1a naar A2a na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresul-
taat, en van A2a naar A3a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en een 
gunstig evaluatieresultaat; 

2° voor de graad van rang Ax – A4a-A4b: 

a) van A4a naar A4b na negen jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig evaluatieresultaat. 

3° voor de graad van rang Ay – A5a-A5b: 

a) van A5a naar A5b na negen jaar schaalanciënniteit in A5a en een gunstig evaluatieresultaat. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013 en 28 mei 2018) 

Artikel 117 - De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salaris-
schalen zijn voor het niveau B: 

1° voor de graad van rang Bv - B1-B2-B3: 

a) van B1 naar B2 na vier jaar schaalanciënniteit in B1 en een gunstig evaluatieresultaat; 

b) van B2 naar B3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en B2 en een gunstig evalua-
tieresultaat; 

2° voor de graad van rang Bx - B4-B5: 

a) van B4 naar B5 na negen jaar schaalanciënniteit in B4 en een gunstig evaluatieresultaat. 

Artikel 118 - De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salaris-
schalen zijn voor het niveau C: 
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1° voor de graad van rang Cv - C1-C2-C3: 

a) van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat; 

b) van C2 naar C3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en een gunstig evalua-
tieresultaat; 

2° voor de graad van rang Cv - C1-C2, voor de verzorgende in de ouderenzorg en in de thuiszorg van 
dit niveau en voor de begeleider in de erkende kinderdagverblijven en de begeleider in de initiatie-
ven voor buitenschoolse kinderopvang in dit niveau: 

a) van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat; 

3° voor de graad van rang Cx - C4-C5: 

a) van C4 naar C5 na negen jaar schaalanciënniteit in C4 en een gunstig evaluatieresultaat. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 119 - De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salaris-
schalen zijn voor het niveau D: 

1° voor de graad van rang Dv - D1-D2-D3: 

a) van D1 naar D2 na vier jaar schaalanciënniteit in D1 en een gunstig evaluatieresultaat; 

b) van D2 naar D3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en een gunstig evalu-
atieresultaat; 

2° voor de hogere technische graad van rang Dx - D4-D5, waaraan de functiebeschrijving in hoofdzaak 
de leiding over een ploeg medewerkers verbindt, en op voorwaarde dat de functiehouder van die 
graad die leidinggevende opdracht ook effectief vervult: 

a) van D4 naar D5 na negen jaar schaalanciënniteit in D4 en een gunstig evaluatieresultaat. 

Artikel 120 - De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salaris-
schalen voor het niveau E zijn, voor de graad van rang Ev - E1-E2-E3: 

a) van E1 naar E2 na vier jaar schaalanciënniteit in E1 en een gunstig evaluatieresultaat; 

b) van E2 naar E3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2 en een gunstig evalua-
tieresultaat. 

Hoofdstuk XII. De bevordering 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 121 - De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een functie van een graad van een 
hogere rang in overeenstemming met de indeling en rangschikking van de graden in de personeelsforma-
tie. 

Artikel 122 - § 1. Een bevordering is alleen mogelijk in een vacante betrekking van de personeelsforma-
tie. 

§ 2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende personeelsleden van het 
OCMW in aanmerking: 

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, onge-
acht hun administratieve toestand;  

2° de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan één van 

de volgende criteria beantwoorden: 

a) ze zijn na 1 juli 2011 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk 

II en III en ze hebben de proeftijd beëindigd; 

b) ze zijn voor 1 juli 2011 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijk-
waardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 

§ 3. De aanstellende overheid brengt de personeelsleden van de interne vacature op de hoogte en doet 
een oproep tot kandidaatstelling. Elke oproep tot kandidaten gebeurt schriftelijk met ontvangstmelding of 
per aangetekend schrijven. 

Het vacaturebericht vermeldt: 

1° de functiebenaming en de functiebeschrijving; 

2° de salarisschaal; 
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3° de bevorderingsvoorwaarden; 

4° de selectieproeven; 

5° de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend; en de uiterste datum voor het indienen 
van de kandidaturen; 

6° het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen over de vacante betrekking en 
over de arbeidsvoorwaarden. 

Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen, 

verlopen minstens vijftien kalenderdagen. De aanstellende overheid bepaalt de termijn voor de indiening 
van de kandidaturen rekening houdend met die algemeen geldende minimale termijn. De indiening van 
de kandidaturen gebeurt schriftelijk ter attentie van de voorzitter van het OCMW, met ontvangstmelding. 
Als de bekendmaking per aangetekend schrijven gebeurt, dan geldt de datum van de verzending als 
datum van bekendmaking van de vacature. 

De datum van de afgifte van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is 
ingediend. Bij afgifte wordt de kandidatuur voor ontvangst getekend. De datum van ondertekening voor 

ontvangst wordt beschouwd als de datum van indiening van de kandidatuur. 

Het personeelslid krijgt in elk geval een ontvangstbewijs van zijn kandidatuur. 

Artikel 123 - Het uitvoerend orgaan van het bestuur beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandida-
turen. 

Alleen kandidaten die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, worden toegelaten tot de selectieproce-
dure. Voor de aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die niet tot de selectieprocedure 
worden toegelaten er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat ze geweigerd zijn, met vermelding van 

de reden daarvoor. 

Afdeling II. De bevorderingsvoorwaarden 

Artikel 124 - § 1. Om voor bevordering in aanmerking te komen moeten de kandidaten: 

1° een minimale dienstanciënniteit van één jaar hebben en een eventuele proeftijd beëindigd hebben; 

2° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 

3° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving; 

4° zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste of de kwalificatievereiste voor de functie of aan de  aan-
vullende voorwaarden, opgelegd door de financierende of subsidiërende overheid; 

5° slagen voor een selectieprocedure. 

§ 2. De raad kan, indien nodig of gewenst, volgende aanvullende bevorderingsvoorwaarden vaststellen: 

1° een bepaalde vorming, training of opleiding; 

2° een aantal jaren relevante beroepservaring, al dan niet in een bepaalde functie; 

3° bepaalde getuigschriften, attesten of brevetten; 

4° bepaalde, relevante, competenties; 

5° bepaalde expertise. 

Afdeling III. De selectie 

Artikel 125 - De bepalingen vastgesteld in hoofdstuk III met uitzondering van artikel 23, § 2, tweede lid 

over de selectieprocedure bij aanwerving, zijn van overeenkomstige toepassing op de selectieprocedure, 
vermeld in artikel 124, § 1, 4°. 

Artikel 126 - In afwijking van artikel 124, § 1, 4°, kan het personeelslid dat al eerder heeft deelgenomen 

aan een gelijkwaardige selectieprocedure, die niet ouder is dan drie jaar voor een functie in dezelfde 
graad als de vacante functie, vrijgesteld worden van de deelname aan psychotechnische testen, indien 
deze een onderdeel vormden van de reeds doorlopen selectieprocedure en indien de evaluatie bij deze 
psychotechnische testen gunstig was. 

Artikel 127 - De geslaagde, maar niet aangestelde kandidaten behouden onbeperkt het voordeel van hun 
selectieresultaat en blijven op basis daarvan in aanmerking komen voor een bevordering in een functie 

van de graad waarvoor ze geslaagd zijn. 
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Afdeling IV. De proeftijd van het personeelslid na bevordering 

Artikel 128 - § 1. De proeftijd na bevordering beoogt de inwerking van het personeelslid in zijn nieuwe 

functie en stelt de aanstellende overheid in staat de geschiktheid van het personeelslid voor de nieuwe 
functie te verifiëren. De leidinggevende van het personeelslid zorgt in overleg met de OCMW-secretaris 
voor de actieve inwerking van het personeelslid in zijn nieuwe functie. 

§ 2. Het personeelslid dat bevorderd wordt in de functie van OCMW-secretaris of financieel beheerder van 
het OCMW is onderworpen aan een proeftijd die dezelfde duur heeft als de proeftijd bij aanwerving in die 

functies. 

Het personeelslid dat bevorderd wordt in een statutaire of een contractuele betrekking van niveau A, B of 
C is onderworpen aan een proeftijd die dezelfde duur heeft als de proeftijd bij aanwerving in die functies. 

§ 3. De proeftijd is niet van toepassing bij bevordering in functies van niveau D. 

Artikel 129 - § 1. Artikel 43, 44, § 2, 46, 47, 48 en 49, eerste lid, van hoofdstuk VII over de evaluatie 
tijdens de proeftijd, zijn van overeenkomstige toepassing op de proeftijd na bevordering. 

§ 2. Artikel 79, 80, 81, 82 en 83, eerste lid, van hoofdstuk VIII, afdeling VI, onderafdeling I, over de 

evaluatie tijdens de proeftijd van de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de proeftijd na bevordering in die functies. 

Hoofdstuk XIII. De vervulling van een vacature door interne personeelsmobiliteit 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 130 - § 1. Onder interne personeelsmobiliteit voor de vervulling van een vacature wordt verstaan: 
de heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie die in 

dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld. 

§ 2. Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende perso-
neelsleden van het OCMW in aanmerking: 

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun 
administratieve toestand;  

2° de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende 

criteria beantwoorden: 

a) ze zijn na 1 juli 2011 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk 
II en III en ze hebben de proeftijd beëindigd; 

b) ze zijn voor 1 juli 2011 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijk-
waardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 

De procedure van interne personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de functies van OCMW-secretaris 
en financieel beheerder van het OCMW. 

§ 3. Het uitvoerend orgaan van het bestuur beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. 

Alleen kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden toegelaten tot de selectieprocedure. Voor de 
aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die niet tot de selectieprocedure worden toege-
laten er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat ze geweigerd zijn, met vermelding van de reden daar-
voor. 

Artikel 131 - De aanstellende overheid beslist over de heraanstelling. De heraanstelling is niet tijdelijk, 
maar definitief. 

De bepalingen over de proeftijd zijn niet van toepassing na een procedure van interne personeelsmobili-
teit. 

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 

Artikel 132 - De kandidaten moeten ten minste:  

1° een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben; 

2° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie; 

3° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving; 

4° zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste of de kwalificatievereiste voor de functie of aan de  aan-
vullende voorwaarden, opgelegd door de financierende of subsidiërende overheid; 

5° slagen voor een selectieprocedure. 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Recht spos i t ie r ege l ing  OCMW Pag. 28  

Artikel 133 - De aanstellende overheid brengt de personeelsleden van de interne vacature op de hoogte 

en doet een oproep tot kandidaatstelling. Elke oproep tot kandidaten gebeurt schriftelijk met ontvangst-
melding of per aangetekend schrijven. 

Het vacaturebericht vermeldt: 

1° de functiebenaming en de functiebeschrijving; 

2° de salarisschaal; 

3° de voorwaarden; 

4° de selectieproeven; 

5° de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend en de uiterste datum voor het indienen 
van de kandidaturen; 

6° het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen over de vacante betrekking en 
over de arbeidsvoorwaarden. 

Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen, 
verlopen minstens vijftien kalenderdagen. De aanstellende overheid bepaalt de termijn voor de indiening 

van de kandidaturen rekening houdend met die algemeen geldende minimale termijn. De indiening van 
de kandidaturen gebeurt schriftelijk ter attentie van de voorzitter van het OCMW, met ontvangstmelding. 
Als de bekendmaking per aangetekend schrijven gebeurt, dan geldt de datum van de verzending als 
datum van bekendmaking van de vacature. 

De datum van de afgifte van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is 
ingediend. Bij afgifte wordt de kandidatuur voor ontvangst getekend. De datum van ondertekening voor 
ontvangst wordt beschouwd als de datum van indiening van de kandidatuur. 

Het personeelslid krijgt in elk geval een ontvangstbewijs van zijn kandidatuur. 

Artikel 134 - De vacature kan vervuld worden door functiewijziging of door graadverandering. 

Bij functiewijziging komen de kandidaten in aanmerking die in dezelfde graad zijn aangesteld als de 
graad van de vacante functie. 

Bij graadverandering komen de kandidaten in aanmerking die een andere graad bekleden van dezelfde 
rang, waaraan dezelfde salarisschalen en dezelfde functionele loopbaan verbonden zijn. 

Artikel 135 - § 1. Als de functie vervuld wordt door functiewijziging, dan worden de kandidaten onder-
worpen aan een gestructureerd interview door een selectiecommissie die nagaat of de kandidaat voldoet 
aan de competentievereisten voor de vacante functie. 

De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de regels vastgesteld in artikel 18, met uitzondering 
van § 1, 3° en functioneert in overeenstemming met de bepalingen van artikel 19 en 20. 

Het interview is ondermeer gebaseerd op: 

1° de selectiecriteria, afgeleid van de functiebeschrijving voor de vacante functie; 

2° een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier; 

3° de laatste evaluatie van de kandidaat. 

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de 
ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor. 

§ 2. Als de functie vervuld wordt door graadverandering, dan worden de kandidaten onderworpen aan 
een selectieprocedure die bestaat uit: 

1° een gestructureerd interview, gebaseerd op: 

a) de selectiecriteria, afgeleid van de functiebeschrijving voor de vacante functie; 

b) een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier; 

c) de laatste evaluatie van de kandidaat. 

2° naargelang van de aard van de functie, ofwel: 

a) een psychotechnische proef; 

b) één of meer specifieke vaardigheidstests, al dan niet met behulp van een assessment; 

c) een praktische proef; 

d) een schriftelijke proef, afgestemd op de functie. 
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De aanstellende overheid bepaalt de keuze uit de mogelijkheden in punt 2°. 

§ 3. Als de vacante functie zowel door functiewijziging als door graadverandering toegankelijk is, dan is § 

2 van toepassing voor de wijze waarop nagegaan wordt of de kandidaten voldoen aan de competentie-
vereisten voor de functie. 

Artikel 136 - Het personeelslid behoudt na de heraanstelling in een andere functie, ongeacht of die tot 
dezelfde of tot een andere graad behoort, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had 
in de functionele loopbaan van zijn vorige functie. 

Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waarmee een andere functionele loopbaan met 
andere salarisschalen verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt met die schaalanciënniteit 
ingeschaald in de overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe functionele loopbaan. Het personeels-
lid dat als gevolg van die inschaling een lager jaarsalaris zou krijgen, behoudt zijn vorige jaarsalaris op 
persoonlijke titel zolang dat gunstiger is. 

De graadanciënniteit wordt na een graadverandering vastgesteld op basis van een vergelijking van de 
diensten in de vorige graad met de voorwaarden en met het functieprofiel van de functie waarin het 

personeelslid aangesteld wordt op een wijze als bepaald in artikel 113. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Hoofdstuk XIV. De vervulling van een vacature door externe personeelsmobiliteit 

Afdeling I. Definities 

Artikel 136bis - In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

1° OCMW: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

2° AGB: het autonoom gemeentebedrijf; 

3° APB: het autonoom provinciebedrijf; 

4° OCMW-vereniging: vereniging van een of meer OCMW’s, of van een OCMW met een of meer andere 
openbare besturen en/of rechtspersonen, andere dan die welke een winstoogmerk hebben, als ver-
meld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

5° bevoegde raden: 

a) de gemeenteraad voor het gemeentepersoneel en voor het OCMW-personeel in een betrekking die 
ook bestaat bij de gemeente; 

b) de OCMW-raad voor het OCMW-personeel in een betrekking die niet bestaat bij de gemeente; 

c) de provincieraad voor het provinciepersoneel; 

d) de raad van bestuur van het AGB en van het APB, respectievelijk voor het personeel van een AGB en 
een APB; 

d) het orgaan dat op grond van de statuten van de OCMW-vereniging bevoegd is voor de vaststelling 
van de rechtspositieregeling van het personeel voor het personeel van een OCMW-vereniging. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Afdeling II. Externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsge-
bied 

Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

Artikel 136ter - § 1. Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op lokale overheden met hetzelfde 

werkingsgebied, meer bepaald: 

1° de gemeente en haar OCMW; 

2° het OCMW en de OCMW-vereniging met het eigen OCMW als enig lid of met het eigen OCMW en de 
eigen gemeente als enige leden; 

3° de gemeente en haar AGB of AGB’s. 

§ 2. De regeling voor de externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsge-

bied is wederkerig en gelijk voor de overheden waarop ze van toepassing gesteld wordt. 

§ 3. De externe personeelsmobiliteit tussen de lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied wordt 
verwezenlijkt op de volgende manieren of op een van de volgende manieren: 
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1° door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de procedure voor interne personeels-

mobiliteit bij de andere overheid; 

2° door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de bevorderingsprocedure bij de ande-
re overheid. 

Bij de toepassing van de externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsge-
bied worden niet alleen personeelsleden in dienst bij de eigen overheid uitgenodigd om zich kandidaat te 
stellen voor de vacante betrekking, maar ook personeelsleden van de andere overheid of overheden met 

hetzelfde werkingsgebied. 

§ 4. De externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied, vermeld in § 
3, is van toepassing op de volgende betrekkingen: 

1° de statutaire betrekkingen bij het OCMW; 

2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van het OCMW. 

De externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied is niet van toe-
passing op de betrekkingen van OCMW-secretaris en financieel beheerder van het OCMW. 

§ 5. De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de procedure van 

interne personeelsmobiliteit of voor deelname aan de bevorderingsprocedure voor een vacature bij een 
andere overheid: 

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden, ongeacht hun administratieve toestand; 

2° de contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de eigen overheid in aan-
merking te komen voor deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit, respectievelijk 
aan de bevorderingsprocedure. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Onderafdeling II. Procedure en voorwaarden 

Artikel 136quater - § 1. De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of ze 
een beroep doet op externe personeelsmobiliteit met een andere overheid of andere overheden met 
hetzelfde werkingsgebied. In voorkomend geval deelt ze haar beslissing mee aan die andere overheid of 
overheden, samen met het verzoek aan die andere overheid of overheden om de vacature intern bekend 

te maken. 

§ 2. De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de termijn voor de 
kandidaatstelling die van toepassing zijn bij de procedure van interne personeelsmobiliteit en bij de 
bevorderingsprocedure, zijn ook van toepassing als de aanstellende overheid een beroep doet op kandi-
daten van een andere overheid. 

De bekendmaking van de vacature door de andere overheid gebeurt via de interne bekendmakingskana-
len die op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling van die andere overheid gebruikt worden bij de 

toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit, respectievelijk de bevorderingsprocedure. 

§ 3. Het personeelslid van een andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure 
van interne personeelsmobiliteit, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de ande-
re voorwaarden voor de vacante betrekking, vastgesteld met toepassing van de regels voor de procedure 
van interne personeelsmobiliteit. 

Het personeelslid van een andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de bevorderings-
procedure, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de andere voorwaarden voor 

de vacante betrekking, vastgesteld met toepassing van de regels voor de bevorderingsprocedure. 

§ 4. Kandidaten van een andere overheid moeten op dezelfde wijze als kandidaten van de eigen over-
heid: 

1° aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten voor de vacante betrekking bij deelname aan 
de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

2° slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Onderafdeling III. De aanstelling van het personeelslid dat overkomt van een andere overheid 

Artikel 136quinquies - § 1. De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid, wordt 
aangesteld in de betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. De kandidaat voor een statutaire 
betrekking wordt in statutair dienstverband aangesteld. De kandidaat voor een contractuele betrekking 
wordt in contractueel dienstverband aangesteld. 
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Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid wordt na de statutaire aanstelling niet opnieuw 

onderworpen aan een proeftijd, tenzij in geval van deelname aan een bevorderingsprocedure. In voor-
komend geval gelden de bepalingen van artikel 128 en 129. 

§ 2. De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van de kandidaat die overkomt van een andere 
overheid. Ze bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de overheid van herkomst van de 
kandidaat.  

De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het geselecteerde 

personeelslid. 

Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid legt bij zijn indiensttreding opnieuw de eed af. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Onderafdeling IV. Administratieve anciënniteiten en andere arbeidsvoorwaarden 

Artikel 136sexies - § 1. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van deelna-
me aan de procedure van interne personeelsmobiliteit behoudt na zijn aanstelling in de nieuwe betrek-
king de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn 

vorige betrekking, als met de nieuwe betrekking dezelfde functionele loopbaan verbonden is. 

Als het personeelslid aangesteld wordt in een betrekking van dezelfde rang waarmee een andere functio-
nele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan behoudt het zijn schaalanciënniteit en wordt 
het met die schaalanciënniteit ingeschaald in de daarmee overeenstemmende salarisschaal van de nieu-
we functionele loopbaan. 

§ 2. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van deelname aan de bevorde-
ringsprocedure krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe betrekking de eerste salarisschaal van de functione-

le loopbaan die verbonden is met de nieuwe betrekking. De schaalanciënniteit begint opnieuw vanaf nul 
te lopen. 

De regeling van de gegarandeerde salarisverhoging bij bevordering naar een graad van een hoger niveau 
is ook van toepassing op het personeelslid dat als gevolg van een bevordering naar een graad van een 
hoger niveau overkomt van een andere overheid. 

§ 3. In afwijking van § 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid 

gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, niet gevaloriseerd in de schaalanciënniteit van de nieuwe 
betrekking, overeenkomstig de bepalingen van artikel 108 tot en met 114. 

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de geldelij-
ke anciënniteit, wordt wel gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit van de nieuwe betrekking, overeen-
komstig de bepalingen van artikel 108 tot en met 114. 

§ 4. De niveauanciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij de andere 
overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de niveauanciënniteit en de 

dienstanciënniteit. 

De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad bij de toepas-
sing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing op het personeelslid dat 
overkomt van de andere overheid en dat aangesteld wordt in een andere graad. 

Na bevordering neemt de graadanciënniteit in de nieuwe graad een aanvang. 

§ 5. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, is onderworpen aan de regels over de 
jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden zoals vastgesteld in titel IX. Er 

zijn geen overgangsbepalingen van toepassing. 

§ 6. De regels over het ziektekrediet, zoals bepaald in artikel 237 tot en met 241, zijn van toepassing, 

met dien verstande dat de jaren dienstactiviteit en de al opgenomen ziektedagen bij de andere overheid, 
meegerekend worden voor de vaststelling van het aantal dagen ziektekrediet. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Afdeling III. Gezamenlijke selecties en gemeenschappelijke wervingsreserves bij sommige 

overheden met hetzelfde werkingsgebied 

Artikel 136septies - § 1. Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op de gemeente en haar OCMW. 

De betrekkingen van OCMW-secretaris en financieel beheerder van het OCMW vallen niet onder het 
toepassingsgebied van deze afdeling. 

§ 2. De aanstellende overheden van de gemeente en haar OCMW kunnen bij de toepassing van de aan-
wervingsprocedure samen, onder de voorwaarden vastgesteld in deze afdeling, selectieprocedures orga-
niseren voor vacatures in betrekkingen die zowel bestaan bij de gemeente als bij het OCMW. 
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Alleen betrekkingen als vermeld in artikel 136ter, § 4, eerste lid, komen in aanmerking voor de toepas-

sing van een gezamenlijke selectieprocedure. 

§ 3. De gezamenlijke organisatie van een selectieprocedure gaat gepaard met een gezamenlijke externe 
oproep aan de kandidaten. Bij de oproep aan de kandidaten wordt meegedeeld dat er een gezamenlijke 
selectieprocedure wordt georganiseerd, waarvan de resultaten gelden voor de betrokken besturen. De 
bekendmaking van de vacature vermeldt dat de ingediende kandidaturen geldig zijn voor de overheden 
die de gezamenlijke selectieprocedure organiseren. 

Voor de uitvoering van de gezamenlijke selectieprocedure wordt een gemeenschappelijke selectiecom-
missie geïnstalleerd en is hetzelfde selectieprogramma van toepassing. Het selectieprogramma is afge-
stemd op een functiebeschrijving voor de betrekking. 

De algemene regels voor de selectiecommissies in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, 
gelden ook voor de gemeenschappelijke selectiecommissie. 

§ 4. De aanstellende overheden kunnen na een gezamenlijke selectieprocedure ook een gemeenschappe-
lijke wervingsreserve van de geslaagde kandidaten aanleggen. In voorkomend geval gelden de bepa-

lingen van artikel 27 tot en met 29. 

In voorkomend geval wordt bij de oproep aan de kandidaten meegedeeld dat er een gemeenschappelijke 

wervingsreserve wordt aangelegd die geldt voor de betrokken besturen. 

De aanstellende overheden kunnen elk voor zich een beroep doen op de kandidaten die opgenomen zijn 
in de gemeenschappelijke wervingsreserve. 

§ 5. De aanstellende overheden van de gemeente en haar OCMW kunnen, voor de betrekkingen die ze 
gemeenschappelijk hebben, de gezamenlijke selectie en het aanleggen van een gemeenschappelijke 

reserve van geslaagde kandidaten ook toepassen bij een bevorderingsprocedure. In voorkomend geval 
zijn § 1 en 2, derde lid, en § 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 

De aanstellende overheden van de gemeente en haar OCMW kunnen, voor de betrekkingen die ze ge-
meenschappelijk hebben, de gezamenlijke selectie en het aanleggen van een gemeenschappelijke reser-
ve van geslaagde kandidaten ook toepassen bij een procedure van externe personeelsmobiliteit als ver-
meld in artikel 136octies, § 2. In voorkomend geval zijn § 1 en 2, derde lid, en § 3 en 4 van overeen-

komstige toepassing. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Afdeling IV. De externe personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden die niet 
hetzelfde werkingsgebied hebben en tussen diezelfde lokale en provinciale overheden en 
diensten van de Vlaamse overheid 

Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

Artikel 136octies - § 1. Deze afdeling is van toepassing op de volgende lokale en provinciale overheden, 

die niet hetzelfde werkingsgebied hebben: 

1° de gemeenten; 

2° de OCMW’s, met uitzondering van het ziekenhuis in eigen beheer, vermeld in artikel 218 van het 
OCMW-decreet; 

3° de OCMW-verenigingen, met uitzondering van de ziekenhuisverenigingen; 

4° de AGB’s; 

5° de provincies; 

6° de APB’s. 

Deze afdeling regelt de procedure van externe personeelsmobiliteit tussen de volgende overheden in het 
Vlaamse Gewest: het OCMW enerzijds, en de andere OCMW’s, de andere lokale overheden, vermeld in 
het eerste lid, punt 1° , 3° en 4°, die niet hetzelfde werkingsgebied hebben, de provinciale overheden, 
vermeld in het eerste lid, punt 5° en 6°, en de diensten van de Vlaamse overheid anderzijds. 

Onder diensten van de Vlaamse overheid als vermeld in het tweede lid, worden de diensten verstaan die 

onder het toepassingsgebied vallen van het Vlaams Personeelsstatuut. 

§ 2. Bij de toepassing van de procedure van externe personeelsmobiliteit worden de personeelsleden van 
de lokale en provinciale overheden en van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in § 1, derde 
lid, of de personeelsleden van een bepaald segment van die overheidsarbeidsmarkt, uitgenodigd om zich 
kandidaat te stellen voor de vacante betrekking. 

Onder segment van die overheidsarbeidsmarkt als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan: 
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1° een of meer soorten lokale of provinciale overheden als vermeld in § 1, eerste lid, punt 1° tot en 

met 6°; 

2° de diensten van de Vlaamse overheid als vermeld in § 1, derde lid. 

§ 3. De procedure van externe personeelsmobiliteit is van toepassing op de volgende betrekkingen: 

1° statutaire betrekkingen bij het OCMW; 

2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van het OCMW. 

De procedure van externe personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de betrekkingen van OCMW-

secretaris en financieel beheerder van het OCMW. 

§ 4. De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan een procedure van 
externe personeelsmobiliteit: 

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden in een gelijkwaardige graad; 

2° de contractuele personeelsleden in een gelijkwaardige graad die bij de eigen overheid werden aan-
geworven na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure 
als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 

Onder gelijkwaardige graad als vermeld in het eerste lid wordt verstaan: 

1° voor personeelsleden uit de lokale en provinciale overheden, vermeld in § 1, eerste lid: een graad 
van hetzelfde niveau en van dezelfde rang in de hiërarchie van de graden waaraan dezelfde functio-
nele loopbaan en salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijk-
baar functieprofiel; 

2° voor personeelsleden uit de diensten van de Vlaamse overheid: een graad van hetzelfde niveau en 
van dezelfde rang waaraan vergelijkbare salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voor-

waarden en een vergelijkbaar functieprofiel. 

Met dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen in punt 1°, worden gelijkgesteld: de functionele 
loopbaan en salarisschalen A1a-A1b-A2a en A1a-A2a-A3a voor de basisgraad van niveau A. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Onderafdeling II. Procedure en voorwaarden 

Artikel 136novies - § 1. De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of ze 

een beroep doet op de procedure van externe personeelsmobiliteit. In voorkomend geval bepaalt ze op 
welk segment van de overheidsarbeidsmarkt, vermeld in artikel 136octies, § 2, tweede lid, ze een beroep 
doet. 

§ 2. De betrekkingen die vacant verklaard worden met het oog op de toepassing van de procedure van 
externe personeelsmobiliteit, worden in elk geval meegedeeld aan Jobpunt Vlaanderen of een ander door 
de Vlaamse Regering vastgesteld kanaal, dat zorgt voor de bekendmaking van de vacature op de eigen 
website. 

De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de minimale termijn voor 
de kandidaatstelling die gelden bij aanwerving, zijn ook van toepassing als de aanstellende overheid een 
beroep doet op de procedure van externe personeelsmobiliteit. 

§ 3. Het personeelslid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure van externe personeels-
mobiliteit, moet: 

1° voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 136octies, § 4; 

2° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden; 

3° voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

4° voldoen aan een vereiste inzake specifieke ervaring in een gelijkwaardige graad; 

5° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie; 

6° zo nodig, beschikken over het vereiste diploma. 

Het uitvoerend orgaan van het bestuur beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. 

De kandidaten moeten slagen voor een functiespecifieke selectie, die aantoont dat ze voldoen aan de 
competentievereisten, vastgesteld in de functiebeschrijving voor de betrekking. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 
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Onderafdeling III. De aanstelling van het personeelslid dat overkomt van een andere overheid 

Artikel 136decies - § 1. De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid, wordt aange-

steld in de betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. De kandidaat voor een statutaire betrek-
king wordt in statutair dienstverband aangesteld. De kandidaat voor een contractuele betrekking wordt in 
contractueel dienstverband aangesteld. 

Het in statutair of contractueel dienstverband aangestelde personeelslid wordt onderworpen aan een 
proeftijd: 

1° van drie maanden voor het in statutair dienstverband aangestelde personeelslid; 

2° volgens de termijnen zoals bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet, met een maximale duurtijd 
van drie maanden, voor het in contractueel dienstverband aangestelde personeelslid. 

Deze termijn is verlengbaar met de duur van de afwezigheden, zodra het personeelslid op proef tien 
werkdagen afwezig is geweest. 

§ 2. De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van de kandidaat die overkomt van een andere 
overheid. Ze bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de overheid van herkomst van de 

kandidaat. 

De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het geselecteerde 
personeelslid. 

Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, legt bij zijn indiensttreding opnieuw de eed af. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Onderafdeling IV. Administratieve anciënniteiten en andere arbeidsvoorwaarden 

Artikel 136undecies - § 1. Het personeelslid dat overkomt van een andere lokale of provinciale overheid 

behoudt na de aanstelling in een nieuwe betrekking als gevolg van deelname aan de procedure van 
externe personeelsmobiliteit de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functi-
onele loopbaan van zijn vorige betrekking. 

Het personeelslid dat overkomt van de diensten van de Vlaamse overheid en dat aangesteld wordt in een 
nieuwe betrekking als gevolg van deelname aan een procedure van externe personeelsmobiliteit, krijgt 
de functionele loopbaan die verbonden is met de graad waarin het wordt aangesteld. Het personeelslid 

wordt ingeschaald in een salarisschaal van die functionele loopbaan in overeenstemming met de al ver-
worven geldelijke anciënniteit en met de gecumuleerde schaalanciënniteit, verworven in de functionele 

loopbaan van zijn graad van herkomst. 

§ 2. In afwijking van § 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid 
gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, niet gevaloriseerd in de schaalanciënniteit van de nieuwe 
betrekking, overeenkomstig de bepalingen van artikel 108 tot en met 114. 

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de geldelij-

ke anciënniteit, wordt wel gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit van de nieuwe betrekking, overeen-
komstig de bepalingen van artikel 108 tot en met 114. 

§ 3. De niveauanciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij de andere 
overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de niveauanciënniteit en de 
dienstanciënniteit. 

De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad bij de toepas-
sing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing op het personeelslid dat 

met toepassing van de externe personeelsmobiliteit overkomt van de andere overheid en dat aangesteld 
wordt in een andere graad. 

§ 4. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, is onderworpen aan de regels over de 
jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden zoals vastgesteld in titel IX. Er 
zijn geen overgangsbepalingen van toepassing. 

§ 5. De regels over het ziektekrediet, zoals bepaald in artikel 237 tot en met 241, gelden voor het perso-

neelslid dat via een procedure van externe personeelsmobiliteit in statutair dienstverband wordt aange-
steld. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 
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TITEL IV. HET OPDRACHTHOUDERSCHAP EN DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE 

FUNCTIE 

Hoofdstuk I. Het opdrachthouderschap 

Artikel 137 - Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid in dienst 
met een in de tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en functie-

vereisten aanzienlijk verzwaart. 

Het opdrachthouderschap kan toegepast worden op functies in graden van niveau A, B en C en indien de 
betrokken personeelsleden de proeftijd beëindigd hebben. 

Het hoofd van het personeel kan in het belang van de dienst na een evaluatie een einde stellen aan de 
opdracht. 

Artikel 138 - Het hoofd van het personeel brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun 

functie in aanmerking komen, op de hoogte van de opdracht met het oog op de kandidaatstelling. 

De mededeling bevat een inhoudelijke omschrijving van de opdracht en van de gevraagde competenties 
en vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de opdracht. 

Het hoofd van het personeel toetst de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de daarvoor 
geldende competentievereisten en beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten over de toe-
wijzing van de opdracht. 

Onder personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun functie in aanmerking komen, wordt ver-

staan personeelsleden die nuttige terreinkennis hebben voor de opdracht, personeelsleden die ervaring 
hebben met projectmatig werken en die daartoe de nodige competenties hebben ontwikkeld. 

Artikel 139 – De opdrachthouder kan voor de duur van de opdracht een toelage krijgen, als de verzwa-
ring van de functie: 

1° vereist dat de opdrachthouder beschikt over bijzondere competenties die van nut zijn voor het uit-
voeren van de opdracht; 

2° niet op een andere manier gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door de verlichting van zijn andere 

gewone taken, of bijvoorbeeld door extra administratieve of inhoudelijke ondersteuning van het per-
soneelslid. 

Het hoofd van het personeel beslist over de wijze van compenseren of de toekenning van een toelage. 

Hoofdstuk II. De waarneming van een hogere functie 

Artikel 140 - Dit hoofdstuk is met uitzondering van artikel 141, § 4, over de waarnemingstoelage, niet 

van toepassing op de waarneming in de functies van OCMW-secretaris en financieel beheerder van het 
OCMW. 

Artikel 141 - § 1. Een vast aangesteld statutair personeelslid van een lagere graad wordt als waarnemend 
functiehouder aangesteld in een functie van een hogere graad, als de functiehouder van die functie 
tijdelijk afwezig is of als die functie definitief vacant is. 

Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die door bevordering rechtstreeks toegang geeft tot de 
waar te nemen functie. De waarnemer moet niet aan de bevorderingsvoorwaarden voor de waar te 

nemen functie voldoen. 

De aanstellende overheid beslist op voorstel van het hoofd van het personeel wie de hogere functie 
waarneemt. 

§ 2. De waarneming van een hogere functie in een betrekking die definitief vacant is, mag ten hoogste 
zes maanden duren. Die termijn mag, als dat noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst, ver-
lengd worden tot maximum twee jaar op voorwaarde dat de procedure om de betrekking definitief te 
vervullen op het ogenblik van de verlenging ingezet is. 

§ 3. De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die verbonden zijn met die 
functie. 

§ 4. De waarnemer van een hogere functie krijgt een toelage, indien de waarneming van de hogere 
functie ten minste dertig opeenvolgende kalenderdagen beslaat. 

De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat het personeelslid bij een bevordering in de 
waargenomen hogere functie zou ontvangen en het salaris dat het personeelslid in zijn werkelijke functie 

ontvangt. 

In het salaris zijn inbegrepen: 
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1° de haard- of standplaatstoelage; 

2° elke andere salaristoeslag. 

Artikel 142 - Een contractueel personeelslid in dienst dat niet meer in de proeftijd is en dat met de waar-
neming instemt, komt voor de waarneming van een hogere functie in aanmerking onder dezelfde voor-
waarden als het vast aangestelde statutaire personeelslid, met dien verstande dat: 

1° de waarneming in een betrekking die niet definitief vacant is, nooit langer dan twee jaar mag duren; 

2° aan de waarnemer voor de duur van de waarneming een salaris toegekend wordt, berekend volgens 

artikel 141, § 4. 

Er wordt een addendum gemaakt bij de bestaande arbeidsovereenkomst waaruit de instemming van het 
contractueel personeelslid blijkt. 
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TITEL V. DE AMBTSHALVE HERPLAATSING 

Hoofdstuk I. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire perso-

neelslid in een functie van dezelfde rang 

Artikel 143 - § 1. De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang gebeurt op initiatief van 
het bestuur. 

Ze houdt in dat het vast aangestelde statutaire personeelslid herplaatst wordt in een andere, passende 
functie van dezelfde graad of in een passende functie van een andere graad van dezelfde rang. 

§ 2. De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing. Ze voert hierover vooraf een 
gesprek met het vast aangestelde statutaire personeelslid. De herplaatsing is niet tijdelijk, maar defini-
tief. 

Het personeelslid wordt ten minste tien kalenderdagen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor het gesprek, 

vermeld in het eerste lid, en geïnformeerd over de passende functie of functies die voorgesteld worden. 

Artikel 144 - De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wordt toegepast als de betrek-
king van een vast aangesteld statutair personeelslid afgeschaft wordt en het personeelslid zijn betrekking 
niet in overgangsregeling behoudt. 

De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang kan ook toegepast worden als een vast 
aangesteld statutair personeelslid door de bevoegde gezondheidsdienst ongeschikt verklaard werd om 
zijn functie nog langer uit te oefenen, maar wel geschikt geacht wordt om een andere functie uit te 

oefenen die verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand. 

Artikel 145 - § 1. De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wegens afschaffing van de 
betrekking is alleen mogelijk in een vacante functie. 

De ambtshalve herplaatsing wegens afschaffing van de betrekking heeft voorrang op de vervulling van de 
vacature door een procedure van aanwerving, bevordering, interne personeelsmobiliteit of externe per-
soneelsmobiliteit. 

§ 2. Het personeelslid behoudt na de ambtshalve herplaatsing de salarisschaal en de schaalanciënniteit 

die het verworven had in zijn vorige functie. 

Als het personeelslid herplaatst wordt in een functie van een andere graad, wordt graadanciënniteit 
toegekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 113. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2011) 

Hoofdstuk II. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire perso-

neelslid in een functie van een lagere graad 

Artikel 146 - § 1. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering een ongunstig 
evaluatieresultaat krijgt bij afloop van de proeftijd, wordt opnieuw aangesteld in zijn vorige functie, of in 
een andere, vacante functie van zijn vorige graad, als zijn vorige functie niet meer vacant is. 

§ 2. Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan op initiatief van het bestuur herplaatst worden in 
een functie van een lagere graad wanneer de bevoegde gezondheidsdienst het personeelslid niet langer 

geschikt acht om zijn functie of een functie van dezelfde graad uit te oefenen, maar wel geschikt acht 
voor de uitoefening van een passende functie van een lagere graad. 

§ 3. Een vast aangesteld statutair personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf verzoekt 
om herplaatsing in een functie van een lagere graad, kan worden aangesteld in een vacante passende 
functie van een lagere graad. Die vorm van herplaatsing kan slechts één maal tijdens de loopbaan toege-

kend worden. 

§ 4. De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing, vermeld in § 1, 2 en 3. Ze voert 

hierover vooraf een gesprek met het personeelslid. De herplaatsing is niet tijdelijk, maar definitief. 

Het betrokken personeelslid wordt ten minste tien kalenderdagen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor het 
gesprek, vermeld in het eerste lid, en geïnformeerd over de passende functie of functies die voorgesteld 
worden. 

Het betrokken personeelslid dat met toepassing van het eerste lid door de aanstellende overheid gehoord 
wordt, kan zijn persoonlijk standpunt naar aanleiding van de voorgestelde functie of functies schriftelijk 
meedelen aan de aanstellende overheid. 

Artikel 147 - § 1. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een ongunstige evaluatie van de 
proeftijd na bevordering herplaatst wordt in zijn vorige functie of in een andere functie van zijn vorige 
graad, krijgt opnieuw de salarisschaal die het verworven had in zijn vorige functie of graad. 
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De schaalanciënniteit die opgebouwd werd in de functie van de hogere graad tijdens de proeftijd, wordt 

overgedragen naar de schaalanciënniteit in de functie van de lagere graad. 

§ 2. Bij de herplaatsing om gezondheidsredenen vermeld in artikel 146, wordt voor de vaststelling van 
het salaris, de salarisschaal en de schaalanciënniteit rekening gehouden met het salaris, de salarisschaal 
en de schaalanciënniteit die het personeelslid verworven had in zijn vorige graad. 

§ 3. Een vast aangesteld statutair personeelslid dat op zijn verzoek herplaatst wordt in een functie van 
een lagere graad met toepassing van artikel 146, § 3, krijgt, binnen de functionele loopbaan die verbon-

den is met zijn nieuwe graad, de salarisschaal waarvan het maximumbedrag het kleinste verschil ver-
toont met het maximumbedrag van zijn vorige salarisschaal. 

Als aan de vorige graad een functionele loopbaan verbonden was, wordt de schaalanciënniteit die het 
betrokken personeelslid had opgebouwd in zijn laatste salarisschaal overgedragen op de nieuwe salaris-
schaal. Ook de graad- en niveauanciënniteit, verworven in de hogere functie, wordt behouden. 

Hoofdstuk III. De herplaatsing van het contractuele personeelslid 

Artikel 148 - Het contractuele personeelslid dat na een bevordering bij afloop van de proeftijd niet in 
aanmerking komt voor aanstelling in de functie, wordt, als het daarmee instemt, opnieuw aangesteld in 

zijn vorige functie. 

Het contractuele personeelslid behoudt de graad-, schaal- en niveauanciënniteit die hij verworven had, 
vermeerderd met de anciënniteiten die hij verworven heeft in zijn functie op hogere graad. 

Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt en voor zover er met toepassing van 
artikel 103, § 2, 3° tot en met 6°, OCMW-decreet, in de contractuele betrekkingen van de personeels-

formatie een passende functie van dezelfde rang vacant is, kan de herplaatsing om gezondheidsredenen 
en op eigen verzoek als vastgesteld voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden onder dezelfde 
voorwaarden toegepast worden op contractuele personeelsleden die de proeftijd voltooid hebben. 
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TITEL VI. HET VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN STATUTAIR PERSONEELSLID EN 

DE DEFINITIEVE AMBTSNEERLEGGING 

Hoofdstuk I. Het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid 

Artikel 149 - Het statutaire personeelslid kan zijn hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen naar 
aanleiding van: 

1° een tuchtstraf, zoals vermeld in de artikelen 117 tot 143, OCMW-decreet; 

2° de vervroegde pensionering om medische redenen of wegens invaliditeit. 

Naast de gevallen vermeld in punt 1° en 2°, en met behoud van andere wettelijke en decretale bepa-
lingen, kan niemand de hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen, tenzij in de gevallen die 
bepaald zijn in artikel 150. 

Artikel 150 - Ambtshalve wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid van statutair personeelslid als: 

1° de statutaire aanstelling onregelmatig werd bevonden binnen de termijn voor beroep tot nietigver-
klaring bij de Raad van State of, als een zodanig beroep is ingesteld, tijdens de procedure; 

2° het statutaire personeelslid niet meer voldoet aan de voor zijn functie geldende nationaliteitsvereis-

te, of de burgerlijke en politieke rechten niet meer geniet, of zijn medische ongeschiktheid voor de 
functie behoorlijk werd vastgesteld; 

3° het statutaire personeelslid zonder geldige reden de werkpost verlaat en het werk niet hervat na 
meer dan tien dagen of na een toegelaten afwezigheid zonder geldige reden het werk niet hervat na 

meer dan tien dagen; 

4° het statutaire personeelslid zich in een toestand bevindt waarin de toepassing van de burgerlijke 
wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft. 

De termijn, vermeld in punt 1°, geldt niet in het geval van arglist of bedrog vanwege het statutaire 
personeelslid. 

Artikel 151 - § 1. In de gevallen vermeld in artikel 150 wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid 
van statutair personeelslid zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. 

Het personeelslid van wie de aanstelling onregelmatig werd bevonden als vermeld in artikel 150, 1°, na 
arglist of bedrog, wordt op staande voet ontslagen, ongeacht het tijdstip waarop die onregelmatigheid 

werd vastgesteld. 

In afwijking van het eerste lid, krijgt het statutaire personeelslid van wie de onregelmatige aanstelling, 
vermeld in artikel 150, 1°, niet te wijten is aan arglist of bedrog van zijn kant, een verbrekingsvergoe-
ding. 

Het bedrag van de verbrekingsvergoeding is gelijk aan het loon van drie maanden, als het statutaire 
personeelslid op de datum dat het ontslag ingaat in het totaal geen vijf jaar dienstanciënniteit bij het 
bestuur heeft. Voor elke periode van vijf jaar dienstanciënniteit bij het bestuur wordt het bedrag ver-
hoogd met het loon van drie maanden. 

§ 2. De aanstellende overheid stelt het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid vast en 
beslist tot ontslag van het betrokken personeelslid. Het personeelslid wordt vooraf gehoord. 

Het ontslag wordt met een aangetekende brief betekend. De brief deelt de beslissing en de redenen 

ervoor mee en vermeldt de ingangsdatum van het ontslag. Het ontslag gaat niet in met terugwerkende 
kracht, maar gaat in op de datum vermeld in de ontslagbeslissing, en, als daarin geen datum vermeld 
wordt, op de dag van de beslissing zelf. 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt bij zijn ontslag geïnformeerd over alle verplichtingen 
van bestuur en personeelslid die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse 
andere bepalingen. 

Hoofdstuk II. De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid 

Artikel 152 - De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het statutaire 
personeelslid op proef: 

1° het vrijwillige ontslag; 

2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van het evaluatieresultaat ongun-
stig voor de eindevaluatie van de proeftijd. 
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Indien het statutaire personeelslid op proef tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie 

maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan de aanstellende overheid beslissen het statutaire 
personeelslid op proef te ontslaan. De aanstellende overheid hoort in elk geval het personeelslid vooraf. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 153 - De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast aan-
gestelde statutaire personeelslid: 

1° […] het vrijwillige ontslag; 

2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een evaluatie met het evalua-
tieresultaat ongunstig; 

3° de pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving; 

4° het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 

In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde statutaire perso-
neelslid na het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden. Het statutaire dienstverband 
wordt verlengd op verzoek van de aanstellende overheid of op verzoek van het personeelslid. In het 

eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist. In het tweede geval is de 

uitdrukkelijke instemming van de aanstellende overheid vereist. In beide gevallen verleent de aanstellen-
de overheid de verlenging voor een periode van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met hoogstens 
één jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de volledige periode van de verlenging de 
hoedanigheid van vast aangesteld statutair personeelslid. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2014) 

Artikel 154 - Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt de aanstellende overheid 

daarvan schriftelijk in kennis. 

De aanstellende overheid neemt kennis van het ontslag. Het personeelslid wordt schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de kennisneming. 

De datum waarop het statutaire personeelslid de dienst effectief verlaat, wordt vastgesteld in onderling 
akkoord tussen het personeelslid en de aanstellende overheid. 

[…] 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 155 - Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen na de proeftijd wegens definitief 
vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft: 

1° een opzeggingstermijn van veertien kalenderdagen; de opzeg gaat in de eerste dag van de maand 
die volgt op de betekening, als de proeftijd drie maanden bedraagt. 

2° een opzeggingstermijn van één maand; de opzeg gaat in de eerste dag van de maand die volgt op 
de betekening, in alle andere gevallen. 

Deze regeling geldt ook voor het ontslag wegens ziekte of invaliditeit, vermeld in artikel 152. 

Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, betekend. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 156 - § 1. Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast aange-
stelde statutaire personeelslid wordt met een aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de datum van 
uitwerking vermeld en wordt het personeelslid geïnformeerd over alle verplichtingen van bestuur en 

personeelslid die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen. 

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van het ontslag. 

§ 2. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid heeft: 

1° een opzeggingstermijn van drie maanden als het vijf jaar of minder in statutaire dienst is bij het 
bestuur; 

2° ongeacht de hoogte van het loon, een opzeggingstermijn van drie maanden per periode van vijf jaar 

statutaire dienst bij het bestuur. 

Artikel 157 - Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt wegens definitief vastge-
stelde beroepsongeschiktheid krijgt maximaal één dag of twee halve dagen per week dienstvrijstelling 
voor een deelname aan een sollicitatieprocedure bij een andere werkgever. Het personeelslid stelt zijn 
leidinggevende hiervan op voorhand in kennis. 
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Artikel 158 - In onderling akkoord met de aanstellende overheid kan de opzeggingstermijn van het vast 

aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde beroepsonge-
schiktheid, worden ingekort op vraag van het personeelslid. 
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TITEL VII. HET SALARIS 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 159 - Het jaarsalaris van het personeel is vastgelegd in salarisschalen, die bestaan uit: 

1° een minimumsalaris; 

2° de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen; 

3° een maximumsalaris. 

Artikel 160 - Elke salarisschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C, D, E, die overeenstem-
men met de niveaus, vermeld in artikel 6, gevolgd door een cijfer en eventueel een kleine letter a of b. 

Het eerste lid is niet van toepassing op de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW. 

Artikel 161 - § 1. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, ver-
meld in artikel 116 tot en met 120, verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijferco-
de: 

1° Niveau A: 

 basisgraad – rang Av – schalen A1a-A2a-A3a of schalen A1a-A1b-A2a 

 eerste hogere graad – rang Ax – schalen A4a-A4b 

 tweede hogere graad – rang Ay – schalen A5a-A5b 

2° Niveau B: 

 basisgraad – rang Bv – schalen B1-B2-B3 

 hogere graad – rang Bx – schalen B4-B5 

3° Niveau C: 

 administratieve of technische basisgraad – rang Cv – schalen C1-C2-C3 

 basisgraad van verzorgende in de ouderenzorg en in de thuiszorg met diploma secundair  on-
derwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs – rang Cv – schalen C1-C2 

 hogere graad – rang Cx – schalen C4-C5 

4° Niveau D: 

 administratieve of technische basisgraad – rang Dv – schalen D1-D2-D3 

 hogere technische graad – rang Dx – schalen D4-D5 

5° Niveau E: 

 basisgraad – rang Ev – schalen E1-E2-E3 

De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke verhogingen en de loopbaanspreiding van toepas-
sing zijn, bevinden zich in bijlage II. 

§ 2. […]. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013 en 28 mei 2018) 

Artikel 162 - Het personeelslid wordt bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan zijn graad, zoals 
bepaald in artikel 161. 

Het personeelslid ontvangt het salaris dat overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. De geldelijke 
anciënniteit bestaat uit het aantal dienstjaren dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van 
het salaris. 

Het personeelslid dat geen recht heeft op het meerekenen van vroegere diensten, ontvangt het beginsa-

laris van de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is aan zijn graad. 

Het salaris van een deeltijds personeelslid wordt vastgesteld in verhouding tot zijn prestaties. 

Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het dagelijks 
personeelsbeheer gemachtigd is, het hoofd van het personeel, stelt het individuele jaarsalaris van de 
personeelsleden vast. 
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Hoofdstuk II. De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van 

geldelijke anciënniteit 

Afdeling I. Diensten bij een overheid 

Artikel 163 - Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen komen alleen de werkelijke diensten 
in statutair of contractueel verband in aanmerking die het personeelslid als titularis van een bezoldigde 

betrekking levert of heeft geleverd in dienst van: 

[…] 

1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke verenigingen waarvan 
ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren; 

2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten en de 
internationale instellingen waarvan ze lid zijn; 

3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van de 

Europese Economische Ruimte; 

4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor leerlingenbege-

leiding; 

5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 

6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Econo-
mische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang, en waarbij 
in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 164 - […] Voor de toepassing van artikel 163 wordt onder werkelijke diensten verstaan: alle 
diensten die recht geven op een salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens de rechtspositie-
regeling toch in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het salaris. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Afdeling II. Diensten in de privésector of als zelfstandige 

Artikel 165 - Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen 

voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefe-
ning van de functie. 

De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die ervaring 
met de algemene en specifieke voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het perso-
neelslid aangesteld wordt. In de vacature zal aangegeven worden welke de maximumduur is van de 
meerekenbaarheid in de privésector of als zelfstandige. 

Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring. Een beslissing tot valorisering zal 
gebeuren overeenkomstig de bewijsstukken, zoals vermeld in artikel 114, derde lid, en met toepassing 
van artikel 114, vierde lid. 

De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere verloop 
van de loopbaan. 

Afdeling III. De valorisatie van de diensten 

Artikel 166 - § 1. De diensten die in overeenstemming met artikel 163 tot en met 165 gepresteerd wer-

den, worden vanaf 1 januari 2008 voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor 
honderd procent, ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds gepresteerd werden. 

De geldelijke anciënniteit voor diensten gepresteerd voor 1 januari 2008 van personeelsleden die hun 
ambt deeltijds of met verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden hebben uitgeoefend 
wordt als volgt berekend: 

1° de prestaties van 1.976 uren deeltijdse arbeid gelden voor twaalf volle kalendermaanden; 

2° de prestaties van een twaalfde van 1.976 uren deeltijdse arbeid gelden voor een volle kalender-
maand, waarbij elk uurgedeelte vervalt. 

§ 2. De geldelijke anciënniteit, verworven in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende functies, wordt voor 
dezelfde periode maximaal voor een volledige prestatie gevaloriseerd. Ze is bovendien in actieve deeltijd-
se functies niet onderling cumuleerbaar voor de toekenning van de periodieke verhogingen. 

7116 
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Artikel 167 - De OCMW-secretaris stelt de duur vast van de in aanmerking komende diensten die het 

personeelslid in het onderwijs als interim of als tijdelijk personeelslid heeft gepresteerd aan de hand van 
het attest, verstrekt door de bevoegde autoriteiten. 

De diensten, vermeld op het attest, die in tienden zijn betaald, en die per schooljaar geen volledig jaar 
werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden dag per dag samengeteld. Het totale aantal zo gewerkte 
dagen wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van de rekenkundige bewerking wordt vervolgens 
gedeeld door 30. Het quotiënt geeft het aantal in aanmerking te nemen maanden. Met de rest wordt 

geen rekening gehouden. 

De diensten, vermeld op hetzelfde attest, die bewijzen dat het personeelslid een volledig schooljaar heeft 
gewerkt, gelden voor een totaal van driehonderd dagen en leveren één jaar in aanmerking te nemen 
diensten op. 

Artikel 168 - De diensten die in aanmerking komen, worden berekend per kalendermaand. De diensten 
die niet zijn begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de laatste dag van een maand, 
worden niet meegerekend. 

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen 

Artikel 169 - Personeelsleden die na een onderbreking terug in dienst komen, behouden hun destijds 
verworven geldelijke anciënniteit. Indien zij terug in dienst komen in dezelfde graad bij het bestuur, 
behouden zij hun totale geldelijke en schaalanciënniteit. 

Artikel 170 - Het personeelslid dat met toepassing van artikel 114 schaalanciënniteit verwerft voor erva-
ring, opgedaan bij een andere overheid, kan ingeschaald worden in de salarisschaal van de functionele 

loopbaan die overeenstemt met de eventueel toegekende schaalanciënniteit door het hoofd van het 
personeel. 

Artikel 171 - Het personeelslid dat bevorderd wordt, krijgt in zijn nieuwe graad nooit een salaris dat lager 
is dan het salaris dat het in zijn vorige graad zou hebben gekregen. 

Artikel 172 - § 1. Vanaf 1 januari 2008 heeft het personeelslid dat overgaat naar een graad van een 
hoger niveau na een aanwervings- of een bevorderingsprocedure ten minste recht op de volgende verho-

ging van zijn jaarsalaris tegen 100%: 

1° 620 euro bij bevordering naar niveau D; 

2° 745 euro bij bevordering naar niveau C; 

3° 870 euro bij bevordering naar niveau B; 

4° 1.240 euro bij bevordering naar niveau A. 

Als het jaarsalaris in de nieuwe graad niet ten minste het bedrag, vermeld in het eerste lid, hoger is dan 
het jaarsalaris dat het personeelslid in zijn oude graad zou hebben gekregen, wordt het jaarsalaris in de 

nieuwe graad verhoogd tot de minimale verhoging, vermeld in het eerste lid, bereikt wordt.  

Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan in de graad 
waarnaar het personeelslid overgaat. Daartoe wordt telkens zijn oude salarisschaal, met inbegrip van de 
periodieke verhogingen, maar zonder het verloop in de functionele loopbaan, vergeleken met de nieuwe 
salarisschaal, met inbegrip van de toepassing van de periodieke verhogingen en het verloop in de functi-
onele loopbaan. 

§ 2. In afwijking van § 1, eerste lid, is de minimale salarisverhoging ook van toepassing als een perso-

neelslid in dienst van het bestuur via een aanwervingsprocedure aangesteld wordt in een graad van een 
hoger niveau. 

§ 3. De minimale salarisverhoging, vermeld in § 1 en 2, is een integraal onderdeel van het jaarsalaris. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 172bis - In de salarisschalen, vermeld in artikel 161, zijn de extra jaarpremies, functiecomple-
menten of salarisbijslagen die na de datum van 1 januari 2008 door de federale overheid ingevoerd 

worden als onderdeel van het salaris voor sommige personeelscategorieën in de federaal gefinancierde 
gezondheidsinstellingen en die opgenomen zijn in de reglementering betreffende de financiering, niet 
geïncorporeerd. Die extra jaarpremies, functiecomplementen of salarisbijslagen worden toegekend aan 
de personeelscategorieën, onder de voorwaarden en aan de bedragen vastgesteld in de onderrichtingen 
van de financierende federale overheid. 

Artikel 173 - § 1. De salarisschaal van de OCMW-secretaris wordt vastgesteld tussen minimum 29.470,56 
euro en maximum 43.527,20 euro en wordt gespreid over vijftien jaar. De salaristrappen worden op 

evenredige wijze gespreid volgens de bepalingen van artikel 159, 2°. 
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De salarisschaal van de financieel beheerder van het OCMW wordt vastgesteld tussen minimum 

27.762,12 euro en maximum 41.003,95 euro en wordt gespreid over vijftien jaar. De salaristrappen 
worden op evenredige wijze gespreid volgens de bepalingen van artikel 159, 2°. 

Als het inwoneraantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners, op basis waarvan met 
toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot wijziging van 
artikel 219 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voor-
waarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeente-

personeel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de 
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de salarisschaal van de 
OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW werden bepaald, dan behouden de OCMW-
secretaris en de financieel beheerder van het OCMW in dienst hun salarisschaal op persoonlijke titel. 

Voor de toepassing van dit artikel geldt het bevolkingscijfer van de gemeente, vermeld in artikel 5, § 3, 
eerste lid, van het gemeentedecreet. 

De uitgewerkte salarisschalen van de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW bevin-

den zich in bijlage III. 

§ 2. Het jaarsalaris van de OCMW-secretaris die met toepassing van artikel 76 en 271 van het gemeente-
decreet van 15 juli 2005 ook de functie van gemeentesecretaris uitoefent, wordt verhoogd met 15%. 

Het jaarsalaris van de financieel beheerder van het OCMW die met toepassing van artikel 76 en 271 van 
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ook de functie van financieel beheerder van de gemeente uitoe-
fent, wordt verhoogd met 15%. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Hoofdstuk IV. De betaling van het salaris 

Artikel 174 - Het salaris volgt het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen in overeenstem-
ming met de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de 
overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het salaris 
tegen 100% wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. 

Artikel 175 - Het salaris wordt maandelijks vanaf de indiensttreding betaald per bankoverschrijving, zodat 
het salaris ten laatste op de laatste kalenderdag van de maand op de rekening van het personeelslid 
overgeschreven is. Voor het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt het vooruitbetaald. Het 
salaris van het overige personeel wordt betaald nadat de termijn vervallen is. 

Artikel 176 - Het maandsalaris is gelijk aan een twaalfde van het jaarsalaris. Het uurloon is gelijk aan 
1/1.976 van het jaarsalaris. 

Artikel 177 - § 1. Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van het 

maandsalaris berekend in dertigsten. Het maandsalaris gaat in op de datum van de indiensttreding. 
Wanneer de indiensttreding in de loop van de maand geschiedt, krijgt het personeelslid zoveel dertigsten 
van het maandsalaris als er nog dagen zijn, te rekenen van en met de dag van indiensttreding. 

§ 2. Met gepresteerde dagen worden gelijkgesteld: de dagen waarop geen arbeidsprestatie wordt gele-
verd, maar waarvoor het salaris niettemin wordt doorbetaald. 

Artikel 178 - Als het personeelslid in de loop van de maand in dienst treedt, krijgt het voor die maand het 
gedeelte van het maandsalaris dat overeenstemt met de gepresteerde werkdagen, volgens de bereke-

ningswijze in artikel 177. 

Als het personeelslid in de loop van de maand met pensioen gaat of overlijdt, wordt het salaris voor de 
volledige maand betaald. 
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TITEL VIII. DE TOELAGEN, VERGOEDINGEN EN SOCIALE VOORDELEN 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 179 - Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 

1° toelage: een geldelijk voordeel dat een personeelslid ontvangt dat welbepaalde prestaties levert; 

2° vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het personeelslid werke-

lijk maakt; 

3° sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de gemeente aan de personeelsleden 
toekent; 

4° gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend wordt voor de toepassing van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring 
van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale be-
palingen. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen tegen 100% worden gekoppeld aan het 

spilindexcijfer 138,01; 

5°  overloon: toeslag boven het gewone loon; 

6° volledige prestaties: prestaties die achtendertig uur per week bedragen; 

7° nachtprestaties: de prestaties geleverd tussen 22u00 en 6u00; 

8° prestaties op zaterdagen en zondagen: de prestaties geleverd op zaterdagen en zondagen tussen 
0u00 en 24u00; 

9° prestaties op feestdagen: de prestaties geleverd op de reglementair vastgestelde feestdagen tussen 

0u00 en 24u00. 

Artikel 180 - Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de functie 
worden terugbetaald. 

Hoofdstuk II. De verplichte toelagen 

Afdeling I. De haard- en standplaatstoelage 

Artikel 181 - § 1. Het personeelslid heeft krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van 

verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het ge-
meente- en provinciepersoneel recht op een haard- en standplaatstoelage indien aan onderstaande 
voorwaarden is voldaan. 

§ 2. Het gehuwde personeelslid, het personeelslid dat samenleeft, of het alleenstaande personeelslid van 
wie één of meer kinderen die recht geven op kinderbijslag deel uitmaken van het gezin, heeft recht op 
een haardtoelage van: 

a) 719,89 euro (100%) wanneer het salaris 16.421,84 euro (100%) niet overschrijdt; 

b) 359,95 euro (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100%), maar niet meer 
bedraagt dan 18.695,86 euro (100%). 

§ 3. Het personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage, ontvangt een standplaatstoelage van: 

a) 359,95 euro (100%) op voorwaarde dat het salaris niet hoger is dan 16.421,84 euro (100%); 

b) 179,98 euro (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100%) maar niet meer 
bedraagt dan 18.695,86 euro (100%). 

§ 4. In het geval dat de twee echtgenoten of de twee personen die samenleven elk beantwoorden aan de 
voorwaarden om de haardtoelage te verkrijgen, wijzen ze in wederzijds akkoord diegene van de twee 
aan, aan wie de haardtoelage wordt uitbetaald. De standplaatstoelage wordt toegekend aan het perso-
neelslid dat geen haardtoelage geniet. 

§ 5. Als het recht op de haard- en standplaatstoelage in de loop van een maand wijzigt, wordt voor de 
gehele maand het voordeligste stelsel toegepast. 

Artikel 182 - De bezoldiging van het personeelslid wiens salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100%), 

respectievelijk 18.695,86 euro (100%) mag niet kleiner zijn dan in het geval het salaris gelijk zou zijn 
aan dat bedrag. In voorkomend geval wordt een gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage toegekend. 

Onder bezoldiging wordt in het eerste lid begrepen: het salaris verhoogd met de volledige of gedeeltelijke 
haard- of standplaatstoelage, verminderd met de inhouding voor het wettelijk pensioen. 
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Afdeling II. Het vakantiegeld 

Artikel 183 – § 1. Deze afdeling is enkel van toepassing op volgende personeelscategorieën: 

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden; 

2° de gesubsidieerd contractuelen. 

3° de contractuele personeelsleden van het OCMW, andere dan de gesubsidieerde contractuelen, en de 
statutaire personeelsleden op proef, die in dienst treden vanaf 1 januari 2014. 

§ 2. In overgangsregeling is het volgende van toepassing voor de contractuele personeelsleden van het 

OCMW, andere dan de gesubsidieerde contractuelen, en de statutaire personeelsleden op proef, die in 
dienst zijn of in dienst treden voor 1 januari 2014: op grond van artikel 59 van de wet van 25 januari 
1999 houdende sociale bepalingen is de vakantiegeldregeling van titel III van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie der loonarbeiders van toepassing […].  

§ 3. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

1° referentiejaar: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin vakantie wordt toegekend; 

2° jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of in voorkomend geval het wachtgeld of de uitkering uitbetaald 
in de plaats van een salaris, aangevuld met de eventuele haardtoelage of standplaatstoelage. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2013) 

Artikel 184 - Het personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld krachtens het decreet van 8 mei 2002 
houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het 
vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeente-

personeel en het provinciepersoneel. 

Artikel 185 - Het vakantiegeld van het personeelslid bedraagt voor volle prestaties die gedurende het 
hele referentiejaar werden verricht 92% van een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de 
indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. 

Als het personeelslid in de maand maart van het vakantiejaar geen of slechts een gedeeltelijk salaris 
ontvangen heeft, dan wordt het percentage vermeld in het eerste lid, berekend op basis van het salaris 

dat voor diezelfde maand betaald zou zijn geweest als het personeelslid zijn ambt wel volledig had uitge-
oefend. 

Artikel 186 - § 1. Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld komen de periodes in aan-
merking gedurende welke het personeelslid tijdens het referentiejaar: 

1° het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heeft genoten; 

2° niet in dienst is kunnen treden of zijn ambtsuitoefening heeft geschorst wegens verplichtingen inge-
volge de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, of ingevolge de wetten houdende het 

statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980, met uitsluiting in beide ge-
vallen van de wederoproeping om tuchtredenen; 

3° afwezig was wegens ouderschapsverlof; 

4° afwezig was wegens verlof, toegekend met het oog op de moederschapsbescherming, zoals bepaald 
in artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971. 

§ 2. Voor de berekening van het vakantiegeld komt de periode vanaf 1 januari van het referentiejaar tot 
de dag die voorafgaat aan de datum van de indiensttreding als personeelslid eveneens in aanmerking, op 

voorwaarde dat het personeelslid: 

1° minder dan 25 jaar oud is op het einde van het referentiejaar; 

2° uiterlijk in dienst is getreden op de laatste werkdag van de vierde maand die volgt op één van de 
onderstaande data: 

a) de datum waarop het personeelslid de instelling heeft verlaten waar het zijn studies heeft gedaan, 
onder de voorwaarden, bepaald in artikel 62 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbij-

slag voor loonarbeiders; 

b) de datum waarop zijn leerovereenkomst een einde heeft genomen. 

Het personeelslid moet het bewijs leveren dat het aan alle voorwaarden voldoet. Dat bewijs kan door alle 
rechtsmiddelen worden geleverd. 
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Artikel 187 - In afwijking van artikel 186, worden de periodes gedurende welke het personeelslid vrijstel-

ling van dienst voor het vervullen van een opdracht genoot, niet in aanmerking genomen voor de bere-
kening van het vakantiegeld. 

Artikel 188 - § 1. Als het personeelslid niet gedurende het hele referentiejaar volledige prestaties heeft 
verricht, wordt, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 186, § 1, 2° en 3°, en § 2, het vakan-
tiegeld vastgesteld als volgt: 

a) één twaalfde van het jaarbedrag voor elke prestatieperiode die een volledige maand beslaat; 

b) één dertigste van het maandbedrag per kalenderdag als de prestaties geen volledige maand beslaan. 

§ 2. De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegen het uitoefenen van verminderde prestaties heeft 
een overeenkomstige vermindering van het vakantiegeld tot gevolg. 

Artikel 189 - Bij onvolledige prestaties wordt het vakantiegeld toegekend naar rato van de gepresteerde 
uren op basis van de uurdeler die krachtens de bezoldingsregeling van toepassing is. In voorkomend 
geval is dezelfde verhouding van toepassing op de periodes, bedoeld in artikel 186, § 1, 2° en 3°, en § 2. 

Artikel 190 - Twee of meer vakantiegelden, met inbegrip van het vakantiegeld verkregen met toepassing 

van de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, kunnen niet gecu-
muleerd worden boven een bedrag dat overeenkomt met het hoogste vakantiegeld dat verkregen wordt 

als de vakantiegelden van alle uitgeoefende ambten of activiteiten berekend worden op basis van volledi-
ge prestaties. 

Hiervoor wordt het vakantiegeld van één of meer ambten verminderd of ingehouden, met uitzondering 
van het vakantiegeld ter uitvoering van de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van 
de werknemers. 

Als de inhoudingen of verminderingen moeten of kunnen worden toegepast op verschillende vakantiegel-
den, dan wordt eerst het kleinste vakantiegeld ingehouden of verminderd. 

Voor de toepassing van de voorgaande leden moet onder het vakantiegeld ter uitvoering van de gecoör-
dineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers worden verstaan, het gedeelte 
van het vakantiegeld dat niet overeenstemt met het loon voor de vakantiedagen. 

Artikel 191 - Voor de toepassing van het voorgaande artikel is het personeelslid dat vakantiegelden 

cumuleert, verplicht het bedrag ervan, alsook eventueel het bedrag berekend voor volledige prestaties, 
mee te delen aan elke personeelsdienst waarvan het afhangt. 

Iedere inbreuk op het voorgaande lid kan aanleiding geven tot tuchtstraffen. 

Artikel 192 - Het bedrag van het vakantiegeld dat toegekend wordt krachtens artikel 186, § 2, wordt 
verminderd met de bedragen die het personeelslid eventueel als vakantiegeld heeft ontvangen voor 
andere prestaties die tijdens het referentiejaar werden verricht. 

Artikel 193 - § 1. Het vakantiegeld wordt uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van het jaar waarin de 

vakantie wordt toegekend. 

§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1, wordt het vakantiegeld uitbetaald tijdens de maand die volgt 
op de datum van de pensionering van het personeelslid of op de datum van overlijden, het ontslag, de 
afdanking of de afzetting van de rechthebbende. 

Bij de berekening van het vakantiegeld wordt in dat geval rekening gehouden met het percentage en de 
eventuele inhouding, die op de datum in kwestie van kracht zijn. Het percentage wordt toegepast op het 
jaarsalaris dat als basis dient voor de berekening van het salaris dat het personeelslid op die datum 

geniet. 

Als het personeelslid op die datum geen salaris of een verminderd salaris geniet, dan wordt het percenta-

ge berekend op het salaris dat hem betaald zou zijn geweest, als het op die datum zijn ambt uitgeoefend 
zou hebben. 

Afdeling III. De eindejaarstoelage 

Artikel 194 - In deze afdeling wordt verstaan onder: 

1° referentieperiode: de periode van 1 januari tot en met 30 september van het in aanmerking te 
nemen jaar; 

2° jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of, in voorkomend geval, het wachtgeld of de uitkering, uitbe-
taald in plaats van een salaris, eventueel aangevuld met de haard- of standplaatstoelage of de gega-
randeerde salarisverhoging na bevordering. 

Artikel 195 - Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage. 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Recht spos i t ie r ege l ing  OCMW Pag. 49  

Artikel 196 – Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het verander-

lijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag bedragen dan een twaalfde 
van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris 

van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. 

Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend: 

1° het forfaitaire gedeelte: 

[…] 

a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2011 349,73 euro; 

b) vanaf 2012 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, telkens vermeer-
derd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand ok-
tober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 
van het in aanmerking te nemen jaar. Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee decimalen 
nauwkeurig; 

c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt verhoogd met 698,74 

euro; 

d) voor het jaar 2012 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt c), voor 
alle personeelsleden verhoogd met 100 euro; 

e) vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt c), 
voor alle personeelsleden verhoogd met 200 euro. 

2° het veranderlijke gedeelte: 

2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing 

is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Als het personeelslid in 
de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar geen of slechts een gedeeltelijk salaris ont-
vangen heeft, dan wordt het percentage berekend op basis van het salaris dat voor diezelfde maand 
betaald zou zijn als het personeelslid zijn functie wel volledig had uitgeoefend. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

De verhogingen van het forfaitaire gedeelte, vermeld in het punt 1°, c), d) en e), zijn niet van toepassing 

op de personeelsleden die op grond van de federale wetgeving over de financiering van sommige ge-
zondheidsinstellingen recht hebben op een jaarlijkse premie en een attractiviteitspremie. De premie en 

attractiviteitspremie worden toegekend in de plaats van de genoemde verhogingen van de eindejaarstoe-
lage in overeenstemming met de onderrichtingen van de federale financierende overheid. 

Artikel 197 - Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van de toelage, vermeld in artikel 196, als 
het als titularis van een betrekking met volledige prestaties het volledige salaris heeft ontvangen tijdens 
de hele duur van de referentieperiode. 

Als het personeelslid niet het volledige salaris heeft ontvangen als titularis van een betrekking met volle-
dige prestaties of onvolledige prestaties, wordt het bedrag van de toelage verminderd in verhouding tot 
het salaris dat het werkelijk heeft ontvangen. 

De periodes waarin het personeelslid tijdens de referentieperiode als titularis van een betrekking met 
volledige prestaties of onvolledige prestaties met ouderschapsverlof als vermeld in het koninklijk besluit 
van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking 
van de beroepsloopbaan, was of met bevallingsverlof was met toepassing van de Arbeidswet van 16 

maart 1971, worden gelijkgesteld met periodes waarvoor het personeelslid het salaris volledig heeft 
ontvangen. 

Artikel 198 - De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te 
nemen jaar in één keer uitbetaald. 

Hoofdstuk III. De onregelmatige prestaties 

Afdeling I. Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen 

Artikel 199 - Deze afdeling is niet van toepassing op: 

1° de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW; 

2° de personeelsleden van het niveau A. 

Artikel 200 - § 1. Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het personeelslid: 

1° per uur nachtprestaties tussen 22u00 en 6u00 één kwartier extra inhaalrust; 
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2° per uur prestaties tussen 0u00 en 24u00 op een zaterdag één halfuur extra inhaalrust; 

3° per uur prestaties tussen 0u00 en 24u00 op een zondag of een reglementaire feestdag één uur extra 

inhaalrust. 

§ 2. In afwijking van § 1, 2°, krijgt het personeel, vermeld in artikel 104, § 6, van het OCMW-decreet, 
één kwartier extra inhaalrust per uur prestaties tussen 0u00 en 24u00 op een zaterdag. 

Artikel 201 - De extra inhaalrust bij nachtprestaties is niet cumuleerbaar met de extra inhaalrust voor 
prestaties op zaterdagen, zondagen en reglementaire feestdagen. 

Afdeling II. De overuren 

Artikel 202 - Deze afdeling is niet van toepassing op: 

1° de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW; 

2° de personeelsleden van niveau A, met uitzondering van artikel 203, § 3; 

3° de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 1971 vallen. 

Artikel 203 - § 1. Onder overuren worden verstaan de uitzonderlijke prestaties die op verzoek van het 

bestuur geleverd worden boven op de uren die op grond van de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis 

door het personeelslid gepresteerd worden. 

Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compenserende inhaalrust binnen de termijn van vier 
maanden. Deze compenserende inhaalrust is gelijk aan de duur van de overuren. 

§ 2. Als het personeelslid door omstandigheden buiten zijn wil geen inhaalrust kan opnemen binnen de 
termijn van vier maanden, worden de niet opgenomen uren uitbetaald. 

Bovendien krijgt hij, in voorkomend geval, een toeslag van 25% per uur voor overuren die op weekdagen 
tussen 6u00 en 22u00 gepresteerd werden. 

Voor overuren die ’s nachts tussen 22u00 en 6u00, op zaterdag of zon- en reglementaire feestdagen 
gepresteerd werden, wordt geen extra toeslag toegekend. 

§ 3. In afwijking van § 2 krijgt het personeelslid van niveau A dat door omstandigheden buiten zijn wil 
geen inhaalrust kan opnemen binnen de voorziene termijn van vier maanden, voor elk overuur het uursa-
laris uitbetaald. 

§ 4. Als berekeningsbasis voor het overloon geldt, in voorkomend geval, het bruto uursalaris, eventueel 

verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, 
de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering of de toelage voor opdrachthouderschap. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 204 - Het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht opge-
roepen wordt voor een dringend werk ontvangt, per oproep, een verstoringstoelage. De verstoringstoela-
ge bedraagt twee keer het uurloon. 

Als berekeningsbasis voor […] de toeslag geldt het bruto uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of 

standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de gegarandeerde salaris-
verhoging na bevordering of de toelage voor opdrachthouderschap. 

De verstoringstoelage kan gecumuleerd worden met de eventuele toeslag voor overuren, vermeld in 
artikel 203, § 2 en 3, maar niet met een permanentietoelage. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013 en 21 mei 2019) 

Hoofdstuk IV. De andere toelagen 

Afdeling I. De toelage voor het waarnemen van een hogere functie 

Artikel 205 - Voor de toekenning van de toelage voor het waarnemen van een hogere functie overeen-
komstig artikel 141, § 4, moet de waarneming van de hogere functie ten minste dertig opeenvolgende 
kalenderdagen beslaan. 

De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat het personeelslid bij een bevordering in de 
waargenomen hogere functie zou ontvangen en het salaris dat het personeelslid in zijn werkelijke functie 

ontvangt. 

Artikel 206 - In het salaris, vermeld in artikel 205, tweede lid, zijn inbegrepen: 

1° de haard- of standplaatstoelage; 

2° elke andere salaristoeslag. 
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Afdeling II. De toelage voor opdrachthouderschap 

Artikel 207 - […] De toelage voor het opdrachthouderschap is maximaal gelijk aan 5% van het geïnde-

xeerde jaarsalaris van het personeelslid. Afhankelijk van de aard van de opdracht beslist het hoofd van 
het personeel welk percentage van toepassing is. 

De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Afdeling III. De permanentietoelage 

Artikel 207bis - § 1. De algemeen directeur en de financieel directeur komen niet in aanmerking voor een 
permanentietoelage.  

§ 2. Het personeelslid dat door het hoofd van het personeel of het diensthoofd wordt aangewezen om 
zich buiten de normale diensturen thuis beschikbaar te houden voor interventies ontvangt een permanen-
tietoelage. 

§ 3. De permanentietoelage bedraagt 2,01 euro tegen 100% voor elk uur dat werkelijk aan de perma-
nentie wordt besteed. Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019) 

Hoofdstuk V. De vergoeding voor reis- en verblijfskosten 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 208 - Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf 
bepaalde bestemming in opdracht of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van het 
personeelslid. 

Artikel 209 - De OCMW-secretaris (of in voorkomend geval het personeelslid aan wie deze bevoegdheid 
werd gedelegeerd) geeft toestemming voor dienstreizen. 

Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is. 

Artikel 210 - Reiskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met een standaardformulier 
voor de opgave van de dienstverplaatsing. Het formulier moet binnen een termijn van maximaal zes 
maanden na de dienstreis worden ingediend. Ze worden samen met de betaling van het maandloon 

vergoed. 

Afdeling II. De vergoeding voor reiskosten 

Artikel 211 - § 1. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, 
heeft recht op een vergoeding van 0,3152 euro per kilometer (1 juli 2010 – 30 juni 2011). De kilometer-
vergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzon-
dering van de parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets. 

De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding. 

Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 

Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruikmaakt, ontvangt met ingang van 1 juli 
2010 0,1608 euro per kilometer. 

§ 2. De bedragen van de kilometervergoeding worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan het 
algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te vermenigvuldigen 

met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het 
voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het lopende 

jaar. 

Artikel 212 - Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed 
die het personeelslid bewijst. 

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen 

Afdeling I. De maaltijdcheques 

Artikel 213 - Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. 

[…] Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 6,50 euro, met name 5,40 euro werk-
geversbijdrage en 1,10 euro werknemersbijdrage. 
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(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019) 

Afdeling II. De hospitalisatieverzekering 

Artikel 214 - § 1. Het OCMW sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor: 

1° de statutaire personeelsleden; 

2° de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

Het OCMW neemt de premie voor de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden, vermeld in punt 
1° en 2° volledig ten laste. 

§ 2. Contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur van minstens zes maanden genie-
ten dezelfde rechten wat betreft de collectieve hospitalisatieverzekering als de personeelsleden vermeld 
in § 1. 

§ 3. In geval van volledige loopbaanonderbreking volgens het algemeen stelsel en bij onbetaald verlof 
waarbij de duur minstens zes maanden bedraagt, wordt de hospitalisatieverzekering niet hernieuwd. Het 
personeelslid kan in voorkomend geval op zijn kosten de hospitalisatieverzekering verderzetten geduren-
de de duur van de loopbaanonderbreking of het onbetaald verlof. Hiervoor dient het personeelslid een 

verzoek te richten aan de personeelsdienst. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 215 - De hospitalisatieverzekering wordt ook vrijblijvend aangeboden aan: 

1° de partner van de personeelsleden; 

2° de andere inwonende gezinsleden van de personeelsleden, op voorwaarde dat ze de leeftijd van 
eenentwintig jaar niet hebben bereikt. 

De premie voor deze categorie wordt […] niet ten laste genomen van het OCMW. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 216 - Het personeelslid ontvangt tijdig de nodige informatie in verband met toepassingsvoorwaar-
den van de hospitalisatieverzekering. 

Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer 

Artikel 217 - § 1. Bij het gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk wordt het per-
soneelslid voor de kosten van het sociale abonnement vergoed in overeenstemming met de geldende 

wettelijke bepalingen daarover. 

Als het personeelslid in eerste klasse reist, betaalt het zelf de supplementaire kosten daarvoor. 

§ 2. Bij gebruik van de bus, de tram of de metro voor de verplaatsingen van en naar het werk worden de 
kosten van het abonnement gedeeltelijk en conform het percentage van toepassing in § 1 terugbetaald 
door het OCMW. 

Artikel 218 - Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding […] wanneer hij de afstand van 
en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. 

De fietspremie bedraagt met ingang van 1 juli 2019 het op dat moment wettelijk maximaal fiscaal vrijge-
steld bedrag per afgelegde kilometer. Het bedrag volgt vanaf dan de evolutie van het wettelijk maximaal 
fiscaal vrijgesteld bedrag per afgelegde kilometer. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019) 

Artikel 219 - Het personeelslid dat […] aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een parkeer-
kaart door de bevoegde hogere overheid, ontvangt een vergoeding voor de verplaatsing van en naar het 
werk met de wagen. Die vergoeding is gelijk aan de kostprijs van een treinkaart tweede klasse over 

dezelfde afstand. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Afdeling IV. De begrafenisvergoeding 

Artikel 220 - Als een personeelslid overlijdt, wordt aan de persoon of personen, vermeld in artikel 221, 
een begrafenisvergoeding toegekend die overeenstemt met het geïndexeerde maandsalaris van het 
personeelslid, eventueel verhoogd met de haard- en standplaatstoelage of met om het even welke ande-

re salaristoeslag. Het geïndexeerde maandsalaris wordt omgezet in een maandsalaris voor voltijdse 
prestaties als het overleden personeelslid deeltijds werkte. 
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De begrafenisvergoeding mag niet meer bedragen dan een twaalfde van het bedrag, vastgesteld met 

toepassing van artikel 39, eerste, derde en vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

De vergoeding wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag van een vergoeding die krachtens 
andere wettelijke of reglementaire bepalingen wordt toegekend. 

Artikel 221 - De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die kosten voor de 
begrafenis hebben gedragen. 

Hoofdstuk VII. De vergoeding van de conciërge 

Artikel 221bis - De conciërge geniet voor zijn verplichtingen als conciërge de kosteloze huisvesting in een 
woning die aan de hedendaagse comfortnormen voldoet met gratis verwarming en verlichting, als voor-
delen in natura. 
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TITEL IX. VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN  

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 222 - § 1. Het statutaire personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in één van de volgende 
administratieve toestanden: 

1° dienstactiviteit; 

2° non-activiteit. 

§ 2. Het statutaire personeelslid kan zich ook in een toestand van disponibiliteit bevinden. 

§ 3. Het statutaire personeelslid is bij verlof of afwezigheid in dienstactiviteit, als het statutaire perso-
neelslid op dat ogenblik het recht op het salaris behoudt. 

§ 4. Het statutaire personeelslid is in non-activiteit bij verlof of afwezigheid, als het statutaire personeels-
lid op dat ogenblik geen recht heeft op zijn salaris, tenzij in de gevallen die op dwingende wijze anders 
bepaald zijn in deze titel of anders bepaald bij wet, decreet of besluit. 

§ 5. De bepalingen in deze titel zijn van toepassing op het statutair personeel, voor het contractueel 
personeel zijn deze bepalingen enkel van toepassing voor zover ze niet strijdig zijn met de wet op de 

arbeidsovereenkomsten. 

Artikel 223 - Het statutaire personeelslid kan niet in disponibiliteit wegens ambtsopheffing worden ge-
steld, of gehouden, na het bereiken van de leeftijd van zestig jaar. 

Artikel 224 - Een personeelslid, dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is, bevindt zich 
in een toestand van non-activiteit. 

Een personeelslid, dat afwezig is ten gevolge van de toepassing van een schorsing als tuchtstraf, of ten 
gevolge van een preventieve schorsing zoals bedoeld in artikel 130 tot en met 135 van het OCMW-
decreet, bevindt zich in een toestand van dienstactiviteit. 

Een personeelslid dat afwezig is in geval van overmacht bevindt zich in een toestand van dienstactiviteit. 

Het personeelslid mag om uitleg verzocht worden over de aard en de omstandigheden van de overmacht. 
Het personeelslid mag de overmacht aantonen met alle gebruikelijke rechtsmiddelen, zoals documenten, 

attesten en eventueel getuigenverklaringen. 

Artikel 225 - De periode van deelname aan een georganiseerde werkonderbreking wordt gelijkgesteld 

met actieve dienst, behalve voor wat het recht op salaris betreft. 

Artikel 226 - Alle verloven worden toegekend door, of onder de verantwoordelijkheid van, de OCMW-
secretaris, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze rechtspositieregeling. 

Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen 

Artikel 227 - § 1. Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op tweeëndertig werkdagen betaalde 
vakantie voor een volledig dienstjaar. Inzake vakantie wordt een dienstjaar beschouwd als de periode 
lopende van 1 januari tot en met de tweede vrijdag van de kerstvakantie van dat jaar. 

In afwijking van het eerste lid, heeft het personeel, vermeld in artikel 104, § 6, van het OCMW-decreet, 
recht op zesentwintig werkdagen betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar. 

De vakantiedagen bestaan uit twintig wettelijke vakantiedagen en de overige vakantiedagen zijn bijko-
mende vakantiedagen. Bij het opnemen van de vakantiedagen worden eerst de wettelijke vakantiedagen 

opgenomen en daarna de bijkomende vakantiedagen. 

De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid. De vakantieda-
gen moeten vooraf worden aangevraagd. Als de aangevraagde dagen of periodes niet verzoenbaar zijn 
met de behoeften van de dienst, dan wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het personeelslid. 

Onverminderd de bepalingen uit het vierde lid, heeft ieder personeelslid recht op minstens twee weken 
ononderbroken jaarlijkse vakantie. 

§ 2. Ieder personeelslid richt zijn aanvraag tot het opnemen van vakantiedagen aan zijn diensthoofd. Het 

diensthoofd beslist over het toekennen van de vakantiedagen met inachtneming van de behoeften van de 
dienst en de continuïteit van de dienstverlening. 

Diensthoofden richten hun aanvraag tot het opnemen van vakantiedagen aan de OCMW-secretaris. De 
OCMW-secretaris beslist over het toekennen van de vakantiedagen met inachtneming van de behoeften 
van de dienst en de continuïteit van de dienstverlening. 
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De OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW beslissen autonoom over hun eigen 

vakantieregeling, met inachtneming van de behoeften van de dienst en de continuïteit van de dienstver-
lening. 

§ 3. Na goedkeuring wordt de personeelsdienst door het diensthoofd of de OCMW-secretaris op de hoogte 
gebracht van de vakantieaanvragen door het personeel. De personeelsdienst houdt per personeelslid een 
individueel register bij van opgenomen vakantiedagen. 

§ 4. Het personeelslid is ertoe verplicht zijn vakantie tijdig te plannen, zodat hij al zijn vakantie kan 

opnemen en effectief opgenomen heeft gedurende het vakantiejaar. In uitzonderlijke gevallen en na 
voorafgaandelijk akkoord van de OCMW-secretaris kan maximaal vijf dagen niet opgenomen vakantiever-
lof overgezet worden naar het volgende dienstjaar. Dit overgezet vakantieverlof dient dan wel te worden 
opgenomen voor het einde van de paasvakantie. De andere niet opgenomen vakantie wordt noch gecom-
penseerd, noch uitbetaald. 

§ 5. In afwijking van § 1, vierde lid, kan het personeelslid elk jaar maximum vier vakantiedagen opne-
men zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 oktober 2012) 

Artikel 228 - Elke periode met recht op salaris geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen. 

Bij afwezigheden zonder recht op salaris of afwezigheden wegens deeltijdse prestaties wordt het recht op 
betaalde vakantie zoals bepaald in artikel 227, § 1, verhoudingsgewijze verminderd. 

Als deze berekening leidt tot een niet-geheel getal, wordt het aantal vakantiedagen waarop het perso-
neelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal. 

Als een personeelslid in de loop van eenzelfde jaar meerdere periodes van niet-gelijkgestelde afwezighe-

den zonder recht op salaris bekomt of één of meerdere wijzigingen van het aantal uren wekelijkse presta-
ties, dan wordt bij de berekening van het aantal vakantiedagen telkens rekening gehouden met de be-
doelde afwezigheden of de deeltijdse prestaties alsof ze één geheel vormden. 

Als een personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt, worden zijn 
vakantiedagen in evenredige mate verminderd. 

Als deze berekening leidt tot een niet-geheel getal, wordt het aantal vakantiedagen, waarop het perso-

neelslid recht heeft, afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal. 

Artikel 229 - Als een personeelslid ziek wordt voor de aanvang van een vakantiedag of een periode van 

vakantiedagen, dan wordt de vakantie opgeschort en worden de ziektedagen aangerekend op het be-
schikbare ziektekrediet, in geval het een statutair personeelslid betreft. 

Als een personeelslid tijdens zijn vakantie in het ziekenhuis opgenomen wordt, dan wordt de vakantie 
opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname. 

Hoofdstuk III. De feestdagen 

Artikel 230 - § 1. Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 1 januari, paas-
maandag, 1 mei, hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 no-
vember en 25 december. Het personeelslid heeft ook betaalde vakantie op drie bijkomende feestdagen: 2 
januari, 2 november en 26 december. 

In afwijking van het eerste lid, heeft het personeel, vermeld in artikel 104, § 6, van het OCMW-decreet, 
met behoud van de toepassing van de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974 en het konink-

lijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 
1974 betreffende de feestdagen, betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 
1 mei, hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 decem-

ber. Het personeelslid heeft, in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
houdende invoering van 11 juli als Vlaamse vakantiedag, ook betaalde vakantie op 11 juli. 

§ 2. Als een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag wordt deze dag vervangen door een 

andere dag, die betaald wordt, een compensatiedag genaamd. 

De raad stelt jaarlijks vóór 15 december en na bespreking in het bijzonder onderhandelingscomité de 
data vast waarop sommige of alle compensatiedagen voor feestdagen die met een zaterdag of een zon-
dag samenvallen, moeten worden genomen. De overige dagen compensatieverlof worden onder dezelfde 
voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof genomen. 

§ 3. Als een personeelslid moet werken op een feestdag krijgt hij ter compensatie een extra vrije dag, die 
betaald wordt, en mag worden opgenomen zoals de jaarlijkse vakantiedagen. 

§ 4. Indien een personeelslid op een feestdag om een andere reden dan de feestdag met verlof is, of in 
de administratieve stand disponibiliteit of non-activiteit is geplaatst, blijft zijn administratieve stand 
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bepaald overeenkomstig de statutaire bepalingen die op hem van toepassing zijn wegens die andere 

reden. Deze bepaling geldt niet voor het ziekteverlof en het verlof wegens arbeidsongeval of beroepsziek-
te. 

§ 5. Het personeelslid dat deeltijdse prestaties levert volgens een vast uurrooster wordt vrijgesteld van 
prestaties wanneer een feestdag op een gewone activiteitsdag valt. Hij heeft echter geen recht op een 
compensatiedag voor een feestdag die op een gewone inactiviteitsdag valt. Voor de personeelsleden die 
deeltijdse prestaties leveren volgens een variabel uurrooster wordt de feestdag pro rata van hun presta-

ties verrekend. 

Hoofdstuk IV. Bevallingsverlof en opvangverlof 

Artikel 231 - Het bevallingsverlof wordt toegekend aan het personeelslid volgens de bepalingen van de 
Arbeidswet van 16 maart 1971. 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid behoudt het recht op salaris tijdens het bevallingsverlof, op 
voorwaarde dat de betrokkene alle beroepswerkzaamheid staakt. 

Artikel 232 - Bij verlenging van de postnatale rustperiode in overeenstemming met artikel 39, zesde lid, 
van de Arbeidswet van 16 maart 1971, wordt het vast aangestelde statutaire personeelslid tijdens de 

duur van die verlenging doorbetaald. 

Artikel 233 - § 1. Als de moeder overlijdt, heeft het statutaire personeelslid dat vader is van het kind, 
recht op vaderschapsverlof, dat niet langer mag duren dan het deel van het bevallingsverlof dat nog niet 
opgenomen werd door de moeder bij haar overlijden. 

§ 2. Bij opname van de moeder in een ziekenhuis heeft het statutaire personeelslid dat vader is van het 

kind, recht op vaderschapsverlof, dat op zijn vroegst een aanvang neemt vanaf de achtste dag, te reke-
nen na de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de moeder meer dan zeven dagen opgenomen is in 
het ziekenhuis en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft. 

Het vaderschapsverlof eindigt als de moeder het ziekenhuis verlaat en uiterlijk bij het verstrijken van de 
periode die overeenstemt met het deel van het bevallingsverlof dat door de moeder op het ogenblik van 
haar opname in het ziekenhuis nog niet was opgenomen. 

§ 3. Het vaderschapsverlof, vermeld in § 1 en 2, is bezoldigd. 

Artikel 234 - Het statutaire personeelslid krijgt op zijn verzoek opvangverlof als een minderjarig kind in 
zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij. 

Het opvangverlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naargelang het opgenomen kind de 
leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of al bereikt heeft. De maximumduur van het opvangverlof 
wordt verdubbeld als het opgenomen kind een handicap heeft. 

Als slechts één van de samenwonende partners adopteert of de pleegvoogdij uitoefent, kan alleen die 

persoon het verlof genieten. 

Tijdens het opvangverlof behoudt het statutaire personeelslid het recht op zijn gebruikelijke salaris. 

De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt een einde op het ogenblik waarop het kind de leef-
tijd van acht jaar bereikt tijdens de opname van het verlof. 

Het adoptieverlof moet opgenomen worden in een aaneengesloten periode of in meerdere periodes be-
staande uit één of meerdere weken, tot de maximale duur van het adoptieverlof bereikt is. 

De uitoefening van het recht op adoptieverlof moet een aanvang nemen binnen twee maanden die volgen 

op de inschrijving van het kind als lid van het gezin van de werknemer. 

Hoofdstuk V. Het ziekteverlof 

Artikel 235 - Het personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of wegens een ongeval krijgt ziekteverlof. 

Artikel 236 - Het personeelslid met ziekteverlof staat onder het toezicht van het geneeskundig controle-
orgaan dat wordt aangeduid door de werkgever. 

Het personeelslid is verplicht zijn diensthoofd onmiddellijk op de hoogte te brengen van de arbeidsonge-
schiktheid. 

Het personeelslid bezorgt het bestuur zo vlug mogelijk een geneeskundig getuigschrift en uiterlijk binnen 
de twee werkdagen te rekenen vanaf het begin van de afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, behal-
ve in geval van overmacht. Het geneeskundig getuigschrift maakt melding van de arbeidsongeschiktheid, 
alsmede van de waarschijnlijke duur ervan, de plaats van verblijf tijdens de ziekte wanneer die verschilt 
van het door de werkgever gekende adres, en of het personeelslid zijn plaats van verblijf al dan niet mag 

verlaten. 
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Behoudens in geval van overmacht kan het laattijdig bezorgen of overhandigen van het getuigschrift 

leiden tot het verlies van het recht op het loon dat de werkgever voor de dagen van arbeidsongeschikt-
heid voorafgaand aan de dag van afgifte of verzending van het getuigschrift zou verschuldigd geweest 

zijn, in geval de dagen van afwezigheid tijdig zouden gerechtvaardigd geweest zijn als afwezigheid we-
gens arbeidsongeschiktheid. 

Het personeelslid mag niet weigeren een door het OCMW aangewezen en betaalde controlearts, die 
voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, te ontvan-

gen, noch zich door deze te laten onderzoeken. Behoudens wanneer diegene die het geneeskundig ge-
tuigschrift aan het personeelslid heeft afgeleverd oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat 
zich naar een andere plaats te begeven, moet het personeelslid zich bij de controlearts aanbieden als het 
daarom wordt verzocht. De reiskosten van het personeelslid zijn ten laste van het OCMW. 

Voor aanvullende bepalingen met betrekking tot de controlegeneeskunde wordt verwezen naar het ar-
beidsreglement. 

Artikel 237 - § 1. Het statutaire personeelslid […] heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van 

ziektekredietdagen. Voor opgenomen ziektekredietdagen wordt het gewone salaris betaald. 

De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van eenentwintig werkdagen per 
jaar volledige dienstactiviteit. 

Bij aanvang […] wordt aan een statutair personeelslid onmiddellijk een krediet van drieënzestig dagen 
toegestaan. Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor het vierde en de daaropvol-
gende jaren die recht geven op ziektekrediet. 

§ 2. Periodes van disponibiliteit wegens ziekte of ambtsopheffing komen niet in aanmerking voor de 

vaststelling van het jaarlijkse aantal ziektekredietdagen. 

Bij de bepaling van het jaarlijkse ziektekrediet wordt verhoudingsgewijze rekening gehouden met de 
periodes van non-activiteit en van disponibiliteit die geen recht geven op ziektekrediet. 

Als deze berekening leidt tot een niet-geheel getal, wordt het aantal ziektekredietdagen waarop het 
personeelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal. 

§ 3. Ziektekredietdagen, opgebouwd bij één of meerdere vorige publieke werkgevers, worden niet in 

rekening gebracht. 

§ 4. Voor een personeelslid met een onregelmatige of deeltijdse werktijdregeling wordt de afwezigheid 
wegens ziekte pro rata berekend. 

Bij het opnemen van ziektekrediet wordt in dit geval het aantal uren aangerekend volgens de onregelma-
tige of deeltijdse werktijdregeling die voor het personeelslid voorzien was op de dagen die het afwezig 
was wegens ziekte. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2014) 

Artikel 238 - Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn ziekte-
krediet heeft opgebruikt, en als het betrokken personeelslid nog altijd ziek is, kan het bestuur het perso-
neelslid doorverwijzen naar de federale medische dienst Medex die bevoegd is voor de eventuele verkla-
ring tot definitieve ongeschiktheid, met het oog op een eventuele vervroegde pensionering om gezond-
heidsredenen. 

Artikel 239 - Het statutaire personeelslid dat tijdens een opdracht bij een buitenlandse regering, een 
buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling op pensioen werd gesteld wegens invalidi-

teit en een pensioenuitkering van die overheid of die instelling ontvangt, kan voor het ziektekrediet, 
vermeld in artikel 237, is opgebruikt, definitief ongeschikt worden verklaard. 

Artikel 240 - § 1. Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van ge-
meen recht geschikt wordt geacht om zijn functie weer op te nemen met deeltijdse prestaties, kan toe-
stemming krijgen zijn functie opnieuw op te nemen met een deeltijds uurrooster van ten minste de helft 
van het normale uurrooster van het betrokken personeelslid. De toestemming wordt verleend voor een 

periode van ten hoogste drie maanden. 

§ 2. Deze toestemming geldt per ziektegeval. 

Artikel 241 - § 1. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan voor de duur van de afwezig-
heid naar aanleiding van: 

1° een arbeidsongeval; 

2° een ongeval op de weg naar en van het werk; 

3° een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een derde; 

4° een beroepsziekte; 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Recht spos i t ie r ege l ing  OCMW Pag. 58  

5° een ongeval tijdens deelname aan activiteiten van sociale of sportieve aard, ingericht door het 

OCMW als werkgever; 

6° de vrijstelling van arbeid van het zwangere personeelslid of het personeelslid dat borstvoeding geeft 
en dat werkt in een schadelijk arbeidsmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere 
arbeidsplaats mogelijk is; 

7° de dagen afwezigheid wegens ziekte die zich voordoen binnen zes weken voor de werkelijke beval-
lingsdatum. Bij de geboorte van een meerling wordt die periode verlengd tot acht weken. 

Die dagen afwezigheid worden niet aangerekend op het beschikbare ziektekrediet, vermeld in artikel 237, 
behalve voor de toepassing van artikel 238, voor wat de afwezigheden, vermeld in § 1, 1° tot en met 4°, 
betreft. 

§ 2. In de gevallen waarin de afwezigheid door de oorzaken, vermeld in § 1, 1° tot en met 5°, te wijten is 
aan een verantwoordelijke derde partij, ontvangt het statutaire personeelslid het salaris alleen als voor-
schot, dat nadien verrekend wordt op de door de derde verschuldigde vergoeding en dat op de derde te 
verhalen is. 

Om het salaris als voorschot te kunnen verkrijgen, moet het personeelslid zijn bestuur in alle rechten, 
vorderingen en rechtsmiddelen laten treden die de getroffene kan doen gelden tegen de persoon die 

verantwoordelijk is voor het ongeval, tot het bedrag van het salaris. 

Hoofdstuk VI. De disponibiliteit 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 242 - De aanstellende overheid van het betrokken statutaire personeelslid neemt de beslissing om 

het statutaire personeelslid in disponibiliteit te stellen. 

Artikel 243 - Het wachtgeld wordt berekend op de bezoldigingsonderdelen die ook voor de vaststelling 
van de pensioenen in aanmerking komen. 

Artikel 244 - De tijd die een statutair personeelslid doorbrengt in de stand disponibiliteit moet worden 
aangerekend als werkelijke dienst. 

Elk statutair personeelslid dat in disponibiliteit werd gesteld, moet aan het uitvoerend orgaan een adres 

bekendmaken in één van de lidstaten van de Europese Unie, waar hem de beslissingen die op hem be-
trekking hebben, kunnen worden bezorgd. 

Afdeling II. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 

Artikel 245 - § 1. Een statutair personeelslid […] kan bij afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit in 
disponibiliteit worden gesteld op het ogenblik dat het personeelslid het totale aantal beschikbare ziekte-
kredietdagen, toegekend volgens de bepalingen van zijn rechtspositieregeling, heeft opgebruikt. 

§ 2. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit houdt op telkens als de toestand van ziekte of invalidi-

teit ophoudt te bestaan, of als het betrokken statutaire personeelslid, al dan niet vervroegd, op pensioen 
wordt gesteld. 

Voor de vaststelling en rechtvaardiging van de toestand van ziekte of invaliditeit gelden dezelfde regels 
als voor een ziek of invalide statutair personeelslid dat zijn beschikbare ziektekrediet nog niet volledig 
heeft opgebruikt. 

§ 3. Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, behoudt zijn 
aanspraken op verhoging in salaris. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2014) 

Artikel 246 - § 1. Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, 
ontvangt een wachtgeld, gelijk aan 60% van het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling 
daarvan, berekend volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als het personeelslid nog in 
effectieve actieve dienst was gebleven. 

§ 2. Het bedrag van dat wachtgeld mag echter in geen geval minder bedragen dan: 

1° de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkregen met toepassing van de 
regeling voor contractuele werknemers in het kader van de sociale verzekering bij ziekte of invalidi-
teit; 

2° het pensioen dat de betrokkene verkregen zou hebben bij vervroegde pensionering op dezelfde dag 
waarop de toestand van disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit ingaat. 
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Afdeling III. De disponibiliteit wegens ambtsopheffing 

Artikel 247 - § 1. De vast aangestelde statutaire personeelsleden die in disponibiliteit wegens ambtsop-

heffing zijn gesteld, behouden hun aanspraken op verhoging in salaris. Zij genieten een wachtgeld, 
gebaseerd op het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling daarvan, berekend volgens de 
regels die van toepassing zouden zijn geweest als zij nog in effectieve actieve dienst waren gebleven. 

§ 2. Het eerste en het tweede jaar is het wachtgeld gelijk aan het laatste activiteitssalaris en de ontwik-
keling ervan, vermeld in § 1. Elk jaar dat daarop volgt wordt het met 20% verminderd. Het wachtgeld 

mag echter, binnen de grens van 40/40, niet lager zijn dan zoveel maal 1/40 van het laatste activiteits-
salaris als het statutaire personeelslid, op de datum van de indisponibiliteitsstelling wegens ambtsophef-
fing, jaren werkelijke dienst in de openbare sector heeft. 

§ 3. Als tijdens de disponibiliteit wegens ambtsopheffing de organieke salarissen van het personeel wor-
den gewijzigd, dan wordt het wachtgeld aangepast aan het nieuwe fictieve laatste activiteitssalaris, dat 
zal worden berekend rekening houdend met de omschakelingsprincipes van de herziening van de salaris-
schalen en uitgaande van het vroegere laatste activiteitssalaris dat als basis heeft gediend om het vroe-

gere wachtgeld te berekenen. 

§ 4. In geen geval mag de disponibiliteit wegens ambtsopheffing in het totaal, en al dan niet met onder-
broken periodes, de duur van de werkelijke overheidsdiensten van het statutaire personeelslid overtref-

fen, met inbegrip van de tijdelijke en contractuele diensten in de publieke sector, maar met uitsluiting 
van de militaire diensten die voor de vermelde overheidsdiensten werden volbracht. 

Het statutaire personeelslid kan door het bestuur niet meer dan tweemaal in disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing worden gesteld. 

Artikel 248 - § 1. De statutaire personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing kunnen opnieuw 
in actieve dienst worden geroepen. Voor de vacante betrekkingen bij het OCMW, genieten zij de voor-
keur, als zij beantwoorden aan de reglementaire voorwaarden om die betrekkingen te verkrijgen. Bij 
keuzemogelijkheid uit meerdere in disponibiliteit wegens ambtsopheffing gestelde statutaire personeels-
leden moet met het aantal dienstjaren en met de voor de vacante betrekking vereiste bijzondere ge-
schiktheden rekening worden gehouden. 

§ 2. Als een statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsopheffing weer in actieve dienst geroe-
pen wordt, dan moet dat zo spoedig mogelijk gebeuren. Het statutaire personeelslid kan echter het 
OCMW om een wachttermijn van één maand verzoeken, die ingaat op de eerste dag van de maand die 
volgt op de maand van ontvangst van de individuele betekening van de beslissing van het bestuur om 

een einde te stellen aan de disponibiliteit wegens ambtsopheffing door toewijzing van een nieuwe statu-
taire betrekking. 

Als het statutaire personeelslid tijdens zijn indisponibiliteitsstelling een andere beroepsactiviteit heeft 

gevonden, dan heeft hij recht op een uitstel van maximaal drie maanden, als hij opnieuw in actieve 
dienst wordt geroepen. 

Hoofdstuk VII. Het verlof voor deeltijdse prestaties 

Artikel 249 - § 1. Het personeelslid kan een verlof voor deeltijdse prestaties krijgen. Dit verlof is geen 
recht, maar wordt toegestaan als een gunstmaatregel, voor zover de goede werking van de dienst daar-
door niet in het gedrang komt. 

Voor een contractueel personeelslid wordt een verlof voor deeltijdse prestaties beschouwd als een deel-
tijdse schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en niet als een wijziging van de lopende 
arbeidsovereenkomst. 

Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt schriftelijk aangevraagd aan het bestuur met begin- en eind-

datum voor een periode van minimum drie maanden en maximum vierentwintig maanden. Verlengingen 
kunnen aangevraagd worden. De bepalingen van artikel 261 en 262 gelden voor alle aanvragen in het 

kader van het verlof voor deeltijdse prestaties. 

Tegen de weigering van een aangevraagd verlof voor deeltijdse prestaties kan het statutaire personeels-
lid bezwaar indienen. 

Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt ambtshalve opgeschort zodra het personeelslid verlof krijgt in 
verband met een bevalling, adoptie of pleegvoogdij, of ouderschap. 

Het verlof voor deeltijdse prestaties duurt maximaal vijf jaar. 

§ 2. Het personeelslid kan een vermindering van zijn gebruikelijke prestaties vragen met de helft, één 

derde, één vierde of één vijfde. 

Voor de volgende categorieën van personeelsleden kan het verlof voor deeltijdse prestaties maximaal 
worden toegestaan voor een vermindering van zijn gebruikelijke prestaties met één vijfde:  
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1° de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW; 

2° de personeelsleden van niveau A en B. 

Artikel 250 - Het ziekteverlof maakt geen einde aan een toegekend stelsel van verlof voor deeltijdse 
prestaties. 

Als een feestdag op een dag verlof voor deeltijdse prestaties valt, loopt dat verlof door. 

Verlof voor deeltijdse prestaties wordt niet bezoldigd. 

Het personeelslid kan voor de aangevraagde termijn verstreken is, een einde stellen aan het verlof voor 

deeltijdse prestaties. 

Het personeelslid kan het toegestane verlof voor deeltijdse prestaties te allen tijde opzeggen, mits eer-
biediging van een termijn van minimum één maand, tenzij het bestuur een kortere termijn aanvaardt. 

Hoofdstuk VIII. Het verlof voor opdracht 

Artikel 251 - Het vast aangestelde statutaire personeelslid krijgt verlof om: 

1° een functie uit te oefenen op een kabinet, of in voorkomend geval bij de entiteiten met politieke 

functie ter vervanging van het kabinet, van een federale minister, staatssecretaris of regeringscom-
missaris, een lid van de regering van een gemeenschap of een gewest, een provinciegouverneur, de 
gouverneur of de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, of de 
adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, een gedeputeerde, een burgemeester of 
schepen, een Europees commissaris; 

2° op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep of fractie, een functie uit te oefenen bij 
een erkende politieke groep van de wetgevende vergaderingen van de federale overheid, van de 

gemeenschappen en de gewesten of van de Europese Unie, bij de voorzitter van een dergelijke 
groep, of bij een erkende fractie van een gemeenteraad of een provincieraad; 

3° een externe opdracht uit te voeren waarvan de raad het algemeen belang erkent. Onder een derge-
lijke opdracht wordt in ieder geval verstaan de uitoefening van nationale en internationale opdrach-
ten, aangeboden door een regering of een internationale instelling, en de internationale opdrachten 
in het raam van ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek of humanitaire hulp. 

Artikel 252 - Het verlof is onbezoldigd en wordt niet gelijkgesteld met dienstactiviteit. 

Het indienen van de aanvragen voor het verlof voor opdracht gebeurt bij de OCMW-secretaris, die ook 
beslist over het toekennen van het verlof voor opdracht. 

Het verlof voor opdracht is een gunst en moet verzoenbaar zijn met de goede werking van het bestuur. 

Een eventuele weigering van een verlof voor opdracht gebeurt op gemotiveerde wijze. 

Het statutaire personeelslid behoudt de eindvermelding die hem werd toegekend bij zijn laatste evaluatie 
voor het begin van het verlof voor opdracht. 

Het statutaire personeelslid kan het toegestane verlof voor opdracht te allen tijde opzeggen, mits eerbie-
diging van een termijn van minimum één maand, tenzij het bestuur een kortere termijn aanvaardt. 

Hoofdstuk IX. Het omstandigheidsverlof 

Artikel 253 - Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende gebeurtenis-
sen: 

1° huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring 

van wettelijke samenwoning door het personeelslid, vermeld in 
artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek, met 
uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwo-
ning van bloed- of aanverwanten: 

 vier werkdagen 

2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter 
gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt 

van de werknemer: 

 tien werkdagen 

3° overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een bloed- 
of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, of van de 
samenwonende of huwelijkspartner: 

 vier werkdagen 

4° huwelijk van een kind van het personeelslid, van de samenwo-
nende of huwelijkspartner: 

 twee werkdagen 
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5° overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of 

de samenwonende partner in om het even welke graad, die onder 
hetzelfde dak woont als het personeelslid of de samenwonende 

partner: 

 twee werkdagen 

6° overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of 
de samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootou-
der of een achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak wonend als 

het personeelslid of de samenwonende partner: 

 één werkdag 

7° huwelijk van een bloed- of aanverwant: 

a) in de eerste graad, die geen kind is; 

b) in de tweede graad, van het personeelslid, de samenwonende of 
huwelijkspartner: 

 de dag van het huwelijk 

8° priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de 
werknemer, van de samenwonende of huwelijkspartner, of van 

een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werkne-
mer: 

 de dag van de rooms-
katholieke plechtigheid 

of een daarmee over-
eenstemmende plechtig-

heid bij een andere 
erkende eredienst 

9° plechtige communie van een kind van de werknemer of van de 
samenwonende of huwelijkspartner; deelneming van een kind 
van de werknemer of van de samenwonende of huwelijkspartner 

aan het feest van de vrijzinnige jeugd; deelneming van een kind 
van de werknemer of van de samenwonende of huwelijkspartner 
aan een plechtigheid in het kader van een erkende eredienst die 
overeenstemt met de rooms-katholieke plechtige communie: 

 de dag van de plechtig-
heid, of, als dat een 
zondag, feestdag of 

inactiviteitsdag is, de 
eerstvolgende werkdag 

10° gehoord worden door de vrederechter in het kader van de orga-
nisatie van de voogdij over een minderjarige: 

 de nodige tijd, maximaal 
één dag 

11° deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de 
rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de ar-
beidsrechtbank: 

 de nodige tijd 

Het indienen van de aanvragen voor het omstandigheidsverlof gebeurt bij de OCMW-secretaris, die ook 
beslist over het toekennen van het omstandigheidsverlof. 

Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is in alle gevallen bezoldigd, met 
uitzondering van een deel van het vaderschapsverlof voor contractuele personeelsleden in de gevallen die 

hierna omschreven worden. 

Voor het contractuele personeelslid wordt het verlof ter gelegenheid van de geboorte van een kind waar-
van de afstamming aan zijn zijde vaststaat, vermeld in punt 2°, toegekend volgens de regels van het 
arbeidsrecht, in het bijzonder volgens de regeling, vermeld in artikel 30, § 2, van de wet van 3 juli 1978 
op de arbeidsovereenkomsten. 

Voor zowel het contractuele als het statutaire personeelslid dient het verlof ter gelegenheid van de ge-

boorte van een kind waarvan de afstamming aan zijn zijde vaststaat, vermeld in punt 2°, opgenomen te 
worden binnen de vier maanden volgend op de dag van de bevalling. 

Artikel 254 - Wanneer het omstandigheidsverlof uit meerdere dagen bestaat kan het op verzoek van het 
personeelslid worden gesplitst in meerdere periodes. 

Hoofdstuk X. Het onbetaalde verlof 

Artikel 255 - § 1. Het personeelslid kan in principe in aanmerking komen voor de volgende contingenten 

onbetaalde verloven: 

1° twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet aaneenslui-
tende perioden. Die dagen worden niet bezoldigd; 

2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van minimaal één maand. Die periodes 
worden niet bezoldigd. 

Voor alle personeelsleden is dit onbetaalde verlof een recht, op voorwaarde dat het personeelslid zijn 
vakantiedagen, vermeld in artikel 227, reeds heeft opgenomen. 

§ 2. Het personeelslid op proef komt niet in aanmerking voor dit onbezoldigde verlof. 
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Het personeelslid hoeft geen reden op te geven voor de aanvraag van onbetaald verlof. 

Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het personeelslid van 

toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van onverenigbaarheden. 

Artikel 256 - Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een 
contractuele betrekking opneemt, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan 
een proeftijd verbonden is, dan wordt voor maximaal de duur van het mandaat, de aanstelling of de 
proeftijd, ambtshalve onbetaald verlof toegestaan. 

Hoofdstuk XI. Loopbaanonderbreking 

Afdeling I. Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 

Artikel 257 - § 1. Om voor zijn kind te zorgen heeft het personeelslid het recht om: 

1° hetzij gedurende een periode van […] vier maanden de uitvoering van zijn volledige arbeidspresta-
ties te schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende socia-
le bepalingen; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in maanden; 

2° hetzij gedurende een periode van […] acht maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten 

in de vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet, wan-
neer hij voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opge-
splitst in periodes van twee maanden of een veelvoud hiervan; 

3° hetzij gedurende een periode van […] twintig maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te 
zetten in de vorm van een vermindering met één vijfde zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde 
wet wanneer hij voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden 

opgesplitst in periodes van vijf maanden of een veelvoud hiervan. 

§ 2. Het personeelslid heeft de mogelijkheid om bij het opnemen van zijn ouderschapsverlof gebruik te 
maken van de verschillende modaliteiten vermeld in § 1. Bij een wijziging van opnamevorm moet reke-
ning worden gehouden met het principe dat één maand schorsing van de uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst gelijk is aan twee maanden halftijdse verderzetting van de arbeidsprestaties en gelijk is aan 
vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 oktober 2012) 

Artikel 258 - § 1. Het personeelslid heeft recht op dit ouderschapsverlof: 

1° naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind twaalf jaar wordt; 

2° in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode van vier jaar die loopt vanaf de 
inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreem-
delingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het 
kind twaalf jaar wordt. 

§ 2. Aan de voorwaarde van de twaalfde verjaardag moet zijn voldaan uiterlijk gedurende de periode van 
het ouderschapsverlof. 

De twaalfde verjaardag kan bovendien worden overschreden wanneer het verlof op verzoek van de 
werkgever wordt uitgesteld en voor zover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd in overeenstemming 
met de hierna in artikel 261 aangegeven wijze. 

De leeftijd van twaalf jaar wordt bovendien opgetrokken tot eenentwintig jaar voor een kind dat ten 
minste voor 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft 

die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale 

schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 oktober 2012) 

Artikel 259 - Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet het personeelslid gedurende de vijftien 
maanden die voorafgaan aan de hierna in artikel 261 vermelde schriftelijke kennisgeving, twaalf maan-
den in dienst zijn geweest van het bestuur. 

Artikel 260 - Het personeelslid verstrekt uiterlijk op het ogenblik waarop het ouderschapsverlof ingaat, 
het document of de documenten tot staving van de geboorte of de adoptie die in overeenstemming met 
de bepalingen van artikel 258, § 1, het recht op ouderschapsverlof doet ontstaan. 

Artikel 261 - Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van het hier bedoelde recht op ouderschaps-
verlof geeft het bestuur hiervan kennis op de volgende wijze: 
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1° de werknemer brengt ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand het 

bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte; die termijn kan in overleg tussen het personeelslid en het 
bestuur worden ingekort; 

2° de kennisgeving gebeurt door middel van een aangetekend schrijven of de overhandiging van het in 
punt 1° van deze paragraaf bedoelde geschrift waarvan het duplicaat wordt ondertekend door het 
bestuur; 

3° het in punt 1° van dit artikel bedoelde geschrift vermeldt de begin- en einddatum van het ouder-

schapsverlof. 

Per aanvraag kan slechts één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof worden gevraagd. 

Artikel 262 - § 1. Binnen één maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving volgens de bepa-
lingen van het voorgaande artikel, kan het bestuur schriftelijk de uitoefening van het recht op ouder-
schapsverlof uitstellen om gerechtvaardigde redenen in verband met het functioneren van het bestuur. 

§ 2. In geval van een gemotiveerd uitstel op basis van de bepalingen van § 1 gaat het recht op ouder-
schapsverlof in ten laatste zes maanden na de maand waarin het gemotiveerd uitstel plaats heeft. 

Artikel 263 - § 1. Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van deze afdeling zijn op 
deze vorm van ouderschapsverlof de bepalingen van toepassing van het koninklijk besluit van 2 januari 

1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. 

§ 2. De periode van het hier bedoelde ouderschapsverlof komt niet in aanmerking voor de berekening 
van de maximumperiode in zake loopbaanonderbrekingsverlof zoals bedoeld in artikel 5 en 7 van het 
koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. 

Artikel 263bis – De werknemer het recht heeft om een aangepast(e) arbeidsregeling of werkrooster aan 

te vragen voor de periode die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. 

Deze periode bedraagt maximum zes maanden. Het personeelslid dient daarvoor ten laatste drie weken 
voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof, een schriftelijke aanvraag aan het bestuur 
te bezorgen. In de aanvraag dient het personeelslid de redenen aan te geven die verband houden met 
een betere combinatie tussen werk- en gezinsleven. 

Het bestuur beoordeelt deze aanvraag en geeft er schriftelijk gevolg aan ten laatste één week voor het 

einde van de lopende periode van ouderschapsverlof, rekening houdend met zijn eigen behoeften en die 
van het personeelslid. Het bestuur deelt in het betrokken geschrift mee op welke wijze bij de beoordeling 
van de aanvraag rekening werd gehouden met de eigen behoeften en die van het bestuur. 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 oktober 2012) 

Afdeling II. Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of 
familielid 

Artikel 264 - Om bijstand of verzorging te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede 

graad dat lijdt aan een zware ziekte heeft het personeelslid het recht om: 

1° hetzij zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen, zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet van 
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen; 

2° hetzij zijn voltijdse arbeidsprestaties te verminderen met één vijfde of de helft, zoals bedoeld in 
artikel 102 van dezelfde wet. 

In afwijking van het voorgaande lid heeft een personeelslid dat, anders dan in toepassing van de voor-
melde wet van 22 januari 1985, tewerkgesteld is in een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het normaal 

gemiddeld aantal arbeidsuren per week ten minste gelijk is aan 3/4 van het gemiddeld voltijds aantal 

arbeidsuren van een personeelslid dat voltijds is tewerkgesteld bij hetzelfde bestuur, het recht om voor 
dezelfde redenen over te gaan naar een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het aantal arbeidsuren gelijk 
is aan de helft van het aantal arbeidsuren van de voltijdse arbeidsregeling. 

Artikel 265 - Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder gezinslid, elke persoon die 
samenwoont met de werknemer en als familielid zowel de bloed- als de aanverwanten. 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder zware ziekte, elke ziekte of medische ingreep 
die door de behandelende arts als zware ziekte wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke 
vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel. 

Artikel 266 - Het bewijs van de aangehaalde reden tot schorsing of tot vermindering van de arbeidspres-
taties wordt geleverd door het personeelslid bij middel van een attest afgeleverd door de behandelende 
geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid tot de tweede graad, waaruit blijkt dat de werkne-
mer zich bereid verklaard heeft bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon. 
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Artikel 267 - § 1. Het hier bedoelde recht op volledige schorsing van de arbeidsprestaties wordt beperkt 

tot maximum twaalf maanden per patiënt. 

De onderbrekingsperioden kunnen enkel opgenomen worden met periodes van minimum één maand of 
maximum drie maanden, aaneensluitend of niet, tot de maximumtermijn van twaalf maanden bereikt is. 

§ 2. Het hier bedoelde recht op vermindering van de arbeidsprestaties wordt beperkt tot maximum vier-
entwintig maanden per patiënt. 

De periodes van vermindering van arbeidsprestaties kunnen enkel opgenomen worden met periodes van 

minimum één maand of maximum drie maanden, aaneensluitend of niet, tot de maximumtermijn van 
vierentwintig maanden bereikt is. 

Artikel 268 - Voor het personeelslid dat alleenstaand is, worden, in geval van zware ziekte van zijn kind 
dat hoogstens zestien jaar oud is, de maximumperiodes van de hier bedoelde schorsing van de arbeids-
prestaties verdubbeld tot respectievelijk vierentwintig en achtenveertig maanden. 

Onder alleenstaande in de zin van dit artikel wordt verstaan, het personeelslid dat uitsluitend en effectief 
samenwoont met één of meerdere van zijn kinderen. 

Artikel 269 - Het personeelslid dat van het recht gebruik wenst te maken dient hiervan schriftelijk kennis 
te geven aan het bestuur. 

Deze kennisgeving gebeurt minstens zeven dagen voor de ingangsdatum van de schorsing of de vermin-
dering van de arbeidsprestaties, tenzij beide partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen. 

Deze kennisgeving kan gebeuren door de overhandiging van een geschrift aan het bestuur, dat vervol-
gens een duplicaat tekent als bericht van ontvangst, of bij middel van een aangetekend schrijven dat 
geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte ervan bij de post. 

In dit geschrift moet het personeelslid de periode vermelden gedurende welke hij zijn arbeidsprestaties 
schorst of vermindert en hij moet het bovenvermelde attest van de behandelende arts van de zwaar 
zieke bijvoegen. 

In geval van toepassing van het voorgaande artikel moet het personeelslid bovendien het bewijs leveren 
van de samenstelling van zijn gezin door middel van een attest dat wordt afgeleverd door de gemeente-
lijke overheid en waaruit blijkt dat de werknemer op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief 

samenwoont met één of meerdere van zijn kinderen. 

Voor iedere verlenging van een periode van de hier bedoelde schorsing of vermindering van de arbeids-

prestaties moet het personeelslid dezelfde procedure volgen en het vereiste attest of in voorkomend 
geval de twee vereiste attesten indienen. 

Artikel 270 - Binnen twee werkdagen na de ontvangst van de bovenvermelde schriftelijke kennisgeving 
kan de werkgever de werknemer ervan in kennis stellen dat de ingangsdatum wordt uitgesteld om rede-
nen die verband houden met het functioneren van het bestuur. 

De kennisgeving van het uitstel gebeurt door de overhandiging van een geschrift aan de werknemer 
waarin de reden en de duur van het uitstel worden vermeld. 

De duur van het uitstel bedraagt zeven dagen. 

Artikel 271 - § 1. Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van deze afdeling zijn op 
deze vorm van loopbaanonderbreking de bepalingen van toepassing van het koninklijk besluit van 2 
januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. 

§ 2. De periode van het hier bedoelde loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar 

ziek gezins- of familielid komt niet in aanmerking voor de berekening van de maximumperiode inzake 
loopbaanonderbrekingsverlof zoals bedoeld in artikel 5 en 7 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 

betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. 

Afdeling III. Loopbaanonderbreking voor het verlenen van palliatieve verzorging 

Artikel 272 - Een personeelslid heeft recht op de volledige onderbreking van zijn beroepsloopbaan voor 
een periode van één maand, eventueel verlengbaar met één maand, om palliatieve zorgen te verstrekken 

aan een persoon. 

Artikel 273 - § 1. Een voltijds personeelslid heeft het recht zijn prestaties te verminderen met de helft of 
een vijfde voor een periode van één maand, eventueel verlengbaar met één maand, om palliatieve zor-
gen te verstrekken aan een persoon. 

§ 2. Een deeltijds personeelslid heeft het recht zijn prestaties te verminderen om palliatieve zorgen te 
verstrekken aan een persoon, op voorwaarde dat: 

1° het personeelslid gemiddeld ten minste drie vierde van een voltijds ambt presteert; 
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2° de duur van de vermindering van de prestaties één maand bedraagt, eventueel verlengbaar met één 

maand; 

3° het personeelslid gemiddeld ten minste de helft van een voltijds ambt blijft presteren. 

Artikel 274 - Voor de toepassing van artikel 272 en 273 wordt onder palliatieve verzorging verstaan, elke 
vorm van bijstand en inzonderheid medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en 
verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevin-
den. 

Artikel 275 - De personeelsleden die hun loopbaan volledig onderbreken of hun prestaties verminderen, 
stellen het hoofd van het personeel voor het begin van de onderbreking bij aangetekend schrijven of 
tegen ontvangstbewijs op de hoogte. 

Zij bewijzen de aangehaalde reden voor de onderbreking met een attest afgeleverd door de behandelen-
de geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging behoeft en waaruit blijkt dat zij zich bereid 
hebben verklaard deze palliatieve verzorging te verlenen, zonder dat hierbij de identiteit van de patiënt 
wordt vermeld. 

Artikel 276 - De onderbreking vangt aan de eerste dag van de week volgend op die gedurende welke de 
in artikel 275 bedoelde mededeling is gebeurd of op een vroeger tijdstip met akkoord van het hoofd van 

het personeel. 

Artikel 277 - De personeelsleden die de eerste onderbrekingsperiode met een maand wensen te verlen-
gen, moeten een nieuw attest van de behandelende geneesheer voorleggen. 

Afdeling IV. Algemeen stelsel van loopbaanonderbreking 

Artikel 277bis - § 1. Het personeelslid kan loopbaanonderbreking of vermindering van prestaties worden 

toegekend in overeenstemming met hoofdstuk IV, afdeling 5, artikel 99 en volgende van de herstelwet 
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 

§ 2. Voor de volgende categorieën van personeelsleden wordt enkel de gedeeltelijke loopbaanverminde-
ring met één vijfde toegestaan: 

1° de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW; 

2° de personeelsleden van niveau A en B. 

§ 3. De aanvraag gebeurt schriftelijk met vermelding van begin- en einddatum voor een periode van 

minimum drie maanden en maximum twaalf maanden. Verlengingen kunnen aangevraagd worden. De 
bepalingen van artikel 261 en 262 gelden voor alle aanvragen in het kader van het algemeen stelsel van 
loopbaanonderbreking. 

Artikel 277ter - Het ziekteverlof maakt geen einde aan een toegekend stelsel van volledige of gedeeltelij-
ke loopbaanonderbreking. 

Als een feestdag op een dag verlof wegens volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking valt, loopt de 

loopbaanonderbreking door. 

Volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt niet bezoldigd. Er wordt wel een uitkering ontvan-
gen van de RVA. De aanvraag van de RVA-uitkering gebeurt met de officiële formulieren C61 van de RVA. 

Het personeelslid kan voor de aangevraagde termijn verstreken is, een einde stellen aan de volledige of 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking. 

Het personeelslid kan de toegestane volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking te allen tijde opzeg-
gen, mits eerbiediging van een termijn van minimum één maand, tenzij het bestuur een kortere termijn 

aanvaardt. 

Hoofdstuk XII. Politiek verlof 

Artikel 278 - Een personeelslid heeft, op voorwaarde dat het een voltijds ambt uitoefent, recht op politiek 
verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan worden. 

Dit verlof is ook van toepassing op het personeelslid dat ten minste 80% van de normale arbeidsduur 

werkt door verlof voor deeltijdse prestaties en op het deeltijdse personeelslid met een arbeidsregime van 
minstens 80% van de normale arbeidsduur. 

Het personeelslid kan dit politiek verlof slechts krijgen als het de onverenigbaarheden en verbodsbepa-
lingen naleeft die krachtens wets-, decreets- of reglementsbepalingen op hem van toepassing zijn. 

Artikel 279 - Onder politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee 
gelijkgesteld kan worden, wordt verstaan: 
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1° ofwel een vrijstelling van dienst die geen weerslag heeft op de administratieve en geldelijke toestand 

van het personeelslid; 

2° ofwel een facultatief politiek verlof dat op verzoek van het personeelslid wordt toegekend; 

3° ofwel een politiek verlof van ambtswege waaraan het personeelslid zich niet kan onttrekken. 

Artikel 280 - Op verzoek van het personeelslid wordt, binnen de hierna bepaalde perken, dienstvrijstelling 
verleend voor de uitoefening van de politieke mandaten: 

1° gemeenteraadslid, de burgemeester of schepenen uitgezonderd, of lid van een raad voor maat-

schappelijk welzijn van een gemeente of van een districtsraad van een district, de voorzitter uitge-
zonderd: twee dagen per maand; 

2° provincieraadslid, een lid van de bestendige deputatie uitgezonderd: twee dagen per maand. 

Artikel 281 - Op verzoek van het personeelslid wordt, binnen de hierna bepaalde perken, facultatief 
politiek verlof toegekend voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 

1° gemeenteraadslid, de burgemeester of schepenen uitgezonderd, of lid van een raad voor maat-
schappelijk welzijn van een gemeente of van een districtsraad van een district, de voorzitter en de 

leden van het vast bureau of het bureau uitgezonderd: 

a) tot en met 80.000 inwoners: twee dagen per maand; 

b) meer dan 80.000 inwoners: vier dagen per maand; 

2° schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of van de dis-
trictsraad van een district: 

a) tot en met 30.000 inwoners: vier dagen per maand; 

b) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt; 

c) van 50.001 tot en met 80.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 

3° lid van het vast bureau of het bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of 
van de districtsraad van een district: 

a) tot en met 10.000 inwoners: twee dagen per maand; 

b) van 10.001 tot en met 20.000 inwoners: drie dagen per maand; 

c) met meer dan 20.000 inwoners: vijf dagen per maand; 

4° burgemeester van een gemeente: 

a) tot en met 30.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt; 

b) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 

5° provincieraadslid dat geen lid is van de bestendige deputatie: vier dagen per maand. 

Artikel 282 - Het personeelslid wordt, binnen de hierna bepaalde perken, met politiek verlof van ambts-
wege gezonden voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 

1° burgemeester van een gemeente of voorzitter van de districtsraad van een district: 

a) tot en met 20.000 inwoners: drie dagen per maand; 

b) van 20.001 tot en met 30.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt; 

c) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 

d) van meer dan 50.000 inwoners: voltijds. 

De voorzitters van de districtsraad van een district worden, wat betreft het politiek verlof, van ambtswe-
ge gelijkgesteld met een burgemeester van een gemeente waarbij de duur van het ambtshalve politiek 
verlof beperkt wordt tot het percentage van de vergoeding van de burgemeester die zij ontvangen; 

2° schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of lid van het 
bureau van de districtsraad van een district: 

a) tot en met 20.000 inwoners: twee dagen per maand; 

b) van 20.001 tot en met 30.000 inwoners: vier dagen per maand; 

c) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt; 

d) van 50.001 tot en met 80.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 
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e) van meer dan 80.000 inwoners: voltijds. 

De leden van het bureau van de districtsraad van een district worden, wat betreft het politiek verlof, van 

ambtswege gelijkgesteld met een schepen van een gemeente waarbij de duur van het ambtshalve poli-
tiek verlof beperkt wordt tot het percentage van de vergoeding van de schepenen die zij ontvangen; 

3° lid van de bestendige deputatie van een provincieraad: voltijds; 

4° lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement of van de Senaat: vol-
tijds; 

5° lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: voltijds; 

6° lid van het Europees Parlement: voltijds; 

7° lid van de federale of Vlaamse regering: voltijds; 

8° lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: voltijds; 

9° gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: voltijds; 

10° lid van de Commissie van de Europese Unie: voltijds. 

Het politiek verlof van ambtswege vangt aan op de datum van de eedaflegging. 

Artikel 283 - In afwijking van artikel 278, tweede lid, wordt het personeelslid dat zijn ambt met deeltijdse 
prestaties van minder dan 80% van de normale arbeidsduur uitoefent en het deeltijdse personeelslid met 
een arbeidsregime van minder dan 80% van de normale arbeidsduur, niettemin met voltijds politiek 
verlof van ambtswege gezonden voor de uitoefening van een politiek mandaat, vermeld in het vorige 
artikel, voor zover daaraan een politiek verlof van ambtswege beantwoordt waarvan de duur ten minste 
de helft van een voltijds ambt bedraagt. 

Artikel 284 - Het personeelslid dat voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, schepen of 

voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of van de districtsraad van een district recht heeft 
op politiek verlof waarvan de duur niet de helft van een voltijds ambt overschrijdt, kan op zijn verzoek, 
voltijds politiek verlof krijgen. 

Het personeelslid dat voor de uitoefening van een in het eerste lid vermeld mandaat recht heeft op een 
halftijds politiek verlof, kan, op zijn verzoek, voltijds politiek verlof krijgen. 

Het politiek verlof dat, met toepassing van het eerste en tweede lid wordt verkregen, wordt gelijkgesteld 

met politiek verlof van ambtswege wat betreft de weerslag die het heeft op de administratieve en gelde-
lijke toestand van het personeelslid. 

Artikel 285 - § 1. De afwezigheden wegens facultatief politiek verlof en wegens politiek verlof van 
ambtswege voor het politieke mandaat, worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het 
personeelslid heeft evenwel geen recht op salaris. 

In afwijking van het voorgaande lid, wordt het voltijdse politiek verlof van ambtswege voor een politiek 
mandaat vermeld in artikel 282, eerste lid, 4° tot en met 10°, gelijkgesteld met een periode van non-

activiteit. 

De verloven bedoeld in het eerste en het tweede lid van dit artikel worden niettemin in aanmerking 
genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. 

Voor het tijdelijke of het bij arbeidsovereenkomst aangeworven personeelslid gelden de termijnen van 
facultatief politiek verlof of politiek verlof van ambtswege als periodes van dienstschorsing die niettemin 
moeten worden beschouwd als diensten die in aanmerking komen voor bevordering tot een hogere wed-
de. 

§ 2. Indien niet-bezoldigde politieke verloven, bedoeld in § 1, in de periode vallen die in aanmerking 
komt voor de vaststelling van de gemiddelde wedde die tot grondslag dient voor de berekening van het 
rustpensioen, dan wordt die wedde vastgesteld alsof de betrokkene in dienstactiviteit zou zijn gebleven 
gedurende de bedoelde periode en hij daadwerkelijk de wedde zou genoten hebben. 

Artikel 286 - Het politiek verlof voor het politiek mandaat eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand 
die volgt op de maand waarin het mandaat eindigt. 

In afwijking van het voorgaande loopt het politiek verlof voor een politiek mandaat, vermeld in artikel 
282, eerste lid, 4° tot en met 10°, tot zes maanden na de beëindiging van het mandaat. 

Vanaf dat ogenblik krijgt de betrokkene opnieuw alle statutaire of contractuele rechten. Het personeelslid 
dat in zijn betrekking niet werd vervangen, neemt bij wederindiensttreding de vroegere betrekking op-
nieuw op. Het personeelslid dat wel is vervangen, wordt voor een andere betrekking aangewezen over-
eenkomstig de bij het betrokken bestuur geldende regeling. 
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Artikel 287 - Het personeelslid kan, na wederindiensttreding, het salaris niet cumuleren met enig voor-

deel, verbonden aan de uitoefening van het afgelopen mandaat. 

Hoofdstuk XIII. De dienstvrijstellingen 

Artikel 288 - Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling: 

1° als vrijwilliger van een brandweerkorps, een korps voor burgerlijke bescherming of in het kader van 
psychosociale hulpverlening, voor dringende hulpverlening; 

2° als actieve vrijwilliger van het Rode Kruis of van het Vlaamse Kruis a rato van telkens maximaal vijf 
werkdagen per jaar. 

Artikel 289 - Het personeelslid dat als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau, een stemop-
nemingsbureau, of een hoofdstembureau optreedt bij de verkiezingen, heeft recht op dienstvrijstelling: 

1° de dag van de verkiezingen, als hij dan moest werken; 

2° als lid van een hoofdstembureau: de nodige tijd om de bij de kieswetgeving voorgeschreven verga-
deringen van de hoofdbureaus bij te wonen; 

3° de eerstvolgende werkdag na de verkiezingen, op voorwaarde dat afgezien wordt van het presentie-

geld. 

Artikel 290 - Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor het afstaan van: 

1° beenmerg a rato van maximaal vier werkdagen per afname; 

2° organen of weefsels voor de benodigde duur van de onderzoeken, de ziekenhuisopname en het 
herstel. 

Artikel 291 - […] Het personeelslid krijgt, maximaal tien keer per jaar, dienstvrijstelling op de dag waarop 

het bloed, plasma of bloedplaatjes geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die nodig is voor de gift, 
waarin inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor de verplaatsing naar en van het afna-
mecentrum. 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 292 - Het vrouwelijke personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor borstvoeding op het werk a rato 
van de benodigde tijd, en voor prenatale onderzoeken tijdens de diensturen gedurende de zwangerschap. 

Artikel 293 - […] 

(opgeheven bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 

Artikel 294 - Tijdens een dienstvrijstelling is een personeelslid tijdens de diensturen afwezig, met behoud 
van alle rechten. De afwezigheid wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. 

Artikel 295 - De raad kan andere dienstvrijstellingen toekennen, bovenop degene vermeld in artikel 288 
tot en met 293. 
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TITEL X. SLOTBEPALINGEN 

Hoofdstuk I. Overgangsbepalingen 

Afdeling I. Algemene bepaling en geldelijke waarborgen 

Artikel 296 - De bepalingen in artikel 227, 230 en 300bis over het aantal dagen jaarlijkse vakantie en 
over de feestdagen voor het personeel, vermeld in artikel 104, § 6, van het OCMW-decreet, treden in 

werking vanaf 1 januari 2011. 

Artikel 297 - De OCMW-secretaris in dienst, die na een klasseverhoging met toepassing van artikel 29 
van de Nieuwe Gemeentewet een hogere salarisschaal heeft gekregen, behoudt die salarisschaal op 
persoonlijke titel zolang die gunstiger is dan de salarisschaal die hij met toepassing van artikel 173 zou 
krijgen. 

Deze uitgewerkte salarisschaal bevindt zich in bijlage IV. 

Afdeling II. Overgangsbepalingen over diverse lopende procedures en lopende periodes 

Artikel 298 - Procedures van aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit die opgestart zijn 

voor de datum van inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling, worden afgewerkt in overeenstem-
ming met de regels die van toepassing waren op het ogenblik dat ze werden opgestart. 

Artikel 299 - De procedureregels die van toepassing waren bij de start van de evaluatieperiode die door-
loopt na de datum van inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling, blijven van toepassing op die 
lopende evaluatieperiode, met uitzondering van bestaande plaatselijke regels over het interne beroep 
tegen de ongunstige evaluatie. 

Artikel 300 - De verloven en afwezigheden die al toegekend waren, op het ogenblik van het kracht wor-
den van de gewijzigde regeling, blijven toegekend voor de toegestane duur en volgens de regels die 
geldig waren op het ogenblik van de toekenning. Aanvragen tot verlenging of vernieuwing van een verlof 
of afwezigheid worden beschouwd als een nieuwe aanvraag en worden behandeld in overeenstemming 
met de nieuwe reglementaire bepalingen. 

Afdeling III. Overgangsbepalingen met betrekking tot de jaarlijkse vakantiedagen en de 

feestdagen 

Artikel 300bis - § 1. Het personeelslid in dienst op 31 december 2010 dat behoort tot het personeel zoals 

bepaald in artikel 104, § 6, van het OCMW-decreet, behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij 
het OCMW de regeling over het aantal dagen jaarlijkse vakantie, die op grond van de op dat moment 
toepasselijke rechtspositieregeling van kracht was, als dat aantal jaarlijkse vakantiedagen hoger is dan 
het aantal, vastgesteld in artikel 227. 

Het personeelslid in dienst op 31 december 2010 dat behoort tot het personeel zoals bepaald in artikel 

104, § 6, van het OCMW-decreet behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de rege-
ling over het aantal feestdagen, die op grond van de op dat moment toepasselijke rechtspositieregeling 
van kracht was, als dat aantal feestdagen op jaarbasis hoger is dan het aantal, vastgesteld in artikel 230. 

§ 2. Voor de toepassing van § 1 worden volgende situaties gelijkgesteld met ‘de verdere duur van de 
loopbaan’: 

1° het contractueel personeelslid dat in dienst treedt met een nieuw arbeidscontract bij het OCMW 
zonder dat er een onderbreking is van meer dan drie maanden tussen het vorige en het nieuwe con-

tract; 

2° het personeelslid dat in het kader van de interne personeelsmobiliteit na 31 december 2010 tewerk-

gesteld wordt als personeelslid in een dienst zoals bepaald in artikel 104, § 6, van het OCMW-
decreet. 

Hoofdstuk II. Opheffingsbepalingen en inwerkingtredingsbepalingen 

Afdeling I. Opheffingsbepalingen 

Artikel 301 - Alle raadsbeslissingen betreffende de vorige rechtspositieregeling die niet in overeenstem-
ming zijn met de huidige rechtspositieregeling, worden opgeheven. 

Artikel 301bis - Artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoe-
ring en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de 
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt opgeheven. 

Artikel 301ter - volgende regelingen worden opgeheven: 
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1° het koninklijk besluit van 9 maart 1977 tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden voor de 

 maatschappelijk werkers in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
2°  het koninklijk besluit van 6 maart 1978 tot vaststelling van het aantal mindervaliden die door de 

 openbare centra voor maatschappelijk welzijn moeten worden tewerkgesteld. 

Afdeling II. Inwerkingtredingsbepalingen 

Artikel 302 - Deze rechtspositieregeling treedt in werking op 1 juli 2011. 
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Bijlage II. Uitgewerkte salarisschalen 

 

salarisschalen A1a 

 
A1b A2a A3a A4a A4b 

minimum 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 

maximum 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 

       

verhoging 2x1x750 1x1x700 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750 

 1x1x700 2x1x750 2x3x1.500 1x3x1.450 1x3x1.450 1x3x1.500 

 3x3x1.500 2x3x1.500 1x3x1.450 3x3x1.500 3x3x1.500 1x3x1.450 

 1x3x1.450 1x3x1.450 2x3x1.500 1x3x1.450 1x3x1.450 3x3x1.500 

 1x3x1.500 2x3x1.500 1x3x1.250 2x3x1.250 2x3x1.250 1x3x1.200 

 2x3x1.250 2x3x1.250 1x3x1.200   1x3x1.250 

       

0 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 

1 22.600 23.800 24.800 27.050 27.050 28.700 

2 23.350 24.550 25.550 27.800 27.800 29.450 

3 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 

4 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 

5 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 

6 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 

7 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 

8 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 

9 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 

10 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 

11 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 

12 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 

13 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 

14 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 

15 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 

16 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 

17 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 

18 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 

19 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 

20 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 

21 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 

22 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 

23 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 

24 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 

(gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013) 
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salarisschalen A5a A5b 

minimum 28.400 29.900 

maximum 44.500 48.600 

   

verhoging 3x1x1.000 1x1x1.100 

 1x3x1.950 1x1x1.150 

 2x3x2.000 1x1x1.100 

 1x3x1.950 1x3x2.000 

 2x3x1.750 1x3x1.950 

 1x3x1.700 2x3x2.000 

  1x3x2.450 

  1x3x2.500 

  1x3x2.450 

   

0 28.400 29.900 

1 29.400 31.000 

2 30.400 32.150 

3 31.400 33.250 

4 31.400 33.250 

5 31.400 33.250 

6 33.350 35.250 

7 33.350 35.250 

8 33.350 35.250 

9 35.350 37.200 

10 35.350 37.200 

11 35.350 37.200 

12 37.350 39.200 

13 37.350 39.200 

14 37.350 39.200 

15 39.300 41.200 

16 39.300 41.200 

17 39.300 41.200 

18 41.050 43.650 

19 41.050 43.650 

20 41.050 43.650 

21 42.800 46.150 

22 42.800 46.150 

23 42.800 46.150 

24 44.500 48.600 

(toegevoegd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2018) 
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salarisschalen B1 B2 B3 B4 B5 

minimum 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 

maximum 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 

      

verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 1x1x800 1x1x900 

 5x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 

 1x2x450 2x2x600 6x2x800 1x2x800 2x2x900 

 4x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 

 1x2x600 1x2x600 2x2x800 2x2x800 2x2x900 

  1x2x650 1x2x900 1x2x850 1x2x950 

  2x2x600  2x2x800 2x2x900 

  1x2x650  1x2x850 1x2x950 

  1x2x600  2x2x800 1x2x1.000 

  1x2x800    

      

0 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 

1 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 

2 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 

3 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 

4 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 

5 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 

6 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 

7 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 

8 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 

9 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 

10 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 

11 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 

12 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 

13 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 

14 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 

15 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 

16 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 

17 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 

18 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 

19 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 

20 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 

21 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 

22 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 

23 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 
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salarisschalen C1 C2 C3 C4 C5 

minimum 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 

maximum 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 

      

verhoging 1x1x600 1x1x550 1x1x650 1x1x550 1x1x600 

 1x2x600 9x2x600 2x2x600 1x2x600 1x2x600 

 1x2x550 1x2x550 1x2x650 2x2x550 1x2x650 

 8x2x600 2x2x600 1x2x600 1x2x600 1x2x600 

 1x2x550 1x2x850 1x2x650 1x2x550 1x2x650 

 1x2x600  2x2x600 1x2x600 2x2x600 

 1x2x700  1x2x650 2x2x550 1x2x650 

   1x2x600 1x2x600 2x2x600 

   1x2x650 1x2x550 1x2x650 

   2x2x600 1x2x600 1x2x600 

   1x2x850 1x2x550 1x2x650 

    1x2x600 1x2x850 

      

0 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 

1 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 

2 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 

3 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 

4 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 

5 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 

6 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 

7 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 

8 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 

9 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 

10 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 

11 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 

12 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 

13 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 

14 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 

15 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 

16 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 

17 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 

18 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 

19 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 

20 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 

21 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 

22 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 

23 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 

24 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 

25 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 

26 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 

27 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 
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salarisschalen D1 D2 D3 D4 D5 

minimum 13.300 14.300 15.500 16.900 17.000 

maximum 18.300 19.600 20.700 21.950 23.800 

      

verhoging 1x1x350 1x1x350 1x1x350 1x1x350 1x1x300 

 3x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x350 2x2x500 

 1x2x300 1x2x400 1x2x350 1x2x300 1x2x300 

 8x2x350 1x2x350 1x2x400 10x2x350 1x2x800 

 1x2x500 1x2x400 2x2x350 1x2x550 1x2x500 

  1x2x350 1x2x400  4x2x400 

  1x2x400 1x2x350  1x2x500 

  1x2x350 1x2x400  3x2x600 

  1x2x400 1x2x350   

  2x2x350 1x2x400   

  1x2x400 1x2x350   

  1x2x350 1x2x400   

  1x2x500 1x2x350   

      

0 13.300 14.300 15.500 16.900 17.000 

1 13.650 14.650 15.850 17.250 17.300 

2 13.650 14.650 15.850 17.250 17.300 

3 14.000 15.000 16.250 17.600 17.800 

4 14.000 15.000 16.250 17.600 17.800 

5 14.350 15.400 16.600 17.900 18.300 

6 14.350 15.400 16.600 17.900 18.300 

7 14.700 15.750 17.000 18.250 18.600 

8 14.700 15.750 17.000 18.250 18.600 

9 15.000 16.150 17.350 18.600 19.400 

10 15.000 16.150 17.350 18.600 19.400 

11 15.350 16.500 17.700 18.950 19.900 

12 15.350 16.500 17.700 18.950 19.900 

13 15.700 16.900 18.100 19.300 20.300 

14 15.700 16.900 18.100 19.300 20.300 

15 16.050 17.250 18.450 19.650 20.700 

16 16.050 17.250 18.450 19.650 20.700 

17 16.400 17.650 18.850 20.000 21.100 

18 16.400 17.650 18.850 20.000 21.100 

19 16.750 18.000 19.200 20.350 21.500 

20 16.750 18.000 19.200 20.350 21.500 

21 17.100 18.350 19.600 20.700 22.000 

22 17.100 18.350 19.600 20.700 22.000 

23 17.450 18.750 19.950 21.050 22.600 

24 17.450 18.750 19.950 21.050 22.600 

25 17.800 19.100 20.350 21.400 23.200 

26 17.800 19.100 20.350 21.400 23.200 

27 18.300 19.600 20.700 21.950 23.800 
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salarisschalen E1 E2 E3 

minimum 13.250 13.550 14.200 

maximum 15.000 15.650 16.550 

    

verhoging 1x1x100 1x1x150 1x1x150 

 3x2x100 7x2x150 12x2x150 

 1x2x150 1x2x100 1x2x400 

 3x2x100 4x2x150  

 6x2x150 1x2x200  

    

0 13.250 13.550 14.200 

1 13.350 13.700 14.350 

2 13.350 13.700 14.350 

3 13.450 13.850 14.500 

4 13.450 13.850 14.500 

5 13.550 14.000 14.650 

6 13.550 14.000 14.650 

7 13.650 14.150 14.800 

8 13.650 14.150 14.800 

9 13.800 14.300 14.950 

10 13.800 14.300 14.950 

11 13.900 14.450 15.100 

12 13.900 14.450 15.100 

13 14.000 14.600 15.250 

14 14.000 14.600 15.250 

15 14.100 14.750 15.400 

16 14.100 14.750 15.400 

17 14.250 14.850 15.550 

18 14.250 14.850 15.550 

19 14.400 15.000 15.700 

20 14.400 15.000 15.700 

21 14.550 15.150 15.850 

22 14.550 15.150 15.850 

23 14.700 15.300 16.000 

24 14.700 15.300 16.000 

25 14.850 15.450 16.150 

26 14.850 15.450 16.150 

27 15.000 15.650 16.550 
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Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 00 – F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be – www.ingelmunster.be 
 
Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 60 – F 051 30 45 81 
sociaalhuis@ingelmunster.be – www.ingelmunster.be 

 

 

 

 

ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTE EN OCMW INGELMUNSTER 
 

 

Nummer van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten: [nummer]. 

 

 

Overheidswerkgever die inzake arbeidsduur ressorteert onder de wet van 14 december 2000 tot vaststelling 
van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. 

 

 

Gemeentebestuur Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 4 

8770 INGELMUNSTER 

 

 

OCMW Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 6 

8770 INGELMUNSTER 

 

 

Plaats van tewerkstelling: zie artikel VI.1 (technische bijlage). 
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TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Afdeling I. Toepassingsgebied 

Artikel 1 - Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle benoemde en contractuele personeelsleden van de 

gemeente/het OCMW Ingelmunster. 

Dit arbeidsreglement is niet van toepassing op de personen die als vrijwilliger in dienst staan van de 

gemeente/het OCMW Ingelmunster. 

De personeelsleden waarop dit arbeidsreglement van toepassing is en de werkgever zijn gebonden door de 

bepalingen die in het arbeidsreglement en zijn bijlagen voorkomen en zijn ertoe gebonden ze na te leven. 

De bepalingen van dit arbeidsreglement doen geen afbreuk aan de dwingende bepalingen van de federale 
wetten, koninklijke besluiten en federale ministeriële besluiten en aan de dwingende bepalingen van de 

Vlaamse decreten, besluiten van de Vlaamse regering en de besluiten van de bevoegde Vlaamse minister. 

De bijlagen I tot en met IX maken integraal deel uit van dit arbeidsreglement. 

Afdeling II. Begripsbepalingen 

Artikel 2 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement en zijn bijlagen worden volgende begrippen 

gehanteerd in verband met de organisatie van het bestuur: 

1° het bestuur: het gemeentebestuur/het OCMW van Ingelmunster; 

2° de raad: de gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Ingelmunster; 

3° raadslid: een lid van de raad, ook wanneer het tevens lid is van het college van burgemeester en 

schepenen of het vast bureau of voorzitter van de raad; 

4° de voorzitter: de voorzitter van de raad; 

5° het bevoegde orgaan: het bestuursorgaan dat of de dienstleider die overeenkomstig de wet of een 

reglement bevoegd werd gemaakt om de beoogde handeling te stellen; 

6° de algemeen directeur: de algemeen directeur benoemd bij het bestuur; 

7° de financieel directeur: de financieel directeur benoemd bij het bestuur; 

8° het diensthoofd: de persoon die in het organogram van het bestuur een hogere rang inneemt dan 

andere personeelsleden, zoals de directeur, de coördinator, de deskundige,…; 

9° de dienstleider: de persoon die een dienst leidt. 

Alle functiebenamingen en termen die gebruikt worden in dit arbeidsreglement of in de documenten 

waarnaar verwezen wordt, hebben zowel op vrouwen als op mannen betrekking. 

Artikel 3 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement en zijn bijlagen worden volgende begrippen 

gehanteerd in verband met de rechtspositie van de personeelsleden: 

1° het personeelslid: tenzij uit de context anders blijkt, om het even welke persoon op wie dit 

arbeidsreglement en zijn bijlagen van toepassing zijn overeenkomstig artikel 1 van dit 

arbeidsreglement; 

2° contractueel personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij arbeidsovereenkomst, conform 

de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

3° statutair personeelslid: zowel het vast aangestelde statutaire personeelslid als het statutaire 

personeelslid op proef; 

4° het vast aangestelde statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de 

overheid vast is aangesteld in statutair dienstverband, ook genoemd “in vast verband benoemd” in 

afdeling 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders; 

5° het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid 

toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair dienstverband; 
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6° het bijzonder onderhandelingscomité en het hoog overlegcomité: de comités opgericht in uitvoering van 

de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 

van haar personeel; 

7° de arbeider: het personeelslid dat in hoofdzaak manuele arbeid verricht; 

8° de bediende: het personeelslid dat in hoofdzaak geestesarbeid verricht. 

Artikel 4 - Ten einde de goede werking van de diensten te verzekeren kan het bestuur volgende 

maatregelen nemen: 

1° een tuchtmaatregel: dit is een maatregel waarbij het statutaire personeelslid bestraft wordt voor een 

tekortkoming. Hiervoor wordt verwezen naar het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 

198 tot en met 216; 

2° een ordemaatregel: dit is een administratieve maatregel, die de schuldvraag onbeantwoord laat. 

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage I van dit arbeidsreglement; 

3° een evaluatie: dit is een beoordeling van het functioneren van het personeelslid in het licht van de 

vooropgestelde doelstellingen van zijn functie zoals bepaald in de functiebeschrijving. Hiervoor wordt 

verwezen naar de rechtspositieregeling. 

Afdeling III. Het personeelsdossier 

Artikel 5 - Over elk personeelslid wordt een personeelsdossier aangelegd. 

Het personeelsdossier omvat: 

1° de uitslagen van het personeelslid in de loopbaanproeven; 

2° de functiebeschrijving; 

3° de gevolgde opleiding en vorming, de vormingsattesten en eventueel de resultaten; 

4° de persoonlijke nota’s betreffende het personeelslid; 

5° de persoonlijke nota’s betreffende de uitoefening van de functie en eventueel gebeurtenissen en 

gedragingen die de uitoefening beïnvloeden of in het gedrang brengen; 

6° het evaluatiedossier; 

7° de opmerkingen van het personeelslid ten aanzien van de stukken uit het persoonlijk dossier. 

Artikel 6 - In het personeelsdossier worden alle stukken vermeld in artikel 5 opgenomen. De stukken 

vermeld in artikel 5, 4° en 5° worden enkel opgenomen indien het personeelslid deze stukken voor 

kennisneming heeft ondertekend. 

Indien het personeelslid weigert te ondertekenen, wordt hem een voor eensluidend verklaarde kopie van het 

stuk aangetekend verzonden. Nadien wordt het stuk aan het personeelsdossier toegevoegd. 

Het personeelslid heeft in antwoord op de kennisgeving de mogelijkheid binnen vijftien kalenderdagen zijn 

opmerkingen over te maken aan het bestuur. 

Artikel 7 - Het personeelslid heeft het recht tijdens de kantooruren of op afspraak het personeelsdossier te 

raadplegen op de secretarie. Daarbij kan het zich laten vergezellen van of zich laten vertegenwoordigen door 

de persoon van zijn keuze. 
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TITEL II. ARBEIDSDUUR 

Afdeling 1. Begripsbepalingen 

Artikel 8 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement en zijn bijlagen worden volgende begrippen 

gehanteerd in verband met de prestaties van de personeelsleden: 

1° arbeidsduur: de tijd gedurende welke het personeelslid ter beschikking is van het bestuur; 

2° werkdag: de dag waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die op 

hem van kracht is; 

3° rustdagen: de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid, dus de zaterdag of de zondag of de 

compensatiedagen die daarvoor in de plaats komen voor de personeelsleden die regelmatig op de 

zaterdag en/of de zondag moeten werken; 

4° activiteitsdag: de werkdag waarop een personeelslid moet werken overeenkomstig het uurrooster dat 

op hem van toepassing is; 

5° inactiviteitsdag: de werkdag waarop een personeelslid niet moet werken; 

6° voltijds en volledige prestaties: betrekking hebbend op een prestatie van achtendertig uur per week; 

7° deeltijds: een arbeidsregeling waardoor het personeelslid minder dan voltijdse prestaties moet leveren 

en die ontstaan is ten gevolge van een aanwerving in een deeltijdse betrekking of ten gevolge van een 

verlof; 

8° halftijds: een arbeidsregeling, ontstaan ten gevolge van een aanwerving in een deeltijdse betrekking of 

ten gevolge van een verlof, waarin het personeelslid ertoe gehouden is om in de loop van een week de 

helft van de prestaties te verrichten die verbonden zijn aan een voltijdse tewerkstelling; 

9° diensturen: uren waarop het personeel voor dienstverlening ter beschikking is, hetzij via het loket, 

hetzij op afspraak; 

10° overuren: de uitzonderlijke prestaties die op verzoek van het bestuur geleverd worden boven op de 

uren die op grond van de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis door het personeelslid gepresteerd 

worden; 

11° extra uren: de arbeidsuren gepresteerd boven de achtendertig uur of het normale tijdsregime per week 

wegens prestaties die als normaal kunnen worden aanzien; 

12° referentieperiode: de periode van vier maanden waarover het aantal te presteren/gepresteerde uren 

berekend wordt; 

13° diensttijd: de tijd waarbinnen elke dienst en/of afdeling bereikbaar moet zijn (en dus niet elk individueel 

personeelslid). 

Afdeling II. Dag- en weekgrenzen 

Artikel 9 - De arbeidsduur mag niet meer bedragen dan elf uur per vierentwintig uur en niet meer dan vijftig 

uren per week. 

Afdeling III. Gemiddelde weekprestaties 

Artikel 10 - § 1. De arbeidsduur van het personeelslid mag, in principe, niet meer dan gemiddeld 

achtendertig uur per week belopen over een referentieperiode van vier maanden. 

§ 2. In principe worden dienstvrijstellingen en verloven voor 7u36 gepresteerde uren in rekening gebracht 
als het om een hele dag gaat en voor 3u48 indien het om een halve dag gaat. In het geval van het systeem 

van vaste arbeidstijden worden dienstvrijstellingen en verloven voor het volgens het uurrooster te presteren 

uren in rekening gebracht. 

Artikel 11 - Het personeelslid dient erover te waken dat het niet meer dan het toegelaten maximum aantal 

uren presteert. Eventuele extra uren, die dit maximum overtreffen, kunnen niet worden gecompenseerd of 

omgezet in overuren. 

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 5 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


Arbeidsreglement gemeente en OCMW Ingelmunster – Pag. 5 

Afdeling IV. Rusttijden 

Artikel 12 - Elke arbeidstijd van zes uur moet worden gevolgd door een rusttijd van een half uur. 

De verplichting van het voorgaande lid geldt niet in geval van arbeid om het hoofd te bieden aan een 

voorgekomen of dreigend ongeval. 

Indien het personeelslid minderjarig is, is het verplicht een half uur pauze te nemen vóór de arbeid vier en 

een half uur in beslag neemt en een tweede half uur vóór de arbeid van die dag zes uur in beslag neemt. 

Artikel 13 - Tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid heeft het personeelslid recht op ten 

minste elf opeenvolgende uren rust. 

Tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid door een minderjarig personeelslid moeten zich 

minstens twaalf opeenvolgende uren rust bevinden. 

Artikel 14 - Wat betreft de regeling voor nachtprestaties wordt verwezen naar de rechtspositieregeling. 

Artikel 15 - Wat betreft de regeling voor arbeid op zaterdag, zondag en feestdagen wordt verwezen naar de 

rechtspositieregeling. 

Afdeling V. Uurroosters 

Artikel 16 - Het personeelslid moet prestaties leveren overeenkomstig het uurrooster dat op hem van 

toepassing is. De uurroosters worden opgenomen in bijlage II bij dit arbeidsreglement. 

Artikel 17 - Voor het personeelslid dat deeltijdse prestaties levert ten gevolge van een verlofregeling, bepaalt 

de beslissing die het verlof toestaat het uurrooster volgens hetwelk het personeelslid de deeltijdse prestaties 

dient te leveren. Het uurrooster wordt bepaald in overleg met het betrokken personeelslid en volgens de 

noodwendigheden van de dienst. 

Deze prestaties worden ofwel elke dag ofwel volgens een andere verdeling over een week of over een 

maand verricht. 

Artikel 18 - Voor de personeelsleden die in de buitendiensten werken, zijn de kantoren en lokalen van het 

bestuur toegankelijk tijdens de normale arbeidsdag. 

Artikel 19 - § 1. Tijdens de diensturen, moet elke dienst een aanwezigheid van minstens één personeelslid 

verzekeren. Daartoe maken de personeelsleden werkzaam op de dienst onderling en onder leiding van de 

dienstleider de nodige afspraken. 

§ 2. De diensturen stemmen overeen met de diensttijd. Het dagschema dat overeenkomt met de diensttijd 

wordt weergegeven in artikel II.11 (bijlage II). 

Afdeling VI. Overuren 

Artikel 20 - Wat betreft de regeling voor overuren wordt verwezen naar de rechtspositieregeling. 
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TITEL III. BEPALINGEN IN VERBAND MET HET LOON 

Afdeling I. Wijze, plaats en tijdstip van betalen van het loon 

Artikel 21 - Wat betreft de wijze, plaats en tijdstip van betalen van het loon wordt verwezen naar de 

rechtspositieregeling. 

Afdeling II. Meten en controleren van de arbeid 

Artikel 22 - § 1. De meting van de arbeid met het oog op het bepalen van het loon gebeurt per uur. 

In het geval van glijdende werkuren wordt de arbeid gemeten door middel van een systeem van 

tijdsregistratie. 

§ 2. De controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon gebeurt door de algemeen directeur 
of zijn aangestelde. De algemeen directeur deelt de namen mee van de personeelsleden die hij aangesteld 

heeft aan het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau. 

Het college van burgemeester en schepenen houdt controle op de algemeen directeur en de financieel 

directeur. 

Wanneer een lid van het toezichthoudend personeel afwezig is, wordt hij vervangen. De plaatsvervanger 

krijgt dezelfde rechten en plichten. 

Het toezichthoudend personeel volgt de productiviteit en de kwaliteit van het werk op, alsmede de naleving 

van de arbeidsvoorwaarden. Het toezichthoudend personeel is er toe gehouden de regels van 

rechtvaardigheid, beleefdheid en welvoeglijkheid in acht te nemen. 

Bijgevolg is het bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de taken te verdelen, dienstnota's te doen 
naleven, orde en tucht te behouden. In deze hoedanigheid beschikken ze over de bevoegdheid 

vaststellingen te doen. 

Zij hebben ook het recht om vast te stellen dat een personeelslid dat zich op het werk aanbiedt, 

klaarblijkelijk niet geschikt is om te werken en hem te verbieden het werk te beginnen. 
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TITEL IV. FEESTDAGEN EN JAARLIJKSE VAKANTIE 

Afdeling I. De feestdagen 

Artikel 23 - De bepalingen betreffende de feestdagen zijn vastgelegd in de rechtspositieregeling. 

Afdeling II. De jaarlijkse vakantie 

Artikel 24 – De bepalingen en praktische regelingen betreffende de jaarlijkse vakantie worden geregeld in de 

rechtspositieregeling. 

Het gedetacheerd personeelslid volgt de bepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkgever 

waar betrokkene is tewerkgesteld. 

Afdeling III. Collectief verlof 

Artikel 25 – § 1. Op de dag na hemelvaartsdag is er collectief verlof voor alle gemeentediensten/OCMW-

diensten. 

Deze collectieve verlofdag dient te worden afgetrokken van het aantal vakantiedagen van ieder 

personeelslid. 

§ 2. Aangezien de personeelsleden, vermeld in artikel 186, § 2, 3° van het decreet over het lokaal bestuur, 
geen recht hebben op volgende drie extra feestdagen: 2 januari, 2 november en 26 december (zie 

rechtspositieregeling), dienen zij op deze drie dagen verlof te nemen en worden deze drie dagen in 

mindering gebracht van het aantal vakantiedagen van ieder personeelslid. 

Het in deze paragraaf bedoelde personeel is het voltallige personeel van de verzorgende, verplegende en 

dienstverlenende instellingen en diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waarvan 
de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en 

erkenningsregels en voor het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk 
verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, in dienst vanaf 1 januari 2011 (bv. dienst 

gezinszorg). 

§ 3. Gelet op de noodzaak van een continue dienstverlening als overheidsdienst zijn er buiten de feestdagen, 
vermeld in de rechtspositieregeling, en de dagen collectief verlof, vermeld in § 1 en 2, geen collectieve 

sluitingsdagen, tenzij het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau daar anders over beslist. 
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TITEL V. WELZIJN OP HET WERK 

Hoofdstuk I. Veiligheid op het werk 

Afdeling I. Veiligheidspreventie 

Artikel 26 - Het bestuur treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de personeelsleden 

bij de uitvoering van hun werk. Daartoe past het bestuur volgende algemene preventiebeginselen toe: 

1° risico's voorkomen; 

2° evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen; 

3° de bestrijding van de risico's bij de bron; 

4° vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; 

5° voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele 

bescherming; 

6° aanpassing van het werk aan de mens, meer bepaald wat betreft de inrichting van de werkposten, en 
de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en 

tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken; 

7° zo veel mogelijk de risico's inperken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de techniek; 

8° risico's op een ernstig letsel inperken door het nemen van materiële maatregelen met voorrang op 

iedere andere maatregel; 

9° planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de 

personeelsleden bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder 
andere volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, 

arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk; 

10° het personeelslid voorlichten over de aard van zijn werkzaamheden, de daaraan verbonden 
overblijvende risico's en de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te voorkomen of te 

beperken: 

a) bij de indiensttreding; 

b) telkens wanneer dit in verband met de bescherming van het welzijn noodzakelijk is; 

11° verschaffen van passende instructies aan de personeelsleden en het vaststellen van 

begeleidingsmaatregelen voor een redelijke garantie op de naleving van deze instructies. 

Artikel 27 - Preventiemaatregelen hebben inzonderheid betrekking op: 

1° de organisatie van het bestuur met inbegrip van de gebruikte werk- en productiemethoden; 

2° de inrichting van de arbeidsplaats; 

3° de conceptie en aanpassing van de werkpost; 

4° de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en van chemische stoffen of preparaten; 

5° de bescherming tegen de risico's voortvloeiende uit chemische, biologische en fysische agentia; 

6° de keuze en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en van werkkledij; 

7° de toepassing van een aangepaste veiligheids- en gezondheidssignalering; 

8° het gezondheidstoezicht met inbegrip van de medische onderzoeken; 

9° psychosociale belasting veroorzaakt door het werk; 

10° de bekwaamheid, de vorming en de informatie van alle personeelsleden, met inbegrip van aangepaste 

instructies; 

11° de coördinatie op de arbeidsplaats; 

12° de noodprocedures, met inbegrip van de maatregelen in geval van situaties van ernstig en onmiddellijk 

gevaar en met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de 

personeelsleden; 
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13° alcohol- en druggebruik in relatie tot het werk (zie bijlage VII en VIII); 

14° bescherming tegen en omgaan met verbale en fysieke agressie op het werk; 

15° bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie privacyverklaring gemeente en OCMW, meer info in de 

technische bijlage, artikel VI.11). 

Artikel 28 - Het bestuur past het welzijnsbeleid aan in het licht van de opgedane ervaring, de ontwikkeling 

van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden. 

Afdeling II. Veiligheidsverplichtingen van de personeelsleden 

Artikel 29 - § 1. De leden van de hiërarchische lijn (dit wil zeggen de algemeen directeur, de dienstleiders en 

de diensthoofden) voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het beleid van de werkgever met 

betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uit. 

Hiertoe hebben zij inzonderheid de volgende taken: 

1° voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever in het kader van het dynamisch 

risicobeheersingssysteem; 

2° ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan onderzoeken en maatregelen 

voorstellen om dergelijke ongevallen en incidenten te voorkomen; 

3° een effectieve controle uitoefenen op de arbeidsmiddelen, de collectieve en persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de gebruikte stoffen en preparaten teneinde onregelmatigheden vast te 

stellen en maatregelen te nemen om hieraan een einde te maken; 

4° tijdig het advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming op het werk; 

5° controleren of de verdeling van de taken op een zodanige wijze geschiedt dat de verschillende taken 

worden uitgevoerd door de werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de vereiste 

opleiding en instructies hebben ontvangen; 

6° waken over de naleving van de instructies die in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk moeten worden verstrekt; 

7° zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in toepassing van de 

wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in 

praktijk brengen. 

§ 2. De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor de veiligheid in het bestuur. 

Veiligheid is even belangrijk als de andere verantwoordelijkheden en mag niet los gezien worden van het 

dagelijks beleid. De hiërarchische lijn is belast met de uitvoering van het door de werkgever vastgelegde 

welzijnsbeleid. Dit houdt in dat zij er voor zorgen dat dit beleid in praktijk wordt gebracht. 

Artikel 30 - § 1. Overeenkomstig zijn opleiding en de door het bestuur gegeven instructies moet het 

personeelslid op de arbeidsplaats in zijn doen en laten naar best vermogen zorg dragen voor de eigen 
veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen. Dit gebeurt onder andere door de 

naleving van volgende verplichtingen: 

1° het personeelslid moet persoonlijke kledij en goederen bewaren in de daarvoor bestemde 

opbergruimte; 

2° het moet eten in de daarvoor bestemde lokalen van het bestuur; 

3° het moet zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze georganiseerd worden 

volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen; 

4° het personeelslid moet zich houden aan de richtlijnen (zowel schriftelijke als mondelinge) inzake 

privacy, gegevensbescherming en het gebruik van ICT-middelen. 

§ 2. Niet naleven van deze verplichtingen is sanctioneerbaar. 

Artikel 31 - Het personeelslid moet overeenkomstig zijn opleiding en de door het bestuur gegeven 

instructies, overal: 

1° op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, 

vervoermiddelen en andere middelen; 
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2° op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking zijn 

gesteld en die na gebruik weer opbergen; 

3° de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties 

en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de 

juiste manier gebruiken; 

4° het bestuur en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de hoogte 

brengen van: 

a) iedere werksituatie waarvan redelijkerwijs kan vermoeden worden dat deze een ernstig en 

onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt; 

b) elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen; 

5° bijstand verlenen aan het bestuur en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, 

zolang dat nodig is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te 
voldoen die met het oog op het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk zijn 

opgelegd; 

6° bijstand verlenen aan het bestuur en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, 

zolang dat nodig is, opdat het bestuur ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de 
arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico's opleveren voor de veiligheid en de gezondheid 

binnen hun werkterrein. 

Artikel 32 - Het personeelslid moet op het einde van de werkdag volgens de instructies ter zake volgende 

bijzondere regels in acht nemen: 

1° de gebruikte voorwerpen reinigen en zo nodig leeg maken; 

2° de gebruikte toestellen afzetten; 

3° de lokalen afsluiten; 

4° het alarmsysteem opzetten. 

Afdeling III. Arbeidsongeval 

Artikel 33 - Het personeelslid dat slachtoffer is van een ongeval op weg van en naar het werk of van een 
arbeidsongeval zal zo vlug mogelijk zijn diensthoofd en de voor het bestuur aangewezen persoon, belast met 

de aangifte, op de hoogte brengen, ook al heeft dit ongeval geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 

Het personeelslid geeft een volledige toelichting, indien het hiertoe in staat is, over de omstandigheden 

waarin het ongeval zich heeft voorgedaan. 

De bevoegde dienst binnen het bestuur geeft het ongeval, hoe gering ook, aan de Administratieve 

Gezondheidsdienst aan met de voorgeschreven attesten. 

Artikel 34 - Het personeelslid dat slachtoffer is van een ongeval op weg van en naar het werk of van een 

arbeidsongeval is vrij een dokter, een apotheker of een verzorgingsinstelling te kiezen. 

Afdeling IV. Onthaal nieuwe personeelsleden 

Artikel 35 - § 1. Bij de indiensttreding wordt het nieuwe personeelslid door het diensthoofd (of zijn 
vervanger) en een aangestelde coach (een ervaren werknemer die het peterschap op zich neemt) in zijn 

werking ingeleid. Het diensthoofd (of zijn vervanger) en de coach zorgen voor het eerste onthaal en een 

rondleiding bij de gemeentelijke diensten/OCMW-diensten. 

§ 2. Het nieuwe personeelslid bekomt alle documenten die verband houden met de rechtspositieregeling, de 

bezoldigingsregeling, een exemplaar van het arbeidsreglement (inclusief bijlagen), documenten betreffende 
de arbeidsveiligheid en preventie en bescherming op het werk en alle stukken van belang voor een goede 

werking binnen het gemeentebestuur/OCMW. 

Het diensthoofd (of zijn vervanger), belast met het verzekeren van het onthaal, tekent onder zijn naam een 

document waaruit blijkt dat de nodige informatie en instructies over het welzijn op het werk werden 

gegeven. 
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§ 3. Op regelmatige tijdstippen, en minstens halfjaarlijks, worden algemene personeelsvergaderingen 

georganiseerd waarbij alle personeelsleden een overzicht krijgen over onder andere hun rechten en plichten 

en alle andere reglementen en bepalingen die op hen van toepassing zijn. 

Alle noodzakelijke en/of nuttige inlichtingen worden door het bestuur aan het personeelslid overhandigd. 

Hoofdstuk II. Moederschapsbescherming 

Afdeling I. Arbeidsduur 

Artikel 36 - In afwijking van artikel 9 en 10 mag het zwangere personeelslid niet meer dan acht uur per 

vierentwintig uur en niet meer dan achtendertig uur per week werken. 

Artikel 37 - Het zwangere personeelslid mag niet verplicht worden arbeid te verrichten tussen 20u00 en 

6u00 en dit: 

1° gedurende een periode van acht weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling; 

2° op voorlegging van een geneeskundig getuigschrift waarin de noodzaak daarvan in verband met de 

veiligheid of de gezondheid van het personeelslid of de gezondheid van het kind wordt bevestigd: 

a) gedurende andere periodes tijdens de zwangerschap; 

b) gedurende een periode van vier weken die onmiddellijk volgt op het einde van de postnatale rust. 

In bovenstaande gevallen wordt het personeelslid overgeplaatst naar werk overdag. Wanneer overplaatsing 

naar werk overdag technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan 
worden verlangd, bekomt het personeelslid verlof wegens beroepsziekte. Gedurende de zes weken voor de 

vermoedelijke datum van de bevalling wordt het verlof evenwel omgezet in zwangerschapsverlof. 

Artikel 38 - Zodra de periode waarvoor één van die maatregelen van toepassing is verstreken is, moet het 

personeelslid onder dezelfde voorwaarden als tevoren worden tewerkgesteld. 

Afdeling II. Risico voor moeder en/of kind 

Artikel 39 - Wanneer werkzaamheden een specifiek risico inhouden van blootstelling aan agentia, procedés 

of arbeidsomstandigheden, evalueert de arbeidsgeneesheer de aard, de mate en de duur van deze 
blootstelling ten einde ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid, alsmede iedere terugslag op de 

zwangerschap of de lactatie van het personeelslid alsmede de gezondheid van het kind te beoordelen en 

teneinde vast te stellen welke algemene maatregelen moeten worden genomen. 

Artikel 40 - Wanneer er een risico is vastgesteld, gaat het bestuur, rekening houdend met het resultaat van 

de evaluatie, over tot een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden 

werktijden van het personeelslid, zodat de blootstelling van het personeelslid aan dit risico wordt vermeden. 

Wanneer een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden technisch of 
objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden verlangd, zorgt het 

bestuur ervoor dat het betrokken personeelslid andere in haar toestand toelaatbare arbeid kan verrichten. 

Wanneer ook overplaatsing technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet 

kan worden verlangd, bekomt het personeelslid verlof wegens beroepsziekte. Gedurende de zes weken voor 

de vermoedelijke datum van de bevalling wordt het verlof evenwel omgezet in zwangerschapsverlof. 

Artikel 41 - Zodra de periode waarvoor de maatregelen van toepassing zijn verstreken is, wordt het 

personeelslid onder dezelfde voorwaarden als tevoren tewerkgesteld. 

Afdeling III. Medisch onderzoek 

Artikel 42 - Het personeelslid dat ander werk of dienstvrijstelling bekomen heeft wegens nachtarbeid of 

wegens specifieke risico's voor moeder en/of kind en dat bevallen is, moet uiterlijk acht dagen na het 

hervatten van het werk, een geneeskundig onderzoek ondergaan. 

Naar aanleiding van dit geneeskundig onderzoek kan de arbeidsgeneesheer voorstellen dat de maatregelen 
verder worden toegepast, wanneer hij vaststelt dat er nog steeds een risico is voor de veiligheid of de 

gezondheid van het betrokken personeelslid. 
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Hoofdstuk III. Ongewenste omgangsvormen op het werk 

Afdeling I. Beginselverklaring 

Artikel 43 - Het bestuur erkent dat de personeelsleden van het bestuur het recht hebben met waardigheid 

behandeld te worden. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk kunnen niet toegelaten 
of getolereerd worden. Op alle personeelsleden rust de verantwoordelijkheid om bij te dragen tot een 

arbeidsklimaat waarin de waardigheid van de personeelsleden wordt geëerbiedigd. De personeelsleden en 

de andere personen op de arbeidsplaats moeten afzien van elke vorm van geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag tegenover de personeelsleden en de andere personen op de arbeidsplaats. 

Afdeling II. Begripsbepalingen 

Artikel 44 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement worden volgende begrippen gehanteerd in verband 

met het welzijn op het werk: 

1° ongewenste omgangsvormen op het werk: elke vorm van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel 

gedrag en discriminatie in verband met het werk; 

2° geweld: elke feitelijkheid waarbij een personeelslid of een andere persoon psychisch of fysiek wordt 

lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk; 

3° pesterijen: elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de arbeidsplaats, dat zich 

inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige 
geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of 

psychische integriteit van een personeelslid of een ander persoon bij de uitvoering van het werk wordt 
aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, 

vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd; 

4° Psychosociale belasting: elke belasting van psychosociale aard die haar oorsprong vindt in de uitvoering 

van het werk of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke 

gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid van de persoon; 

5° ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele 

aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het gedrag 
afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk. Ongewenst seksueel gedrag op 

het werk wordt vermoed een vorm van discriminatie op grond van geslacht te zijn; 

6° discriminatie: elke handelwijze die erin bestaat dat men zich discriminerend opstelt of een ander 
persoon opdracht geeft zich discriminerend op te stellen jegens een persoon, een groep, een 

gemeenschap of één van hun leden op grond van één van de discriminatiegronden, wanneer dat 
verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd. De beslissing in verband 

met de toepassing van een arbeidsvoorwaarde is objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd indien een 
persoonlijk kenmerk, vanwege de aard van een beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt 

uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en het 

vereiste evenredig is aan dat doel; 

7° discriminatiegronden: het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of 

etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, 
het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of 

een fysieke eigenschap; 

8° het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap vormt een discriminatie. 
Als een redelijke aanpassing wordt beschouwd de aanpassing die geen onevenredige belasting 

betekent, of waarvan de belasting in voldoende mate gecompenseerd wordt door bestaande 

maatregelen; 

9° directe discriminatie: een verschil in behandeling dat rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een 

zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, 
de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de 

huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap; 

10° indirecte discriminatie: een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die als dusdanig 

een schadelijke weerslag heeft vergelijkbaar met de weerslag van een directe discriminatie; 
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11° andere personen op de arbeidsplaats: iedere persoon die in contact treedt met personeelsleden bij de 

uitvoering van het werk, inzonderheid de raadsleden, de inwoners van de gemeente, de leveranciers, 

dienstverleners en gebruikers van het bestuur; 

12° de preventieadviseur (veiligheid): de natuurlijke persoon die verbonden is aan de interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk en bevoegd is inzake veiligheidsaangelegenheden; 

13° de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen): de natuurlijke persoon die verbonden is aan een 

externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en bevoegd is inzake ongewenste 

omgangsvormen; 

14° de vertrouwenspersoon: de persoon die de preventieadviseur bijstaat in verband met de ongewenste 

omgangsvormen op het werk; 

15° het hoog overlegcomité: het comité bevoegd voor preventie en bescherming op het werk, samengesteld 

uit vertegenwoordigers van het bestuur, vakbondsafgevaardigden en preventieadviseurs. 

Artikel 45 - § 1. Ongewenste discriminatie doet zich onder andere voor door expliciet of impliciet te 

verwijzen naar een discriminatiegrond in verband met: 

1° de toegang tot het arbeidsproces, onder andere: 

a) in de werkaanbiedingen of in de advertenties voor betrekkingen; 

b) in de toegangsvoorwaarden; 

c) bij de selectie en in de selectiecriteria; 

2° de promotiekansen; 

3° de arbeidsvoorwaarden, onder andere door voorwaarden, criteria of redenen van het ontslag of in die 

voorwaarden, criteria of redenen elementen op te nemen die, zelfs zonder uitdrukkelijke verwijzing naar 

een discriminatiegrond, leiden tot discriminatie; 

4° de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid. 

§ 2. De bepalingen inzake de bescherming van zwangerschap en moederschap vormen geen discriminatie, 

maar zijn een voorwaarde voor de verwezenlijking van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Artikel 46 - Pesterijen zijn een vorm van discriminatie wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dat 
verband houdt met het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische 

afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de 
levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke 

eigenschap en dit ongewenste gedrag tot doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon 

wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd. 

Afdeling III. Plichten van de personeelsleden 

Artikel 47 - De diensthoofden hebben de plicht om in de diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn 

ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Het diensthoofd moet een luisterend oor hebben en steun 

verlenen aan ieder personeelslid dat een klacht over geweld, pesterijen en seksuele intimidatie wil indienen. 
Het diensthoofd moet volledige en duidelijke informatie over de te volgen procedure verstrekken, 

geheimhouding betrachten in gevallen van ongewenste omgangsvormen en er voor zorgen dat 
personeelsleden niet het slachtoffer worden van represailles na oplossing van het in de klacht aan de orde 

gestelde probleem. 

Artikel 48 - De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) en de vertrouwenspersoon staan het 
bestuur, de dienstleiders en de personeelsleden bij voor de toepassing van de maatregelen in verband met 

ongewenste omgangsvormen op het werk. 

De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) en de vertrouwenspersoon plegen regelmatig overleg. 

Zij zijn gehouden tot geheimhouding, behalve ten aanzien van de personen die zij in het kader van hun 

opdracht informatie moeten verstrekken. 

Artikel 49 - De vertrouwenspersoon die de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) bijstaat is 

inzonderheid belast met de volgende taken: 
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1° hij neemt deel aan de uitwerking van de te volgen procedures in verband met ongewenste 

omgangsvormen op het werk; 

2° hij geeft raad en biedt opvang, hulp en de vereiste bijstand aan de klagers van ongewenste 

omgangsvormen op het werk; 

3° hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de klagers van ongewenste omgangsvormen op het 

werk; 

4° hij bezorgt de met redenen omklede klachten aan de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). 

Artikel 50 - De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) is belast met de volgende taken: 

1° hij neemt deel aan de uitwerking van de te volgen procedures in verband met ongewenste 

omgangsvormen op het werk; 

2° hij geeft raad en biedt opvang, hulp en de vereiste bijstand aan de klagers van ongewenste 

omgangsvormen op het werk; 

3° hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de klagers van ongewenste omgangsvormen op het 

werk; 

4° hij werkt mee aan de risicoanalyse en de incidentenanalyse; 

5° hij onderzoekt de met redenen omklede klachten en stelt aan het bestuur maatregelen voor om een 

einde te maken aan de ongewenste omgangsvormen op het werk; 

6° hij onderneemt de nuttige stappen, bedoeld in artikel 61, zodat er een einde kan worden gesteld aan de 

ongewenste omgangsvormen op het werk; 

7° hij brengt advies uit over de diensten of instellingen waarop het bestuur beroep kan doen in verband 

met de psychologische begeleiding van de klager; 

8° hij stelt een individueel klachtendossier samen betreffende de feiten van de ongewenste 

omgangsvormen op het werk en houdt het bij; 

9° hij stelt regelmatig een verslag op over de met redenen omklede klachten die betrekking hebben op de 

feiten van de ongewenste omgangsvormen op het werk die zich bij het bestuur hebben voorgedaan. 

Het verslag, waarvan sprake in voorgaand lid, bevat enkel collectieve en anonieme gegevens. Dit verslag is 
bestemd voor het bestuur en wordt bijgehouden door de interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk. Het wordt ter beschikking gehouden van de ambtenaar van de sociale inspectie die met het 

toezicht belast is. 

Afdeling IV. Preventiemaatregelen 

Artikel 51 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende maatregelen 

genomen in verband met de materiële inrichting van de arbeidsplaatsen: 

1° elk bureel is zo geschikt dat het personeelslid in geval van nood kan vluchten; 

2° een goede verlichting in alle lokalen, gangen, garages en op de parking; 

3° provocerende affiches en posters worden geweerd; 

4° gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen. 

Artikel 52 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende middelen ter 

beschikking van de personeelsleden gesteld om hulp te verkrijgen: 

1° ruime en duidelijke bekendmaking bij de personeelsleden van de naam, het adres en het 

telefoonnummer van de vertrouwenspersoon en van de preventieadviseur (ongewenste 

omgangsvormen); 

2° het ter beschikking stellen van een lokaal waar de klager op verhaal kan komen; 

3° de mogelijkheid om tijdens het werk discreet contact op te nemen met de vertrouwenspersoon en/of de 

preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). 

Artikel 53 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende maatregelen 
genomen in verband met de verplichtingen van de hiërarchische lijn in het bestuur inzake ongewenste 

omgangsvormen op het werk: 
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1° bespreking en rapportering over dit onderwerp is in de hele organisatie voorzien; 

2° er wordt aan alle personeelsleden gecommuniceerd dat iedereen verantwoordelijk is voor het 
voorkomen en desgevallend beëindigen van het pestgedrag binnen zijn dienst of afdeling aan alle 

werknemers; 

3° er wordt voorzien in een vorm van periodieke thematische communicatie rond dit onderwerp via 

folders, vorming, dienstnota’s, werkoverleg,…; 

4° in de opleiding van de hiërarchische lijn wordt dit onderwerp geïntroduceerd: hoe (re)ageren als men 

over feiten op de hoogte gebracht wordt; opmerken van alarmsignalen; 

5° zo nodig afspraken maken rond gedragsnormen tussen personen; 

6° kledij aanpassen conform de organisatienorm en context; 

7° nultolerantie rond ongewenste omgangsvormen. 

Artikel 54 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen wordt de voorlichting en de 

opleiding van de personeelsleden verzekerd via: 

1° een brochure; 

2° infosessies. 

Artikel 55 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende maatregelen 

genomen in verband met de voorlichting van het hoog overlegcomité: 

1° het concretiseren van al deze maatregelen en de opname in het arbeidsreglement gebeurt na 

voorafgaand akkoord van de werknemersvertegenwoordiging; 

2° de werknemersvertegenwoordiging krijgt ook jaarlijks een verslag met collectieve en anonieme 

gegevens van de met redenen omklede klachten die werden ingediend. 

Afdeling V. Klachtenprocedure 

Artikel 56 - De arbeidsgeneesheer die bij gelegenheid van om het even welk medisch onderzoek betreffende 

het gezondheidstoezicht op de personeelsleden vaststelt dat de gezondheidstoestand van een personeelslid 

aangetast is ingevolge ongewenste omgangsvormen op het werk: 

1° informeert de klagers over de mogelijkheid zich te wenden tot de preventieadviseur (ongewenste 

omgangsvormen) of de vertrouwenspersoon; 

2° kan de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) zelf informeren, indien hij oordeelt dat de 
klager niet in staat is zich tot deze adviseur te wenden en dit onder voorbehoud van het akkoord van de 

klager. 

Artikel 57 - Elk personeelslid heeft het recht een situatie in verband met geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag te signaleren aan een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon neemt contact op met 

het vermeende slachtoffer. Het vermeende slachtoffer beslist zelf of er al dan niet een procedure wordt 

gestart. 

Artikel 58 - § 1. Het personeelslid dat meent het slachtoffer te zijn van ongewenste omgangsvormen op het 

werk wendt zich tot de vertrouwenspersoon, behalve indien hij verkiest zich rechtstreeks te richten tot de 
preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). In voorkomend geval vervult de preventieadviseur de 

taken die dit artikel aan de vertrouwenspersoon opdraagt. 

§ 2. De vertrouwenspersoon hoort de klager en bemiddelt op zijn verzoek met de aangeklaagde van de 

ongewenste omgangsvormen op het werk. 

Indien de bemiddeling tot geen resultaat leidt of onmogelijk blijkt, neemt de vertrouwenspersoon, op 
uitdrukkelijk verzoek van de klager, de met redenen omklede klacht in ontvangst, die hij onmiddellijk 

doorzendt aan de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). 

Artikel 59 - De met redenen omklede klacht wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd en 

waarin de verklaringen van de klager en de getuigen worden opgenomen en in voorkomend geval het 

resultaat van de bemiddeling. 

De klager en de getuige ontvangen een afschrift van hun verklaring. 
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Artikel 60 - De vertrouwenspersoon en/of de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) verzekeren 

de eerste hulp en eerste ondersteuning van de klager. 

Zo nodig verwijzen zij de klager door naar het centrum voor geestelijke gezondheidszorg of het centrum 

voor slachtofferhulp voor verdere begeleiding. 

Artikel 61 - Van zodra een met redenen omklede klacht is ingediend, brengt de preventieadviseur 

(ongewenste omgangsvormen) het bestuur hiervan op de hoogte door het bestuur een afschrift van het 

document te bezorgen. Daarnaast nodigt hij het bestuur uit om passende maatregelen te nemen. 

De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) onderzoekt volledig onpartijdig de met redenen 

omklede klacht en doet aan het bestuur een voorstel betreffende de toe te passen maatregelen. 

Het bestuur treft de passende maatregelen om een einde te stellen aan de feiten van de ongewenste 

omgangsvormen op het werk. 

Indien de feiten van de ongewenste omgangsvormen op het werk doorgaan na de inwerkingtreding van de 
maatregelen of indien het bestuur nalaat de nodige maatregelen te treffen, wendt de preventieadviseur zich, 

in overleg met de klager, tot de ambtenaren van de medische inspectie. 

Artikel 62 - De klager heeft het recht om zich rechtstreeks te richten tot de ambtenaar van de medische 

inspectie of om een gerechtelijke procedure in te stellen. 

Afdeling VI. Register betreffende de ongewenste omgangsvormen op het werk 

Artikel 63 - De vertrouwenspersoon is ertoe gehouden de verklaring te noteren van elk personeelslid dat 

meent het slachtoffer te zijn van feiten in verband met ongewenste omgangsvormen op het werk wanneer 

de aangeklaagde van die feiten een andere persoon op de arbeidsplaats is. 

De vertrouwenspersoon waakt erover dat de verklaringen van het personeelslid meegedeeld worden aan de 

preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). 

Het bestuur bewaart de verklaring in verband met ongewenste omgangsvormen op het werk gedurende vijf 

jaar, te rekenen vanaf de dag dat de klager deze verklaring heeft afgelegd. 

Artikel 64 - Die verklaring in verband met de ongewenste omgangsvormen, waarbij de aangeklaagde een 

andere persoon op de werkplaats is, wordt opgenomen in het register betreffende de ongewenste 

omgangsvormen op het werk. 

Alleen het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau, de algemeen directeur, de 
preventieadviseur, de vertrouwenspersoon en de bevoegde ambtenaar van de medische inspectie hebben 

toegang tot het register betreffende de ongewenste omgangsvormen op het werk en dit voor zover zij niet 

zelf aangewezen zijn als (mede-)aangeklaagde van de feiten. 

Het register over feiten van geweld wordt ter beschikking gehouden voor het Toezicht Welzijn op het Werk. 

Artikel 65 - Onverminderd de risicoanalyse waartoe de preventieadviseurs verplicht zijn, voert het bestuur 
een incidentenanalyse uit voor alle feiten in verband met ongewenste omgangsvormen op het werk waarvan 

een personeelslid het slachtoffer is geweest en die het voorwerp zijn van een met redenen omklede klacht of 

die werden ingeschreven in het register betreffende de ongewenste omgangsvormen op het werk. 

Deze analyse moet toelaten de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen te evalueren. 

Afdeling VII. Verbod op discriminatie 

Artikel 66 - Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden. 

Meer bepaald is elke vorm van discriminatie verboden op volgende terreinen: 

1° het leveren of het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek; 

2° de voorwaarden voor toegang tot de statutaire of de contractuele functies, tot het vrijwilligerswerk, en 

dat bijvoorbeeld op het vlak van de selectie- en aanstellingscriteria, de bevorderingskansen,…; 

3° de benoeming of de bevordering van een ambtenaar of de aanwijzing van een ambtenaar voor een 

dienst; 

4° de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden, het ontslag en de bezoldiging; 

5° de vermelding in een officieel stuk of in een proces-verbaal; 
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6° het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of enig 

andere drager van discriminerende uitlatingen; 

7° de economische, sociale, culturele of politieke activiteit die toegankelijk is voor het publiek. 

Artikel 67 - Elk personeelslid dat zich het slachtoffer acht van één of andere vorm van discriminatie door het 

bestuur op grond van één van de discriminatiegronden kan zich tot de arbeidsrechtbank wenden. 

Wanneer het slachtoffer van de discriminatie voor de arbeidsrechtbank feiten, zoals statistische gegevens of 

praktijktests, aanvoert die het bestaan van een directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden, 

valt de bewijslast dat er geen discriminatie is, ten laste van het bestuur. 

Het bewijs van discriminatie op grond één van de discriminatiegronden kan worden geleverd met behulp van 

een praktijktest die kan worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. 

Artikel 68 - Het personeelslid kan bij de arbeidsrechtbank een procedure instellen ten einde een discriminatie 

op grond van geslacht te doen eindigen. 

Wanneer het personeelslid voor de rechtbank feiten aanvoert die het bestaan van een directe of indirecte 

discriminatie kunnen doen vermoeden, valt de bewijslast dat er geen schending van het beginsel van gelijke 

behandeling is, ten laste van het bestuur. 

Hoofdstuk IV. Eerste hulp bij ongevallen 

Artikel 69 - § 1. Voor een ongeval op het werk is er een verbandkist ter beschikking op alle plaatsen van 

tewerkstelling vermeld in artikel VI.1 (technische bijlage). 

§ 2. De eerste hulp wordt verstrekt door opgeleide EHBO’ers in de verschillende arbeidsplaatsen, zoals 

opgelijst in artikel VI.2 (technische bijlage). 

Hoofdstuk V. Hulpverlenende instanties en nuttige informatie 

Artikel 70 - Alle informatie betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de 

contactgegevens van de preventieadviseur zijn vermeld in artikel VI.3 (technische bijlage). 

Artikel 71 - Alle informatie betreffende de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is te 

vinden in artikel VI.4 (technische bijlage). 

Artikel 72 - De leden van het bijzonder onderhandelingscomité worden vermeld in artikel VI.5 (technische 

bijlage). 

Artikel 73 - De leden van het hoog overlegcomité worden vermeld in artikel VI.6 (technische bijlage). 

Artikel 74 - De inspecties die behoren tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden 

vermeld in artikel VI.7 (technische bijlage). 

Artikel 75 – Het sociaal secretariaat dat de lonen van de personeelsleden berekent en voorbereidt wordt 

vermeld in artikel VI.8 (technische bijlage). 

Arbeidsongevallen zijn verzekerd. Daartoe heeft het bestuur een verzekeringspolis afgesloten met de 

verzekeraar vermeld in artikel VI.9 (technische bijlage). 

Andere nuttige informatie is verder te vinden in artikel VI.10 (technische bijlage). 
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TITEL VI. BEËINDIGING VAN DE RECHTSVERHOUDING 

Artikel 76 - De ontslagprocedure en opzeggingstermijnen worden respectievelijk bepaald in de 
rechtspositieregeling voor de vastbenoemde personeelsleden en in bijlage III voor de contractuele 

personeelsleden. 

Artikel 77 - Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden voor het 

contractueel personeel volgende tekortkomingen beschouwd als een dringende reden, met onmiddellijk 

ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding voor gevolg: 

1° de weigering het opgedragen werk uit te voeren wanneer dit werk past in de functieomschrijving van 

het personeelslid; 

2° het zich niet onderwerpen aan het medisch onderzoek uitgevoerd door de controlegeneesheer of door 

de arbeidsgeneesheer; 

3° opzettelijk of herhaaldelijk overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften; 

4° alcoholintoxicatie, dronkenschap, druggebruik of het verhandelen van drugs in de gebouwen of op de 

terreinen eigendom van of in gebruik door het bestuur; 

5° elke vorm van verbaal en non-verbaal geweld op het werk of naar aanleiding van het werk ten aanzien 

van meerderen, collega's, ondergeschikten en bezoekers; 

6° elke vorm van ongewenst seksueel gedrag op het werk of naar aanleiding van het werk; 

7° elke vorm van pesten op het werk of naar aanleiding van het werk; 

8° elke vorm van ernstig wangedrag op de werkplaats ter attentie van collega’s, toezichthoudend 

personeel of klanten; 

9° het misbruiken of doorgeven van paswoorden en identificatiecodes; 

10° het voorleggen van valse attesten en/of getuigschriften bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst of 

tijdens de loopbaan; 

11° valse rapporten opstellen (onkostennota’s en tijdsrapporteringen inbegrepen); 

12° diefstal; 

13° het opzettelijke schade toebrengen aan materiaal of materieel; 

14° de schending van het beroepsgeheim; 

15° het uitoefenen van een beroepsactiviteit zonder daartoe de nodige machtiging bekomen te hebben; 

16° het deelnemen aan of voordeel halen uit onethische of illegale activiteiten; 

17° elke handeling die de waardigheid van het ambt in het gedrang kan brengen; 

18° de dienst niet hervatten na een geoorloofde afwezigheid en vervolgens tenminste tien werkdagen 

afwezig blijven; 

19° de arbeidsplaats verlaten en meer dan tien werkdagen afwezig blijven; 

20° zich in een toestand bevinden waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en van de strafwetten 

het ontslag tot gevolg heeft. 

Deze opsomming is niet limitatief en houdt niet in dat, zonder afbreuk te doen aan het soevereine 
beslissingsrecht van de rechter, geen andere tekortkomingen kunnen worden ingeroepen voor ontslag om 

dringende redenen. 

Artikel 78 - Voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden geven de tekortkomingen vermeld in artikel 

77 aanleiding tot het opstarten van een tuchtprocedure, overeenkomstig artikel 198 tot en met 216 van het 

decreet over het lokaal bestuur. 
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TITEL VII. INWERKINGTREDINGSBEPALING 

Artikel 79 - Dit arbeidsreglement treedt in werking op 1 juli 2009 en werd aangepast bij besluit van de 
gemeenteraad van 21 mei 2013, 18 maart 2014, 24 mei 2016 en 21 mei 2019, wat betreft het 

gemeentebestuur. 

Dit arbeidsreglement treedt in werking op 1 mei 2010 en werd aangepast bij besluit van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 28 mei 2013, 26 november 2013, 25 maart 2014, 31 mei 2016 en 21 mei 2019, 

wat betreft het OCMW. 
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BIJLAGE I. ORDEMAATREGELEN 

Afdeling I. Algemeen 

Artikel I.1 - Om de goede werking van de diensten te bevorderen of te herstellen kan het college van 

burgemeester en schepenen/het vast bureau, in overleg met de betrokken personeelsleden, 

ordemaatregelen nemen, met name volgende organisatorische maatregelen: 

1° de overplaatsing of mutatie; 

2° het verbod tot het zoeken van contact met personeel van het bestuur in de lokalen van het bestuur; 

3° het ontnemen van de leiding over een dienst; 

4° onder het rechtstreeks gezag van een hoog (hoger) geplaatste brengen; 

5° het schrappen van bepaalde opdrachten uit de functiebeschrijving; 

6° het ontheffen van een bijkomende functie; 

7° de intrekking van de detachering; 

8° het ontnemen van het hogere ambt, dat extra toelagen en extra verantwoordelijkheid met zich brengt. 

Afdeling II. Organisatorische maatregelen 

Artikel I.2 - Het bestuur heeft het recht en de plicht de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk te 

organiseren volgens de opties die verwoord zijn in het algemeen beleidsprogramma dat het college van 

burgemeester en schepenen/het vast bureau aan de raad heeft voorgelegd. 

Dit recht impliceert dat, in overleg met de betrokken personeelsleden, de functies van het personeelslid 

kunnen aangepast worden aan de gewijzigde noodzakelijkheden en dat personeelsleden andere 
gelijkwaardige functies en taken dienen op te nemen of aan andere diensten worden toegevoegd, dan deze 

waartoe zij voordien behoorden. In voorkomend geval heeft het personeelslid recht op de nodige vorming 

en opleiding. 

Artikel I.3 - Wanneer de organisatorische maatregel een reorganisatie inhoudt, waardoor taken en 

bevoegdheden opnieuw verdeeld worden, dan ontvangt het personeelslid schriftelijk een voorstel van 
reorganisatie, waarbij de wijzigingen die betrekking hebben op het personeelslid geëxpliciteerd worden. Aan 

het personeelslid wordt in dat geschrift meegedeeld bij wie het verdere informatie kan bekomen over deze 

aangelegenheid. 

Artikel I.4 - Het personeelslid wordt in hetzelfde geschrift uitgenodigd om gehoord te worden door het 

college van burgemeester en schepenen/het vast bureau. De termijn tussen het ogenblik van de ontvangst 

van de uitnodiging en het ogenblik van de bespreking bedraagt minstens vier werkdagen. 

Artikel I.5 - De bespreking bestaat uit twee onderdelen. 

Tijdens het eerste onderdeel controleert het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau of het 

personeelslid de reorganisatie en de implicaties daarvan voor hemzelf begrepen heeft. Zo nodig wordt 

bijkomende informatie verstrekt. 

Tijdens het tweede onderdeel kan het personeelslid bedenkingen formuleren in verband met de 

voorgenomen organisatie. 

Desgewenst kan het personeelslid zich laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. 

Artikel I.6 - Het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau neemt de beslissing in verband 
met de voorgenomen reorganisatie ongeacht of het personeelslid ingegaan is op de uitnodiging. Waar de 

beslissing indruist tegen de bezwaren van het personeelslid, wordt deze beslissing gemotiveerd. 
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BIJLAGE II. UURROOSTERS 

Afdeling I. Het administratief personeel/de bedienden (zoals bepaald in artikel 3, 8°) 

Artikel II.1 - Een systeem van glijdende werktijden is van toepassing. Glijdende werktijden of glijtijden zijn 

facultatieve arbeidstijden. Door glijdende werkuren ligt het gepresteerde aantal uren per dag niet meer vast, 

doch kan dit door het personeelslid vrij gekozen worden. 

Het reglement inzake variabele arbeidstijd is van toepassing (zie bijlage II, afdeling IV). 

Afdeling II. De technische dienst 

Artikel II.2 - Een systeem van vaste werktijden is van toepassing. 

Volgende roosters zijn van toepassing: 

Rooster 1 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Dinsdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Woensdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Donderdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Vrijdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 15u00 

Zaterdag   

Zondag   

Rooster 1 is van toepassing vanaf de week van 1 september tot en met mei. 

 

Rooster 2 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Dinsdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Woensdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Donderdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Vrijdag van 7u30 tot 12u00  

Zaterdag   

Zondag   

Rooster 2 is 13 weken van toepassing tijdens de zomermaanden, vanaf juni. 

Bij extreme temperaturen kunnen bovenstaande roosters aangepast worden zodat de werkdag vroeger kan 

aangevat worden. Eventuele aanpassingen worden minstens vijf werkdagen op voorhand meegedeeld. 

Artikel II.3 - De personeelsleden die instaan voor het toezicht op het sportcentrum hebben een variabel, 
weekgebonden uurrooster. Eventuele aanpassingen aan het uurrooster worden ten laatste vijf werkdagen op 

voorhand meegedeeld aan alle betrokken personeelsleden door het diensthoofd of de dienstleider. 

Regelmatige prestaties worden gepresteerd tussen 7u30 en 18u30 en worden verricht van maandag tot en 

met vrijdag. Weekend- en avondprestaties maken deel uit van het variabel uurrooster. De dagelijkse 

arbeidsduur bedraagt minimum vier uur en maximum elf uur. De wekelijkse arbeidsduur bedraagt minimum 

negentien uur en maximum vijfenveertig uur. 

Voor personeelsleden die werken volgens een voltijds uurrooster, zijn de uurroosters vermeld in artikel II.2 

van toepassing. 
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Afdeling III. Extramurale diensten en onderhoudspersoneel 

Artikel II.4 - Een systeem van variabele werktijden is van toepassing voor de extramurale diensten en het 
onderhoudspersoneel. Door variabele werktijden staat het totaal aantal uren per dag wel vast, maar de 

begin- en einduren worden pas vastgelegd na toestemming van de dienstverantwoordelijke en akkoord van 

de klant. 

Voor personeelsleden van de extramurale diensten en het onderhoudspersoneel die werken volgens een 

voltijds uurrooster, geldt het volgende rooster: 

 38 uren week 

Maandag 7,60 uren 

Dinsdag 7,60 uren 

Woensdag 7,60 uren 

Donderdag 7,60 uren 

Vrijdag 7,60 uren 

Zaterdag  

Zondag  

 

Voor de dienst gezinszorg (verzorgenden): 

De personeelsleden (verzorgenden) hebben een variabel uurrooster afhankelijk van de vraag van de klanten. 
De planning voor de verzorgenden met het uurrooster voor de volgende werkweek wordt opgemaakt door 

de verantwoordelijke gezinszorg en ten laatste vijf werkdagen op voorhand meegedeeld aan de 

verzorgende. 

Regelmatige prestaties worden gepresteerd tussen 7u00 en 20u00 en worden verricht van maandag tot en 
met vrijdag. De dagelijkse arbeidsduur bedraagt minimum twee uur en maximum acht uur. De wekelijkse 

arbeidsduur bedraagt minimum vijftien uur en maximum achtendertig uur. 

 

Voor de dienst gezinszorg (poetsdienst): 

De personeelsleden (poetsdienst) hebben een variabel uurrooster afhankelijk van de vraag van de klanten. 
De planning voor de medewerkers van de poetsdienst met het uurrooster voor de volgende werkweek wordt 

opgemaakt door het verantwoordelijke diensthoofd en ten laatste vijf werkdagen op voorhand meegedeeld 

aan de betrokken medewerker. 

Regelmatige prestaties worden gepresteerd tussen 7u30 en 17u30 en worden verricht van maandag tot en 

met vrijdag. De dagelijkse arbeidsduur bedraagt minimum 3,8 uur en maximum 7,6 uur. De wekelijkse 

arbeidsduur bedraagt minimum 7,6 uur en maximum 38,0 uur. 

 

Voor de dienst maaltijden aan huis: 

Regelmatige prestaties worden gepresteerd tussen 7u30 en 18u30 en worden verricht van maandag tot en 

met vrijdag. De dagelijkse arbeidsduur bedraagt minimum drie uur en maximum vijf uur. De wekelijkse 

arbeidsduur bedraagt minimum vijftien uur en maximum vijfentwintig uur. 

Eventuele aanpassingen aan het uurrooster worden ten laatste vijf werkdagen op voorhand meegedeeld aan 

alle betrokken personeelsleden door het diensthoofd of de dienstleider. 

 

Voor het onderhoudspersoneel: 

Artikel II.5 - Voor het onderhoudspersoneel zijn variabele uurroosters van toepassing. De uurroosters 

verschillen per gebouw en per locatie en zijn weekgebonden. Eventuele aanpassingen aan het uurrooster 
worden ten laatste vijf werkdagen op voorhand meegedeeld aan alle betrokken personeelsleden door het 

diensthoofd of de dienstleider. 

Regelmatige prestaties worden gepresteerd tussen 6u00 en 18u30 en worden verricht van maandag tot en 
met vrijdag. Weekendprestaties maken deel uit van het variabel uurrooster. De dagelijkse arbeidsduur 
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bedraagt minimum drie uur en maximum acht uur. De wekelijkse arbeidsduur bedraagt minimum negentien 

uur en maximum achtendertig uur. 

Afdeling IV. Reglement variabele arbeidstijd van toepassing voor het administratief 

personeel/de bedienden zoals bepaald in artikel 3, 8° 

Artikel II.6 - Het beginsel van de achtendertig uren werkweek wordt behouden. Dit is gemiddeld 7,6 uur per 

dag. Gespreid over vier maanden moet een gemiddelde van achtendertig uur per week bereikt worden. 

De variabele arbeidstijd wordt bijgehouden aan de hand van tijdschrijven. 

Artikel II.7 - De arbeidsdag bestaat enkel uit glijtijden. Dit wil zeggen dat het personeel vrij is zijn uur van 

aankomst en vertrek te kiezen. 

Dagschema: 

 Glijtijd 

Maandag van 7u30 tot 18u30 

Dinsdag van 7u30 tot 18u30 

Woensdag van 7u30 tot 18u30 

Donderdag van 7u30 tot 18u30 

Vrijdag van 7u30 tot 18u30 

Zaterdag  

Zondag  

 

De arbeidsdag mag de elf uur niet overschrijven. Extra uren die de elf uur per dag overschrijden, worden 
niet verrekend. Elke volledige werkdag dient een rustpauze van minstens een half uur te omvatten. Indien 

bij een volledige werkdag geen rustpauze van minstens een half uur wordt genomen, wordt toch een half 

uur van het dagtotaal afgetrokken. 

Artikel II.8 - De referentieperiode bedraagt vier maanden, zodat de theoretische prestatie gelijk is aan het 

aantal arbeidsdagen in die periode maal 7,6. 

Het overschot aan extra uren op het einde van de referentieperiode mag niet meer bedragen dan 

achtendertig uur ten opzichte van de theoretische prestaties. 

Het tekort aan extra uren op het einde van de referentieperiode mag niet meer bedragen dan 3,8 uur ten 

opzichte van de theoretische prestaties. 

Dit betekent dat het overschot of tekort aan extra uren dat groter is dan de opgegeven grenzen tijdens de 
lopende referentieperiode gecompenseerd moet worden. Is het overschot groter, dan wordt dit niet 

verrekend. Is het tekort groter, dan is dat een overtreding die aanleiding kan geven tot het nemen van de 

maatregelen voorzien in artikel 4 of bijlage III van dit arbeidsreglement. 

Stelselmatige overtredingen geven aanleiding tot het nemen van de maatregelen voorzien in artikel 4 of 

bijlage III van dit arbeidsreglement. 

Artikel II.9 - De recuperatie van het overschot aan extra uren kan gebeuren tijdens de glijtijden. Per dag 

wordt op deze manier 7,6 uur verrekend en per voor- of namiddag telkens 3,8 uur. 

Artikel II.10 - Vastgestelde onregelmatigheden worden gesanctioneerd. 

Afdeling V. Diensttijd 

Artikel II.11 – Wat betreft de diensttijd geldt volgend dagschema voor het gemeentehuis en het sociaal huis: 

 Diensttijd 

Maandag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 

Dinsdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 

Woensdag van 9u00 tot 12u00 
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Donderdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30 

Vrijdag van 9u00 tot 12u00 

Zaterdag van 9u00 tot 12u00 (tweewekelijks, enkel dienst bevolking en 

burgerlijke stand) 

Zondag  

Tijdens de maanden juli en augustus geldt volgende aangepaste regeling voor de dienst bevolking en 

burgerlijke stand: 

1° juli: eerste twee zaterdagen van 9u00 tot 12u00; 

2° augustus: laatste twee zaterdagen van 9u00 tot 12u00. 
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BIJLAGE III. BEËINDIGEN VAN DE RECHTSVERHOUDING VOOR CONTRACTUEEL 
PERSONEEL 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel III.1 - Het dienstverband van een personeelslid neemt een einde door: 

1° door het verstrijken van de termijn van het contract voor bepaalde duur; 

2° door het verwezenlijken van het werk bij een contract voor bepaald werk; 

3° door het wegvallen van de reden van de vervangingsovereenkomst; 

4° door onderling akkoord tussen personeelslid en bestuur; 

5° door ontslag gegeven door het personeelslid; 

6° door ontslag gegeven door het bestuur; 

7° door ontslag wegens dringende redenen; 

8° door overmacht; 

9° door pensionering; 

10° door overlijden. 

Artikel III.2 - § 1. De laatste werkdag of zo spoedig mogelijk overhandigt het bestuur volgende documenten 

aan het personeelslid dat uit dienst treedt: 

1° een vakantieattest per jaar waarvoor het personeelslid nog recht heeft op vakantiegeld bij 

uitdiensttreding; 

2° een tewerkstellingsattest; 

3° het werkloosheidsattest; 

4° de individuele rekening. 

§ 2. Elk vakantieattest vermeldt: 

1° de periode gedurende welke het personeelslid bij het bestuur in dienst was en eventueel de 

gelijkgestelde periode; 

2° het bruto bedrag van het verschuldigd vakantiegeld; 

3° het percentage dat voor de berekening van dit vakantiegeld in aanmerking werd genomen. 

Artikel III.3 - Het bestuur betaalt de laatste vergoedingen als volgt: 

1° het loon van de laatst gewerkte maand: ten laatste de vierde werkdag van de volgende maand; 

2° het verschuldigde vakantiegeld: binnen de maand na de datum uitdienst; 

3° de eindejaarstoelage: binnen de maand na de datum uitdienst. 

Afdeling II. Bijzondere arbeidsovereenkomsten 

Artikel III.4 - Onder bijzondere arbeidsovereenkomsten worden verstaan: 

1° arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd; 

2° arbeidsovereenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk; 

3° arbeidsovereenkomst gesloten voor de vervanging van een titularis; 

4° arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten. 

Voor alle wettelijke bepalingen betreffende deze bijzondere arbeidsovereenkomsten wordt verwezen naar de 

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 26 december 2013 betreffende de 

invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. 
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Afdeling III. Beëindiging door onderling akkoord 

Artikel III.5 - Het personeelslid en het bestuur kunnen in onderling akkoord een einde maken aan de tussen 
hen bestaande arbeidsovereenkomst en dat ongeacht de duur van de overeenkomst. Zij komen daarbij 

overeen op welk ogenblik de overeenkomst een einde neemt. 

Afdeling IV. Beëindiging wegens dringende redenen 

Artikel III.6 - Zowel het personeelslid als het bestuur kunnen wegens dringende redenen een einde maken 

aan de arbeidsovereenkomst. De dringende reden wordt aan het oordeel van de rechter overgelaten. 

Indien deze de dringende reden niet aanvaardt, is de partij die de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft een 

schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij. 

Artikel III.7 - Onder dringende reden wordt de ernstige tekortkoming verstaan die elke professionele 

samenwerking tussen het personeelslid en het bestuur onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. 

Artikel III.8 - De voorvallen en situaties vermeld in artikel 77 worden door het bestuur als reden tot dringend 

ontslag gezien. 

Artikel III.9 - De partij, die de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen wegens dringende redenen, is 

ertoe gehouden volgende verplichtingen na te komen: 

1° het ontslag om een dringende reden moet gegeven worden vooraleer het feit, waarop het gebaseerd is, 

drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept; 

2° dringende redenen, waarop het ontslag gebaseerd is, moet binnen drie werkdagen na het ontslag hetzij 

bij een per post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaarderexploot ter kennis gebracht worden 
aan de andere partij. Indien het ontslag uitgaat van het personeelslid, mag de kennisgeving ook 

gebeuren door afgifte van een geschrift aan het bestuur met ontvangstbewijs. 

De partij die een dringende reden inroept, dient daarvan voor de rechter het bewijs te leveren en te 

bewijzen dat de termijnen, die in dit artikel genoemd werden, gerespecteerd werden. 

Afdeling V. Ontslag gegeven door het personeelslid 

Artikel III.10 - Het personeelslid kan vrijwillig een einde maken aan de arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur. Het dient daartoe een opzeg te geven. 

Voor alle wettelijke bepalingen betreffende de opzegging door de werknemer wordt verwezen naar de wet 

van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 26 december 2013 betreffende de 

invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. 

Afdeling VI. Ontslag gegeven door het bestuur 

Artikel III.11 - Het bevoegde orgaan kan een einde maken aan de benoeming op proef of aan de 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het dient daartoe een opzeg te geven. 

Voor alle wettelijke bepalingen betreffende de opzegging door het bestuur, het recht op sollicitatieverlof en 
het recht op outplacement wordt verwezen naar de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten en de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 

tussen arbeiders en bedienden. 

Afdeling VII. Overmacht en overlijden 

Artikel III.12 - Door overmacht ontstane gebeurtenissen hebben in principe slechts de schorsing van de 

arbeidsovereenkomst voor gevolg. 

Artikel III.13 - Wanneer het personeelslid door ziekte of ongeval in de definitieve onmogelijkheid is de 

arbeidsovereenkomst verder uit te voeren, gaat het om een geval van overmacht, dat een onmiddellijk einde 

stelt aan de arbeidsovereenkomst, zonder dat het bestuur hierbij een opzegvergoeding verschuldigd is. 

Artikel III.14 - Het overlijden van het personeelslid vormt een geval van overmacht, dat een onmiddellijk 
einde stelt aan de arbeidsovereenkomst, zonder dat het bestuur hierbij een opzegvergoeding verschuldigd 

is. 
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BIJLAGE IV. ORGANOGRAM 

Artikel IV.1 - Wegens de integratie van gemeente en OCMW wordt verwezen naar de beslissingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij het gezamenlijk organogram van gemeente 

en OCMW werd vastgesteld. 
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BIJLAGE V. MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET 
WERK 

Afdeling I. Verbodsbepaling 

Artikel V.1 - Het is elke werknemer absoluut verboden om enige handeling te stellen van geweld, pesterijen 

of ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk. 

Een werknemer die - niettegenstaande de preventiemaatregelen (zie artikel V.6) - bij de uitvoering van het 

werk verklaart het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, gepleegd door 
een of meerdere collega’s of door een of meerdere derden, kan voor advies, bijstand, opvang of klacht 

terecht bij de preventieadviseur en/of de vertrouwenspersonen die overeenkomstig de wetgeving worden 

aangeduid. 

Afdeling II. Preventie van psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

Artikel V.2 - De werkgever neemt de nodige maatregelen om psychosociale risico’s op het werk te 

voorkomen, en de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of te beperken. 

Een werknemer die desondanks meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan 

met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, beschikt over verschillende 

actiemogelijkheden (zie artikel V.7). 

Afdeling III. Begrippen 

Artikel V.3 - Wordt verstaan onder: 

1° psychosociale risico’s op het werk: de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade 

ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een 

blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 
arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact 

heeft en die objectief een gevaar inhouden; 

2° geweld: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of andere persoon waarop de welzijnswet van 

toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk; 

3° pesterijen: een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten 

of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of 

gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een 
werknemer of een andere persoon waarop de welzijnswet van toepassing is bij de uitvoering van zijn 

werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in 

woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen 

inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, 
nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele 

geaardheid, genderexpressie en genderidentiteit; 

4° ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW): elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of 

lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een 

persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

omgeving wordt gecreëerd. 

Afdeling IV. Psychosociale preventieadviseur en vertrouwenspersonen 

Artikel V.4 - Iedere werknemer die bij de uitvoering van het werk verklaart het voorwerp te worden van 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, kan zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen, 

aangeduid door de werkgever mits unaniem voorafgaand akkoord van de werknemersvertegenwoordiging in 

het hoog overlegcomité. De vertrouwenspersonen worden vermeld in artikel VI.3 (technische bijlage). 

De vertrouwenspersonen zijn bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel voor wat het 

informele luik betreft (zie artikel V.6). De vertrouwenspersonen zijn gebonden door het beroepsgeheim. 

De preventieadviseur psychosociale aspecten is bevoegd ten aanzien van het geheel van de psychosociale 
risico’s op het werk. Ook de preventieadviseur psychosociale aspecten is gebonden door het beroepsgeheim. 

De preventieadviseur psychosociale aspecten wordt vermeld in artikel VI.4 (technische bijlage). 
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Afdeling V. Risicoanalyse 

Artikel V.5 - § 1. Algemene risicoanalyse: in het kader van de risicoanalyse die betrekking heeft op het 
geheel van de risico’s die de gezondheid van de werknemer kunnen aantasten, identificeert de werkgever de 

situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk. Hij houdt inzonderheid rekening 
met situaties die aanleiding kunnen geven tot stress op het werk, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk. 

Hij bepaalt en evalueert de psychosociale risico’s op het werk rekening houdend met de gevaren verbonden 
aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk. 

De werkgever voert de risicoanalyse uit met medewerking van de werknemers. De werkgever betrekt er de 

preventieadviseur van zijn interne dienst bij. Wanneer de complexiteit van de analyse het vereist, betrekt hij 

er de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst bij. 

Wanneer de werknemers bij de uitvoering van hun werk in contact komen met andere personen op de 

arbeidsplaats, dan houdt hij bij de risicoanalyse en het bepalen van de preventiemaatregelen rekening met 
dit specifieke element. Met het oog hierop, houdt de werkgever onder meer rekening met de verklaringen 

van de werknemers die opgenomen zijn in het register van feiten van derden. In dit register kunnen de 
werknemers (desgevallend anoniem) feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag noteren 

waarvan zij menen het voorwerp te zijn geweest en die gepleegd zijn door personen die niet tot hun 

onderneming behoren. 

§ 2. Specifieke risicoanalyse: er kan ook een risicoanalyse uitgevoerd worden van een specifieke 

arbeidssituatie. Dit kan op verzoek van een lid van de hiërarchische lijn of op verzoek van ten minste een 
derde van de werknemersafvaardiging in het hoog overlegcomité. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 

terugkerende conflictsituatie binnen een bepaalde dienst. 

Deze risicoanalyse betreft in hoofdzaak een risicoanalyse op collectief niveau. Het doel van de risicoanalyse 
bestaat er in individuele en collectieve maatregelen te treffen om het gevaar te beheersen. De collectieve 

aanpak laat toe het aantal individuele verzoeken tot interventie door werknemers die geraakt worden door 

hetzelfde probleem te verminderen. 

De werkgever voert de risicoanalyse uit met medewerking van de werknemers. De werkgever betrekt er de 
preventieadviseur van zijn interne dienst bij. Wanneer de complexiteit van de analyse het vereist, betrekt hij 

er de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst bij. 

Afdeling VI Preventiemaatregelen 

Artikel V.6 - Volgende preventieve maatregelen worden in de onderneming of de instelling vastgesteld om 

de werknemers te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van 

het werk: 

1° materiële en organisatorische maatregelen waardoor psychosociale risico’s, waaronder geweld, pesten 

en ongewenst seksueel gedrag op het werk, kunnen worden voorkomen: 

• gescheiden toiletten en kleedkamers voor mannen en vrouwen; 

• alle bureaus moeten aan de wettelijke criteria voldoen inzake voldoende aantal vierkante meter vrije 

ruimte per persoon en de verlichting- en verluchtingsnormen; 

• elke werknemer ontvangt de nodige uitrusting en communicatiemiddelen om zijn job naar behoren 

te kunnen uitvoeren; 

• een goede verlichting in alle lokalen en gangen, ook in garages; 

• het weren van provocerende affiches of posters in alle lokalen en/of bergruimtes; 

2° preventiemaatregelen betreffende de bepaling van de middelen waarover de werknemers beschikken 

om hulp te krijgen: 

• ruime en duidelijke bekendmaking in het bedrijf van de naam, adres en telefoonnummer van de 

preventieadviseur en vertrouwenspersonen; 

• bij nood ter beschikking stellen van een lokaal waar het slachtoffer “op verhaal” kan komen; 

• de mogelijkheid om tijdens het werk discreet contact op te nemen met de preventieadviseur en/of 

de vertrouwenspersonen; 
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3° preventiemaatregelen betreffende de wijze waarop het slachtoffer zich tot de preventieadviseur en 

desgevallend tot de vertrouwenspersonen kan richten: 

• telefonisch contacteren: telefoonnummer bevoegd preventieadviseur en vertrouwenspersonen, zie 

artikel VI.3 en VI.4 (technische bijlage); 

• e-mail: zie artikel VI.3 en VI.4 (technische bijlage); 

• desgevallend een apart bureau tijdelijk ter beschikking stellen waar in alle discretie een gesprek kan 

worden gevoerd; desnoods na afspraak in een onderzoekslokaal van de externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk; 

4° procedures betreffende de opvang en de wedertewerkstelling van werknemers die verklaren het 

voorwerp te zijn van psychosociale risico’s, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

bij de uitvoering van het werk: 

• desgevallend tijdelijke overplaatsing van de aangeklaagde totdat een definitieve oplossing is 

gevonden; 

• desgevallend toekennen van een ander bureau; 

5° betreffende het onthaal van, de hulp aan en de vereiste ondersteuning van de personen die verklaren 

het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van het 

werk: 

• desgevallend wordt een geluidsdichte locatie ter beschikking gesteld waar het slachtoffer met de 

preventieadviseur of een vertrouwenspersoon kan spreken; 

• de bevoegde preventieadviseur of vertrouwenspersoon mag voldoende tijd uittrekken tijdens de 

arbeidstijd om het slachtoffer bij te staan om de klacht te onderzoeken; 

6° betreffende de opvang en de wedertewerkstelling van werknemers die verklaren het voorwerp te zijn 

van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk: 

• indien noodzakelijk en in zoverre als mogelijk kan de dader tijdelijk overgeplaatst worden naar een 

andere afdeling of lokaal tot er een definitieve oplossing gevonden wordt; 

• indien wenselijk en in zoverre als mogelijk kan het slachtoffer tijdelijk overgeplaatst worden naar 

een andere afdeling of lokaal tot er een definitieve oplossing gevonden wordt; 

7° specifieke maatregelen ter bescherming van de werknemers die bij de uitvoering van hun werk in 
contact komen met derden (derden zijn personen die geen werknemers van de onderneming zijn maar 

die met hen contact hebben bij de uitvoering van hun werk, zoals klanten, leveranciers en 

dienstverleners): 

• opdat de werkgever een globaal overzicht zou hebben op de onrechtmatige gedragingen vanwege 

derden, dient een feitenregister van derden te worden bijgehouden; 

• wanneer een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten opnemen in dit feitenregister; 

• de verklaring in het feitenregister vermeldt een beschrijving van de feiten en de data waarop deze 

feiten hebben plaatsgevonden, de werknemer mag niet verplicht worden om zijn identiteit mee te 

delen; 

• dit register wordt bijgehouden door de preventieadviseur psychosociale aspecten; 

• alleen de werkgever, de bevoegde preventieadviseur psychosociale aspecten, de interne 
preventieadviseur, Toezicht Welzijn op het Werk en de vertrouwenspersonen hebben toegang tot dit 

register; 

8° maatregelen betreffende de verplichtingen van de hiërarchische lijn in de onderneming of instelling 

inzake de preventie van psychosociale risico’s, waaronder feiten van geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk:  

• de hiërarchische lijn oefent het preventiebeleid van de werkgever uit, elk binnen zijn bevoegdheden 

en op zijn niveau; 
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• elke werknemer is verantwoordelijk voor het voorkomen en desgevallend beëindigen van het 

(contraproductief) pestgedrag binnen zijn dienst of afdeling, dit wordt bij het onthaal aan alle 

nieuwe werknemers uitgelegd; 

• de thematiek wordt op de werknemersvergaderingen besproken en rapportering erover wordt in de 

hele organisatie voorzien; 

• er wordt voorzien in een vorm van periodieke thematische communicatie hierrond (bv. folder, 

vorming, dienstnota’s, werkoverleg, personeelsvergadering,…); 

• in de opleiding van de hiërarchische lijn wordt deze problematiek als vast item opgenomen (hoe te 

ageren als zij op de hoogte gebracht worden van feiten; het herkennen van alarmsymptomen,…); 

• zo nodig worden er afspraken gemaakt rond gedragsnormen tussen personen; 

• de kledij moet aangepast worden conform de bedrijfsetiquette of context; 

• er geldt een nultolerantie aangaande pesten; 

9° betreffende de voorlichting en de opleiding van de werknemers: via e-mail, website, intranet,… 

10° betreffende de voorlichting van het hoog overlegcomité: 

• het concretiseren van al deze maatregelen en de opname in het arbeidsreglement gebeurt na 

voorafgaand akkoord van de werknemersvertegenwoordiging; 

• de werkgever deelt aan het hoog overlegcomité, minstens éénmaal per jaar, het geheel mee van de 

voorstellen tot collectieve preventiemaatregelen die door de preventieadviseur worden voorgesteld 
om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen; hij vraagt het advies van het comité 

over deze voorstellen; 

11° procedures betreffende het onderzoek van de psychosociale risico’s, waaronder feiten van geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: het gaat hier om de zogenaamde “interne 

procedure” (zie artikel V.7).  

Afdeling VII. Actiemogelijkheden voor de werknemer 

Artikel V.7 - Een werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan 
met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, beschikt over verschillende 

actiemogelijkheden. 

§ 1. De gewone sociale verhoudingen: de eerste aanspreekpunten van de werknemer blijven de werkgever 
of de hiërarchische meerdere van de werknemer die rechtstreeks bevoegd is een oplossing te bieden voor 

het gestelde probleem. Een lid van het hoog overlegcomité of een vakbondsafgevaardigde zijn eveneens 

belangrijke aanspreekpunten waar de werknemers een beroep op kunnen doen. 

§ 2. De interne procedure in de organisatie: wanneer het inschakelen van deze personen zonder succes blijft 
of wanneer de werknemer een dergelijke stap niet wenst te ondernemen, kan hij gebruik maken van de 

interne procedure in de onderneming. 

Hiertoe zal de werknemer contact opnemen met een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur van zijn 
interne dienst. Tien kalenderdagen na dit eerste contact zullen de vertrouwenspersoon of de 

preventieadviseur van de interne dienst de werknemer horen en hem informeren over de mogelijkheden tot 

interventie. 

De werknemers kunnen deze personen raadplegen tijdens de werkuren. Is dat onmogelijk, dan mag de 

raadpleging buiten de werkuren. De tijd besteed aan de raadpleging wordt beschouwd als arbeidstijd en de 

verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever. 

De werkgever heeft volgende maatregelen genomen in het kader van de interne procedure: 

• de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur kunnen de interne procedure rond psychosociale 
risico’s volledig autonoom afwikkelen, in alle vrijheid, zonder druk van bovenaf en tot het einde van de 

procedure; 

• zorgvuldig noteren en bijhouden van alle feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

op het werk door de bevoegde preventieadviseur en bijhouden individuele dossiers; 

• voor personeelsleden die in contact met het publiek of met klanten werken, wordt door de werkgever 
(personeelsdienst) systematisch de verklaring genoteerd van de gemelde feiten van geweld, pesterijen 
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of ongewenst seksueel gedrag door dit publiek of klanten, tevens meldt de werkgever deze feiten aan 

de bevoegde preventieadviseur, die tevens inzage heeft in het register. Dit is ook ter inzage van de 

bevoegde inspectie. 

De wet voorziet dat de werknemers eerst de interne procedures zouden uitputten alvorens zij naar de 

rechtbank trekken met hun klacht. 

De interne procedure bestaat uit drie types verzoeken: 

1° Het verzoek tot informele psychosociale interventie (voor psychosociale risico’s en grensoverschrijdend 
gedrag): de werknemer kan de interventie vragen van een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 

van de interne dienst met het oog op het zoeken naar een oplossing door middel van de informele weg. 
Dit kan bestaan uit het voeren van persoonlijke gesprekken waarbij wordt geluisterd naar de 

werknemer en hem advies wordt gegeven, een interventie bij een andere persoon van de onderneming 

(werkgever, lid van de hiërarchische lijn,…) of een verzoening tussen de betrokken personen wanneer 

het een relationeel probleem betreft. 

 Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen in een 
document dat wordt gedateerd en ondertekend door de tussenkomende partij en door de verzoeker die 

daarvan een kopie ontvangt. 

 Deze informele interventie kan gevraagd worden zowel voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag als voor alle andere situaties waarbij er sprake is van psychosociaal leed op het werk. 

2° Het verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s (door de preventieadviseur 
psychosociale aspecten als collectief of individueel verzoek beoordeeld, behalve voor feiten van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk). 

 Indiening van het verzoek door de werknemer: de werknemer kan een verzoek tot formele 

psychosociale interventie enkel indienen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. 

 De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur psychosociale 
aspecten alvorens zijn verzoek in te dienen. Dit onderhoud vindt plaats binnen een termijn van tien 

kalenderdagen volgend op de dag waarop de werknemer zijn wil heeft uitgedrukt om zijn verzoek in te 
dienen. De preventieadviseur psychosociale aspecten bevestigt in een document dat het verplicht 

persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden en overhandigt hiervan een kopie aan de werknemer. 

 Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de verzoeker 

gedateerd en ondertekend document. Dit document bevat de beschrijving van de problematische 

arbeidssituatie en het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen te treffen. 

 Dit document wordt bezorgd aan de preventieadviseur psychosociale aspecten of aan de externe dienst 

voor preventie en bescherming op het werk waarvoor de preventieadviseur zijn opdrachten vervult. 

 Hier drie mogelijkheden van interpretatie: de preventieadviseur psychosociale aspecten beoordeelt of 

het een formeel verzoek wordt met een hoofdzakelijk collectief karakter of met een hoofdzakelijk 

individueel karakter (zie verder) of een weigering. 

 Aan de verzoeker deelt de preventieadviseur mee volgens welke procedure het verzoek zal worden 

behandeld en laat hij eveneens de datum weten waarop de werkgever zijn beslissing moet treffen 

betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft. 

 Indien nodig kan de preventieadviseur psychosociale aspecten preventiemaatregelen voorstellen aan de 

werkgever, om te voorkomen dat de gezondheid van de verzoeker ernstig wordt aangetast. 

a) Weigering van formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s door de 

preventieadviseur psychosociale aspecten: de preventieadviseur psychosociale aspecten weigert de 
indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie wanneer de situatie die de verzoeker 

beschrijft kennelijk geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt. 

  De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk tien 

kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek. 

b) Verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s beoordeeld door de 
preventieadviseur psychosociale aspecten als met een hoofdzakelijk collectief karakter: de 

preventieadviseur psychosociale aspecten kan van mening zijn dat het verzoek hoofdzakelijk 
betrekking heeft op collectieve risico’s (bv. organisatorisch probleem). In dat geval brengt hij de 

werkgever en de verzoeker hier zo snel mogelijk schriftelijk van op de hoogte. De beschreven 
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risicosituatie wordt meegedeeld aan de werkgever, zonder de identiteit van de verzoeker te 

vermelden. 

 De werkgever deelt het hierboven vermelde document mee aan het hoog overlegcomité en vraagt 

hun advies over de wijze waarop het verzoek zal behandeld worden. 

 De werkgever kan een specifieke risicoanalyse uitvoeren om zicht te krijgen op de problematiek. 

Daarvoor kan hij beroep doen op de aangeduide preventieadviseur psychosociale aspecten. In 

voorkomend geval deelt de werkgever de resultaten (met uitsluitend anonieme gegevens) hiervan 

mee aan het hoog overlegcomité. 

 Indien het probleem van psychosociale aard wordt opgelost door de maatregelen die de werkgever 
heeft getroffen, komt er een einde aan de behandeling van het verzoek door de preventieadviseur 

psychosociale aspecten. Het is echter mogelijk dat de werkgever geen gevolg geeft aan het verzoek, 

dat hij beslist dat er geen maatregelen moeten getroffen worden of dat de verzoeker meent dat de 
preventiemaatregelen niet aangepast zijn aan zijn individuele situatie. In deze gevallen zal de 

preventieadviseur psychosociale aspecten alsnog de behandeling van het verzoek op zich nemen, op 
voorwaarde dat hij nog niet betrokken is geweest bij de behandeling van het verzoek door de 

werkgever en onder voorbehoud van het akkoord van de werknemer. 

 Binnen een termijn van drie maanden vanaf de mededeling van het hierboven beschreven formeel 

verzoek, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen 

die hij aan het verzoek geeft aan: 

• de preventieadviseur psychosociale aspecten, die de verzoeker ervan de op de hoogte brengt; 

• de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming 

op het werk; 

• het hoog overlegcomité. 

  Wanneer de werkgever de specifieke risicoanalyse uitvoert, mag deze termijn verlengd worden met 

maximum drie maanden. 

c) Verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s beoordeeld als met een 

hoofdzakelijk individueel karakter: is de preventieadviseur psychosociale aspecten van oordeel dat 
het verzoek tot psychosociale interventie een hoofdzakelijk individueel karakter heeft (bv. burn-out), 

dan brengt hij de werkgever hier schriftelijk van op de hoogte. Hij deelt in dit geval ook de identiteit 

van de verzoeker mee. 

 De preventieadviseur onderzoekt de specifieke arbeidssituatie. Hij kan in dit kader bepaalde 
personen horen. Vervolgens stelt hij een advies op, hetwelk hij binnen een termijn van drie 

maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek meedeelt aan de werkgever, en, met akkoord van 

de verzoeker, aan de vertrouwenspersoon, wanneer deze op informele wijze in deze situatie is 

tussengekomen. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de verzoeker en de andere rechtstreeks 

betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van: 

• de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd; 

• de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording. 

Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een werknemer, 

deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer, uiterlijk een maand nadat hij het 
advies van de preventieadviseur heeft ontvangen. Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden 

van de werknemer wijzigen, deelt de werkgever aan de werknemer een afschrift mee van het advies 
van de preventieadviseur en hoort hij deze werknemer die zich tijdens dit onderhoud kan laten 

bijstaan door een persoon naar zijn keuze. 

Uiterlijk twee maanden nadat de werkgever het advies van de preventieadviseur psychosociale 

aspecten heeft ontvangen, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee 

betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft: 

• aan de verzoeker en de rechtstreeks betrokken persoon; 

• aan de preventieadviseur psychosociale aspecten; 
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• aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

  De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen. 

3° Het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk: wanneer de situatie volgens de werknemer die het verzoek indient 
evenwel betrekking heeft op geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, spreekt 

men van “verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk”. De behandeling van dit verzoek verloopt zoals de behandeling van een 
verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s, maar vertoont enkele 

bijzonderheden, zoals hierna vermeld. 

 Het document waarbij het verzoek wordt ingediend, moet een aantal specifieke gegevens bevatten: 

• de nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk aantonen; 

• het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan; 

• de identiteit van de aangeklaagde; 

• het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te maken aan de 

feiten. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten kan de indiening van het verzoek tot formele 

psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 
weigeren, wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het 

verzoek en van het feit dat het verzoek hoofdzakelijk een individueel karakter heeft. Hij deelt de 

identiteit van de verzoeker mee, alsook het feit dat de verzoeker geniet van bescherming tegen ontslag 
of eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden vanaf de datum waarop het verzoek in ontvangst 

werd genomen. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten zal in het kader van het onderzoek van het verzoek: 

• zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten meedelen die hem worden ten laste gelegd; 

• de personen, getuigen of anderen, die hij nuttig oordeelt horen en het verzoek op volledig 

onpartijdige wijze onderzoeken; 

• onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen van het feit dat de werknemer die een 

getuigenverklaring heeft afgelegd de bescherming tegen ontslag of eenzijdige wijziging van zijn 

arbeidsvoorwaarden geniet en hem de identiteit van de getuige meedelen. 

 De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van hun gedateerde en ondertekende 
verklaringen, die, in voorkomend geval, een toestemming bevatten om de verklaringen over te maken 

aan het Openbaar Ministerie dat erom vraagt. 

 Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de preventieadviseur bewarende maatregelen voor aan 

de werkgever alvorens zijn advies te overhandigen. De werkgever deelt zo snel mogelijk en schriftelijk 

aan de preventieadviseur zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan de 

voorstellen van de bewarende maatregelen zal geven. 

Indien de werkgever deze maatregelen niet treft, zal de preventieadviseur psychosociale aspecten een 

beroep doen op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten is er eveneens toe gehouden een beroep te doen op de 

inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk wanneer hij, nadat hij zijn advies heeft verstrekt, 
vaststelt dat de werkgever geen (geschikte) maatregelen treft en dat hetzij er een ernstig en 

onmiddellijk gevaar voor de werknemer bestaat, hetzij de aangeklaagde de werkgever is of deel 

uitmaakt van het leidinggevend personeel. 

 Het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten kan onder bepaalde voorwaarden worden 
meegedeeld aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en aan het 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 
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Wanneer de verzoeker of de aangeklaagde overwegen een rechtsvordering in te stellen, deelt de 

werkgever hen op hun vraag een afschrift van het advies van de preventieadviseur psychosociale 

aspecten mee. 

Wanneer een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten opnemen in het feitenregister (zie 

artikel V.6, 7°). 

De werknemer van een onderneming van buitenaf die meent het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer van de werkgever in 

wiens inrichting hij permanent werkzaamheden uitvoert, kan een beroep doen op de interne procedure 

van de werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Wanneer er individuele preventiemaatregelen moeten getroffen worden ten aanzien van een 

werknemer van een onderneming van buitenaf, legt de werkgever in wiens inrichting permanent 
werkzaamheden worden uitgevoerd de nuttige contacten met de werkgever van de onderneming van 

buitenaf, opdat deze maatregelen daadwerkelijk zouden kunnen getroffen worden. 

§ 3. Externe procedures: in tweede lijn kan de werknemer een beroep doen op de inspectie van het Toezicht 

op het Welzijn op het Werk. 

Om een lange en dure gerechtelijke procedure te vermijden kan desgevallend beroep gedaan worden op een 

erkende bemiddelaar, die de partijen zal begeleiden bij het zoeken naar een akkoord. 

De werknemer kan een vordering instellen bij de arbeidsrechtbank. De rechter kan de werknemer bevelen 

eerst de interne procedure in de onderneming uit te putten. 

Afdeling VIII. Sancties 

Artikel V.8 - Aan de werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk, kan de werkgever - na verloop van voormelde bemiddelings- 

en klachtenprocedure - een disciplinaire sanctie opleggen. 

Afdeling IX. Misbruik van voormelde klachtenprocedure en van andere actiemogelijkheden 

Artikel V.9 - Bij manifeste kwaadwilligheid en/of ongegrondheid van bedrijfsinterne klachten en/of van 

andere wettelijke actiemogelijkheden, kan de werkgever een disciplinaire sanctie treffen. 
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BIJLAGE VI. TECHNISCHE BIJLAGE 

Artikel VI.1 - Plaats van tewerkstelling: 

Gemeentelijke administratie: Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster 

OCMW administratie (Sociaal Huis): Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster 

Jeugd- en cultuurdienst: Bollewerpstraat 1 – 8770 Ingelmunster 

Sportdienst: Bollewerpstraat 92a – 8770 Ingelmunster 

Bibliotheek: Schoolstraat 35 – 8770 Ingelmunster 

Technische diensten: Trakelweg 6 – 8770 Ingelmunster 

De Ermitage, assistentiewoningen: Weststraat 55 – 8770 Ingelmunster 

De Cirkel, logistieke dienst OCMW: Izegemstraat 83 – 8770 Ingelmunster 

Gemeentelijke begraafplaats: Schoolstraat 10a – 8770 Ingelmunster 

Brandweerarsenaal: Schoolstraat 59 – 8770 Ingelmunster 

Tekenacademie: Heirweg-Zuid 26B – 8770 Ingelmunster 

Muziekacademie/Cultuurfabriek: Kortrijkstraat 4 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Zon’: Oostrozebekestraat 15 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Wingerd’: Schoolstraat 4a – 8770 Ingelmunster 

Artikel VI.2 – § 1. Voor een ongeval op het werk is er een verbandkist ter beschikking op volgende 

plaats(en) van hierna genoemde gebouwen: 

Gemeentelijke administratie: Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster 

OCMW administratie (Sociaal Huis): Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster 

Jeugd- en cultuurdienst: Bollewerpstraat 1 – 8770 Ingelmunster 

Sportdienst: Bollewerpstraat 92a – 8770 Ingelmunster 

Bibliotheek: Schoolstraat 35 – 8770 Ingelmunster 

Technische diensten: Trakelweg 6 – 8770 Ingelmunster 

De Ermitage, assistentiewoningen: Weststraat 55 – 8770 Ingelmunster 

De Cirkel, logistieke dienst OCMW: Izegemstraat 83 – 8770 Ingelmunster 

Brandweerarsenaal: Schoolstraat 59 – 8770 Ingelmunster 

Tekenacademie: Heirweg-Zuid 26B – 8770 Ingelmunster 

Muziekacademie/Cultuurfabriek: Kortrijkstraat 4 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Zon’: Oostrozebekestraat 15 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Wingerd’: Schoolstraat 4a – 8770 Ingelmunster 

§ 2. De eerste hulp wordt verstrekt door: 

Arbeidsplaats EHBO’er 

Gemeentehuis Rik Vansteenkiste 

Sociaal Huis Rik Vansteenkiste/Veerle Maertens/Els 

Vancompernolle 

Jeugd- en cultuurcentrum Kevin Samyn/Anja Delarue 

Sportcentrum Krist Vandesompele 

Bibliotheek Katrien Delarue 

Gemeentelijke werkplaats Koen Vanneste/Jurgen Rebry 
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De Ermitage Markita Hollebeke 

De Cirkel Marie-Christine Strynckx 

Brandweerarsenaal Koen Vanneste 

Gemeenteschool ‘de Zon’ Dominique Couvreur 

Gemeenteschool ‘de Wingerd’ Dominique Couvreur 

 

Artikel VI.3 - De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is te vinden op volgend adres: 

Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster. 

De contactgegevens van de preventieadviseur: 

De heer Wim Decoopman 

Gemeentehuis Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster 

wim.decoopman@ingelmunster.be 

T 051 33 74 38 

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen: 

Mevrouw Greta Holvoet, Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster (greta.holvoet@ingelmunster.be – 051 

33 74 21) 

Mevrouw Elke Vandamme, Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster (elke.vandamme@ingelmunster.be – 

051 33 74 71) 

Artikel VI.4 - De externe dienst voor preventie en bescherming is te vinden op volgend adres: 

Liantis Brugge 

Dirk Martensstraat 26/1 – 8200 Brugge 

T 050 47 47 47 – brugge@liantis.be 

De arbeidsgeneesheer is Dr. Lies Delameilleure, Ovenstraat 5 – 8800 Roeselare 

De preventieadviseur in verband met ongewenste omgangsvormen (preventieadviseur psychosociale 

aspecten) is aangeduid door Liantis, team psychosociaal welzijn (050 47 47 35). 

Crisisfoon: 078 15 02 00 

info@liantis.be 

Artikel VI.5 - § 1. Volgende personen zijn lid van het bijzonder onderhandelingscomité: 

1° van werkgeverszijde: 

 burgemeester, Kurt Windels, Spoorwegstraat 2 – 8770 Ingelmunster; 

2° technici: 

 algemeen directeur, ir. Dominik Ronse, Kweekstraat 12 – 8770 Ingelmunster; 

directeur sociaal huis, Stefaan De Clercq, Kweekstraat 48 – 8770 Ingelmunster, secretaris BOC-HOC; 

3° van werknemerszijde: 

afgevaardigde ACV-Openbare Diensten, Joris Vanraes, President Kennedypark 16D – 8500 Kortrijk; 
afgevaardigde ACV-Openbare Diensten, Stefaan Demasure, Heirweg-Noord 7 – 8770 Ingelmunster; 

afgevaardigde ACV-Openbare Diensten, Ludovic Dornez, Bissegemstraat 244 – 8560 Gullegem; 
afgevaardigde ACOD-LRB, Mathieu Godefroidt, St. Amandsstraat 112 – 8800 Roeselare; 

afgevaardigde ACOD-LRB, Inge Vanhoutteghem, St. Amandsstraat 112 – 8800 Roeselare; 

afgevaardigde ACOD-LRB, Kurt Vanhee, Bollewerpstraat 88 – 8770 Ingelmunster; 
afgevaardigde ACOD-LRB, Rina De Coker, Ingelmunsterbosstraat 21 – 8770 Ingelmunster; 

afgevaardigde VSOA, Vina Bovypark 3 – 9000 Gent. 

§ 2. Het lid van werkgeverszijde en de technici kunnen zich laten vervangen bij hun eventuele afwezigheid. 

Zij staan in voorkomend geval zelf in voor het doorgeven van de agenda en de eventuele bijlagen. Bij 
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aanvang van de vergadering van het bijzonder onderhandelingscomité worden deze eventuele vervangingen 

gemeld en opgenomen in het proces-verbaal. 

Artikel VI.6 - § 1. De leden van het bijzonder onderhandelingscomité zijn lid van het hoog overlegcomité. 

Daarnaast hebben volgende personen ook zitting in het hoog overlegcomité: 

1° preventieadviseur Wim Decoopman, Mandenmakersstraat 3 – 8770 Ingelmunster; 

2° arbeidsgeneesheer Dr. Lies Delameilleure, Liantis, Ovenstraat 5 – 8800 Roeselare. 

§ 2. De mogelijkheid tot vervanging zoals bepaald in artikel VI.5, § 2, geldt ook voor de vergaderingen van 

het hoog overlegcomité. 

Artikel VI.7 - De hierna genoemde inspecties behoren alle tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg: 

1° toezicht op de sociale wetten, bevoegd in verband met de naleving van de arbeidswetten: 

Kleine Bassinstraat 16 – 8800 Roeselare 

T 051 26 54 30 

2° toezicht op het welzijn op het werk (hergroepering van de vroegere technische en medische inspectie), 
bevoegd voor de naleving van de regels in verband met de veiligheid op de werkplaats en voor de 

gezondheid en ongewenste omgangsvormen op de werkplaats: 
FAC Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1/5 bus 5 – 8200 Brugge 

T 050 44 20 20 – F 050 44 20 29 – e-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be 

Artikel VI.8 - Het sociaal secretariaat dat de lonen van de personeelsleden berekent en voorbereidt is: 

Weddecentrale Cipal-Schaubroeck, Steenweg op Deinze 154 – 9810 Nazareth, T 09 389 03 54. 

Artikel VI.9 - Het bestuur heeft een verzekeringspolis voor arbeidsongevallen afgesloten met: 

Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt 

Polisnummer gemeente: 6.061.827 

Polisnummer OCMW: 6.061.829 

Alle informatie betreffende deze verzekeringspolis is te verkrijgen bij de personeelsdienst. 

Artikel VI.10 - Het uniek ondernemingsnummer (KBO) van het gemeentebestuur van Ingelmunster is 

0207.485.473. 

Het gemeentebestuur is aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) met nummer: 4635-00-

34. 

Het uniek ondernemingsnummer (KBO) van het OCMW Ingelmunster is 0212.221.845. 

Het OCMW is aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) met nummer: 3553-00-86. 

Artikel VI.11 - De privacyverklaring van gemeente en OCMW zijn te vinden op de website van de gemeente 

Ingelmunster: 

https://www.ingelmunster.be/fileadmin/MEDIA/docs/bestuur/Privacyverklaring 

https://www.ingelmunster.be/wonen-en-verblijven/welzijn-en-gezondheid/sociaalhuis/privacyverklaring/ 
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BIJLAGE VII. REGLEMENT ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK IN RELATIE TOT HET WERK 

Uitgangspunt: 

Elk personeelslid wordt verondersteld tijdens de uitoefening van zijn dienst te functioneren overeenkomstig 

zijn functiebeschrijving en zijn taken op een veilige en kwaliteitsvolle wijze uit te voeren. Het overmatig 
gebruik van alcohol of het gebruik van andere drugs kan tot gevolg hebben dat het goed functioneren in het 

gedrang komt. 

De leidinggevenden hebben de opdracht personeelsleden te wijzen op hun tekortkomingen in hun 
functioneren en (preventieve) maatregelen te nemen met het oog op de veiligheid en de gezondheid op de 

werkvloer. 

Dit reglement heeft tot doel: 

1° duidelijkheid te creëren omtrent de toelaatbaarheid van alcohol- of druggebruik in relatie tot het werk 

en dit vanuit een bezorgdheid voor de veiligheid en de gezondheid van het personeel en van de 

gebruikers van de diensten; 

2° uniforme instructies te geven aan medewerkers en leidinggevenden om op te treden bij overmatig 

gebruik van alcohol of gebruik van andere drugs; 

3° een kader te bieden waarbinnen hulp kan geboden worden bij (dreigend) problematisch gebruik van 

alcohol en drugs, met het oog op het bieden van kansen op behoud van de tewerkstelling. 

Artikel VII.1 - Dit reglement is van toepassing op alle personeelsleden op wie de rechtspositieregeling van 

toepassing is, alle contractuele personeelsleden en alle stagiairs tewerkgesteld bij de gemeente/het OCMW. 

Het geldt enkel wanneer geen andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. 

Artikel VII.2 - Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° uiterlijke kentekenen: alle uiterlijke verschijnselen in voorkomen, gedrag en werkzaamheden die kunnen 

wijzen op het gebruik van alcoholische dranken of andere drugs en waarbij het functioneren in het 

gedrang kan worden gebracht; 

2° drugs: psychofarmaca (medicatie die het functioneren kan beïnvloeden) en/of illegale 

bewustzijnsveranderende middelen (verdovende, stimulerende, hallucinerende,…); 

3° feitenverslag: het ingevuld formulier “vaststelling van uiterlijke kenmerken die kunnen wijzen op 

alcohol- of ander druggebruik” (bijlage VIII) met daarin een omschrijving van de vaststellingen van 

uiterlijke kentekenen, omstandigheden en de genomen beslissing door de leidinggevende + eventuele 

resultaten van de ademtest; 

4° betrokken personeelslid: het personeelslid, ongeacht rang of graad, bij wie uiterlijke kentekenen 

worden vastgesteld; 

5° leidinggevende: elk personeelslid dat een leidinggevende en hiërarchisch hogere positie inneemt ten 

aanzien van het betrokken personeelslid; 

6° directe chef: de directe chef van het betrokken personeelslid; 

7° veiligheidstaken: alle taken of handelingen waardoor men de veiligheid en gezondheid van zichzelf of 
derden in gevaar kan brengen, hetzij door het bedienen van arbeidsmiddelen, hetzij door het geven van 

opdrachten en instructies aan personeelsleden. Personeelsleden die een voertuig besturen of zich op 

een openbare weg of plaats bevinden worden eveneens geacht een veiligheidstaak uit te oefenen; 

8° ademtest: proef door middel van een alcoholtest om na te gaan of het betrokken personeelslid 

alcoholische dranken heeft gebruikt; 

9° vertrouwenspersoon: één van de personen/personeelsleden die werden aangesteld als 

vertrouwenspersonen inzake alcohol en drugs en inzake pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 

op het werk (zie artikel VI.3); 

10° drempelwaarde: de maximum getolereerde alcoholconcentratie van 0,22 mg/l UAL (uitgeademde 

alveolaire lucht) (te vergelijken met 0,5 promille). 

Artikel VII.3 - Een vertrouwenspersoon naar keuze kan binnen de diensturen door ieder personeelslid 

worden gecontacteerd voor advies met betrekking tot het gebruik van alcohol of anderen drugs in relatie tot 
het werk. De vertrouwenspersoon kan luisteren, adviseren en doorverwijzen naar gespecialiseerde 
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hulporganisaties. Enkel mits akkoord van het personeelslid kan hij bemiddelen ten aanzien van 

leidinggevenden of andere vormen van ondersteuning aanbieden. 

Het contact en de inhoud van de gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. In het kader 

van de bescherming van de privacy mag zonder toestemming van het personeelslid geen enkele informatie 
met betrekking tot de wijze van hulpverlening, behandeling of achterliggende problemen worden 

bekendgemaakt aan de werkgever of derden. 

Artikel VII.4 - Voor personeelsleden die een veiligheidsfunctie uitoefenen geldt een nultolerantie wat het 

gebruik van alcohol en drugs betreft. 

Het is steeds verboden de dienst aan te vatten met een alcoholconcentratie die boven de drempelwaarde ligt 

of onder invloed te zijn van andere drugs. 

Artikel VII.5 - Behalve om redenen die eigen zijn aan de dienst, is het alle personeelsleden verboden om 

zich, tijdens de uitoefening van de dienst en tijdens de diensturen, op te houden in voor het publiek 

toegankelijke drankgelegenheden. 

Artikel VII.6 - In afwijking van artikel VII.4, eerste alinea, kan de leidinggevende, per gelegenheid, beslissen 
dat al of niet een tijdelijk en kortstondig gelegenheidsgebruik van alcoholische dranken is toegelaten en 

eventueel bijkomende beperkingen stellen. Bij toelating dienen ook voldoende niet-alcoholische dranken te 

worden aangeboden. De gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot dit gelegenheidsgebruik zijn: 

1° wijzigingen in de loopbaan van de personeelsleden van de dienst; 

2° recepties, zoals de nieuwjaarsreceptie,…; 

3° ontvangst van bezoek en delegaties van externe organisaties. 

Voor andere gelegenheden dient telkens de toelating gevraagd te worden aan de algemeen directeur of het 

diensthoofd. In geen geval mag de omvang van het gebruik het goed functioneren in het gedrang brengen. 

Artikel VII.7 - Eenieder die vaststelt dat een personeelslid, ongeacht zijn graad, uiterlijke kentekenen 

vertoont, meldt dit onmiddellijk aan een leidinggevende van het betrokken personeelslid. De leidinggevende 
vergewist zich direct van de echtheid van de feiten en start zo nodig de procedure zoals beschreven in 

artikel VII.8 op. 

Artikel VII.8 - Procedure: 

Indien bij een personeelslid uiterlijke kentekenen worden vastgesteld, neemt de leidinggevende één van 

volgende maatregelen: 

1° hij verbiedt het betrokken personeelslid tot het (verder) uitvoeren van veiligheidstaken gedurende een 

bepaalde tijd (drie of meer uren). Andere niet-veiligheidstaken kunnen opgelegd worden; 

2° hij verbiedt het betrokken personeelslid om zijn taken voor een bepaalde tijd (één of meerdere uren) uit 

te voeren; 

3° hij laat het betrokken personeelslid verwijderen van de werkplek. Dit houdt in dat, volgens de wens van 

het betrokken personeelslid, ofwel een persoon naar zijn keuze wordt gecontacteerd om het 

personeelslid op te halen, ofwel een taxi (op kosten van het personeelslid) wordt opgeroepen. Indien 
het personeelslid zijn wens niet duidelijk kan maken, dan kiest de leidinggevende uit de aangehaalde 

mogelijkheden. 

Indien het betrokken personeelslid, bij vermoeden van overmatig drankgebruik, niet akkoord gaat met de 

maatregel van de leidinggevende, dan heeft hij het recht om een ademtest te laten afnemen. Indien deze 

test niet wijst op een alcoholgebruik boven de drempelwaarde, dan gaat de maatregel niet door. 

Van de kennisname van de uiterlijke kentekenen wordt door de leidinggevende een feitenverslag gemaakt 

aan de hand van bijgaand model (bijlage VIII), met daarin: 

1° een omschrijving van de omstandigheden en de bezigheden die het betrokken personeelslid uitvoerde 

of wilde uitvoeren; 

2° met toevoeging van de ingevulde lijst van ‘vaststelling van alcohol- of ander druggebruik’; 

3° eventueel aangevuld met de uitslag van de uitgevoerde ademtest. 

Het betrokken personeelslid (zodra het in nuchtere toestand verkeert) wordt gevraagd dit feitenverslag voor 
kennisname te ondertekenen. Indien het betrokken personeelslid of een getuige dit weigert, wordt daarvan 
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melding gemaakt in het verslag. Dit verslag wordt ter kennisgeving aan de directe chef van het betrokken 

personeelslid bezorgd. Het wordt bewaard in het evaluatiedossier van het betrokken personeelslid. 

De directe chef van het betrokken personeelslid zal na kennisname van de feiten en van zodra mogelijk, een 

individueel en vertrouwelijk functioneringsgesprek hebben met het betrokken personeelslid over het 

functioneren in de dienst. In dit gesprek zal gewezen worden op: 

1° de mogelijke sanctie(s) bij overtreding van dit reglement; 

2° de risico’s op de arbeidsveiligheid; 

3° de mogelijkheid om advies of hulp in te winnen bij de vertrouwenspersoon. 

Eventuele afspraken worden schriftelijk vastgelegd en de onvoldoende naleving ervan kan in rekening 
worden gebracht bij de eerstvolgende evaluatie. Indien het betrokken personeelslid beneden de 

verwachtingen blijft functioneren naar aanleiding van de alcohol- of drugproblematiek of indien de 

schriftelijke afspraken niet voldoende worden nageleefd, meldt de directe chef dit voor verder gevolg aan de 

personeelsdienst. 

Behoudens zwaarwichtige feiten zullen, in geval er in de twaalf voorafgaande maanden twee of meer 
feitenverslagen tegen eenzelfde personeelslid zijn opgemaakt, deze worden overgemaakt aan de algemeen 

directeur die, na overleg met de vertrouwenspersoon (mits toelating van het betrokken personeelslid) en de 

personeelsdienst, verdere maatregelen overweegt. 

Artikel VII.9 - De ademtest wordt afgenomen volgens de richtlijnen van de fabrikant door een bevoegd 

persoon (arts, verpleegkundige, politie,…) en het liefst in aanwezigheid van minstens één getuige. Het 
betrokken personeelslid mag steeds om 15 minuten wachttijd verzoeken vanaf het ogenblik dat het om een 

ademtest heeft verzocht. 

Geen ademtest kan worden afgelegd binnen de 15 minuten na een recente opname van alcoholische 

dranken of aromatische dranken (bv. appelsap), na het gebruik van een mondspray of na tabaksgebruik. De 

wachttijden zijn niet cumuleerbaar. 

Indien het onmogelijk is een ademtest uit te voeren (wegens de toestand van het betrokken personeelslid of 

om medische redenen die door het betrokken personeelslid worden ingeroepen) wordt daarvan melding 

gemaakt in het feitenverslag. 

Artikel VII.10 - De verwijdering van de werkplek, overeenkomstig maatregel 3° in artikel VII.8, zal gepaard 

gaan met loonverlies: 

1° indien de vaststelling van de feiten gebeurde in de eerste helft van de dagelijkse arbeidsprestaties, zal 

betrokkene vanaf het uur van de vaststelling van de feiten voor de resterende halve dag geen loon 
ontvangen. Indien het betrokken personeelslid zich aanbiedt om de tweede helft van de dagelijkse 

arbeidsprestaties aan te vatten, zal de leidinggevende vooraf nagaan of betrokkene geen uiterlijke 
kentekenen meer vertoont. Het betrokken personeelslid dat zich niet aanbiedt om de tweede helft van 

de dagelijkse arbeidsprestaties aan te vatten, zal de afwezigheid rechtvaardigen overeenkomstig de 

onderrichtingen vermeld in het arbeidsreglement; 

2° indien de vaststelling van de feiten gebeurde tijdens de tweede helft van de dagelijkse 

arbeidsprestaties, zal betrokkene vanaf het uur van de vaststelling van de feiten voor de resterende 

halve dag geen loon ontvangen. 

Artikel VII.11 - Dit reglement is van toepassing, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de 

algemeen directeur en de aanstellende overheid inzake tuchtregeling zoals bepaald in het decreet over het 

lokaal bestuur.  

Vervolg zitting van 21 mei 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 5 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 142 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4234-3755-6981-6567.

https://www.verifieer.be/code/4234375569816567


 

Arbeidsreglement gemeente en OCMW Ingelmunster – Pag. 42 

BIJLAGE VIII. VERTROUWELIJK FEITENVERSLAG ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK 

V E R T R O U W E L I J K 

FEITENVERSLAG 

VASTSTELLING VAN UITERLIJKE KENMERKEN 

die kunnen wijzen op 

ALCOHOL- OF ANDER DRUGGEBRUIK 

 

GEGEVENS OVER HET BETROKKEN PERSONEELSLID 

Naam en voornaam: 

Dienst: 

 

 

VASTSTELLINGEN 

Datum en uur van de feiten: 

Plaats: 

Omschrijving van de taken of bezigheden dat het betrokken personeelslid uitvoerde of wilde uitvoeren bij de 

vaststelling van de feiten (uitvoerig beschrijven): 

 

 

 

 

 

 

 

Wie heeft de vaststelling van de uiterlijke kenmerken gemeld aan de leidinggevende? 

Naam en voornaam: 

Dienst: 

 

 

 

 

 

 

 

Leidinggevende die dit verslag opstelt: 

Naam en voornaam: 

Dienst: 
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UITERLIJKE KENTEKENEN DIE KUNNEN WIJZEN OP ALCOHOL- OF ANDER DRUGGEBRUIK 

Kruis aan wat toepasselijk is. 

 

In welke mate geeft betrokkene de indruk onder invloed te zijn: 

 licht 

 sterk 

Eventueel toelichting: 

 

 

Algemeen voorkomen: 

 normaal uitzicht 

 bloeddoorlopen ogen 

Eventueel toelichting: 

 

 

Agressiviteit: 

 geen 

 licht 

 zwaar 

Eventueel toelichting: 

 

 

Adem: alcoholgeur: 

 geen 

 ja 

Eventueel toelichting: 

 

 

Braakt? 

 ja 

 neen 

 braakneigingen 

Eventueel toelichting: 

 

 

Gang: 

 normale gang 

 struikelgang, wankelt 

 moet worden ondersteund 

Eventueel toelichting: 

 

 

Spraak: 

 normaal 

 spreken met dubbele tong 

 wartaal 

Eventueel toelichting: 
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Weten waar hij/zij zich bevindt (in tijd en ruimte): 

 zeer goed 

 middelmatig 

 slecht 

Eventueel toelichting: 

 

 

Andere aanwijzingen? 

 neen 

 ja, beschrijf: 

 

 

Wijzigingen in de werkprestaties of het functioneren (aanstippen wat toepasselijk is): 

 maken van overdreven veel fouten 

 onzorgvuldigheid in de uitvoering van het werk 

 abnormaal trage uitvoering van het werk 

 snelle en ongedurige manier van handelen 

 onveilig werken 

 

 

DE ADEMTEST(1) (enkel op verzoek van het betrokken personeelslid)            schrap wat niet past 

• Werd een ademtest gevraagd? Indien nee, ga naar volgende rubriek.       JA    -    NEE 

 

• Was een ademtest mogelijk? Indien nee, vermeld hieronder de reden(en):       JA    -    NEE 

Redenen: 

- medische reden ingeroepen door betrokken personeelslid         JA    -    NEE 

- andere reden: omschrijving: 

 

• Heeft betrokkene een wachttijd van 15 min. gevraagd?         JA    -    NEE 

Commentaar: 

 

• Werd ambtshalve een wachttijd opgelegd wegens: 

- alcoholische drank (15 min.)            JA    -    NEE 

- aromatische drank (15 min.)            JA    -    NEE 

- gebruik van mondspray (15 min.)            JA    -    NEE 

- roken (15 min.)              JA    -    NEE 

 

• Werden de voorschriften, gebruiksaanwijzing en hygiëne geëerbiedigd?       JA    -    NEE 

 

• Datum en uur van de test: 

 

• Plaats van de test: 

 

• Resultaat van de test: 

Het toestel geeft het niveau aan van een alcoholbepaling van: 

- lager dan de drempelwaarde van 0,22 mg/l UAL (0,5 promille)         JA    -    NEE 

- gelijk aan of meer dan 0,22 mg/l UAL (0,5 promille)          JA    -    NEE 
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GENOMEN MAATREGELEN 

• Er werd geen maatregel genomen?            JA    -    NEE 

• Uitvoeren veiligheidstaken verboden voor: …… uren (min. 3 uur)?        JA    -    NEE 

• Uitvoeren taken verboden voor: …… uren (min. 1 uur)?         JA    -    NEE 

• Verwijderen van de werkplek?            JA    -    NEE 

- Een persoon (naam: …………………………) werd opgeroepen?        JA    -    NEE 

- Een taxi werd opgeroepen?            JA    -    NEE 

- Deze keuze werd gemaakt door (naam personeelslid:…………………………)?       JA    -    NEE 

 

 

 

 

 

Handtekening leidinggevende,   Handtekening betrokken personeelslid voor kennisname, 

 

 

 

Naam:      Naam: 

 

 

 

Gegevens getuige(n): 

Naam en voornaam: 

Dienst: 

 

 

Naam en voornaam: 

Dienst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- 
(1) Het gaat hier om een ademtest – op vraag van het betrokken personeelslid – die niet geijkt is, zodat het resultaat enkel een 

positieve of een negatieve indicatie geeft, maar geen zekerheid over de intoxicatie. Het resultaat van deze test heeft geen 
bewijswaarde en kan dus op zichzelf geen sanctie staven. Op zich zal het testresultaat niet volstaan om een sanctionerend optreden 
van de werkgever te rechtvaardigen, maar het kan wel een element zijn in de globale beoordeling van de geteste werknemer en 
kaderen binnen de preventieve maatregelen omtrent alcoholgebruik (Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst Nr. 100 van 1 april 2009 
betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming). 
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