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RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEDECREET 
 
NIEUWE GEMEENTEWET 
 
ARBEIDSTIJDSWET 
 
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 
 
DECREET POLITIEK VERLOF 
 
RECHTSPOSITIEBESLUIT 
 
BESLUIT EXTERNE PERSONEELSMOBILITEIT 
 
KB MOEDERSCHAPSVERLOF 
 
KB REGELING BETREKKINGEN OVERHEID EN DE 
VAKBOND 
 

Titel I – Toepassingsgebied en algemene bepalingen 
 
Hoofdstuk I – Toepassingsgebied 

 

 

Artikel I-I-1.  

Deze rechtspositieregeling is opgemaakt met toepassing 
van artikel 105, § 2, van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005 en van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007. 
 

 

Artikel I-I-2. 

§1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op het 
gemeentepersoneel. Met gemeentepersoneel wordt 
bedoeld het personeel dat eenzijdig als statutair perso-
neelslid aangesteld werd, evenals het personeel dat met 
een arbeidsovereenkomst aangeworven werd. 
 
§2. Deze rechtspositieregeling is niet van toepassing op 
het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk on-
derwijs. De rechtspositieregeling van het gesubsidieerd 
onderwijzend personeel is bij wijze van analogie van 
toepassing op het niet gesubsidieerd personeel van het 
onderwijs. 
 
§3. Titel II tot en met titel VI van deze rechtspositierege-
ling zijn niet van toepassing op de jobstudenten en de 
animatoren van de vakantiekampen. 
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Hoofdstuk II – Algemene bepalingen 
 
Artikel I-II-1. 

§1. Onder Rechtspositiebesluit wordt verstaan het besluit 
van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houden-
de de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, 
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en hou-
dende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
§2. Onder Gemeentedecreet wordt verstaan het Ge-
meentedecreet van 15 juli 2005. 
 
§3. Onder Arbeidstijdwet wordt verstaan de Wet van 14 
december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare 
sector. 
 
§4. Onder Arbeidsovereenkomstenwet wordt verstaan de 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten. 
 
§5. Onder Jaarlijkse Vakantiewet Werknemers wordt 
verstaan de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. 
 
§6. Onder Nieuwe Gemeentewet wordt verstaan de ge-
coördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 
1988. 
 
§7. Onder Decreet Politiek Verlof wordt verstaan het 
Decreet houdende regeling van het politiek verlof voor de 
personeelsleden van de provincies, gemeenten, de ag-
glomeraties van gemeenten en openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, alsook de openbare instellingen 
en publiekrechtelijke verenigingen die onder hun controle 
of toezicht vallen van 14 maart 2003. 
 
§8. Onder Besluit Externe Personeelsmobiliteit wordt 
verstaan het Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen 
sommige lokale en provinciale overheden onderling en 
tussen sommige lokale en provinciale overheden en de 
diensten van de Vlaamse overheid onderling, en hou-
dende enkele maatregelen ter ondersteuning van de 
externe personeelsmobiliteit tussen overheden met het-
zelfde werkingsgebied van 20 mei 2011. 
 
§9. Onder KB Moederschapsverlof wordt verstaan het 
Koninklijk besluit betreffende de omzetting van het moe-
derschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of 
hospitalisatie van de moeder van 17 oktober 1994. 
 

 

§10. Onder aanstellende overheid wordt verstaan: 
- voor de secretaris en de financieel beheerder van de 

gemeente: de raad; 
- voor de andere leden van het managementteam en 

de overige personeelsleden: het college van burge-
meester en schepenen. 

 

 
§ 11. Naar gelang de omstandigheden wordt onder raad 
verstaan: de raad voor maatschappelijk welzijn en/of de 
gemeenteraad. 
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Titel II –Organogram 
 
Hoofdstuk I – Personeelsformatie 

 

 

Artikel II-I-1. 

De personeelsformatie maakt het voorwerp uit van een 
afzonderlijke beslissing van de raad. 
 

 

Artikel 103 Gemeentedecreet. 
De gemeenteraad stelt de personeelsformatie vast. 
De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten 
betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienst-
verband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen 
van de hogere overheden. 
De personeelsformatie maakt in voorkomend geval een duidelijk onderscheid 
tussen het personeel dat in de gemeentelijke diensten tewerkgesteld is ener-
zijds en het kabinets- en fractiepersoneel, bedoeld in artikel 104, § 3, ander-
zijds. 
Voor de gevallen, vermeld in artikel 104, § 2, 1°, kan de aanstellende overheid 
aanwerven buiten de personeelsformatie. 
 
 
 
Artikel 3 Rechtspositiebesluit. 
De bepalingen van titel II zijn niet van toepassing op de gemeentesecretaris, 
de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder van de gemeente, de 
provinciegriffier en de financieel beheerder van de provincie. 
 
Artikel 4 Rechtspositiebesluit. 
De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen. Dat aantal 
wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 
 
Artikel 5 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. De personeelsformatie geeft, in voorkomend geval, het onderscheid weer 
tussen de statutaire betrekkingen enerzijds en de contractuele betrekkingen, 
ingesteld met toepassing van artikel 104, §2, 3° tot en met 6°, van het ge-
meentedecreet en artikel 100, §2, 3° tot en met 6°, van het provinciedecreet, 
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: 
a) het intern verzelfstandigd agentschap; 
b) de districten; 
c) de kabinetten van de burgemeester en de schepenen of van de provincie-
gouverneur en de gedeputeerden en voor de fracties in de raad, in overeen-
stemming met artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbe-
schikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en de 
provincies; 
2° de bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp zijn 
van een andere rangindeling binnen de personeelsformatie. 
 
Artikel 6 Rechtspositiebesluit. 
De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzon-
dering 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 gelijkge-
steld 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 gelijkge-
steld onderwijs; 
4° niveau D: geen diplomavereiste; 
5° niveau E: geen diplomavereiste. 
 
Artikel 7 Rechtspositiebesluit. 
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 basisgraad: Av; 
b) voor de hogere graden, in opklimmende volgorde: Ax, Ay en Az; 
c) voor de specifieke basisgraden van burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, 
geneesheer, apotheker: Avb; 
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d) desgewenst, voor de basisgraden van het wetenschappelijk personeel in 
wetenschappelijk instellingen en in de musea die krachtens de Vlaamse 
reglementering inzake de erkenning en subsidiëring van musea erkend zijn in 
het landelijke niveau: Avb; 
e) voor de hogere specifieke graden, in opklimmende volgorde: Axb, Ayb; 
f) desgewenst, voor de hogere graden van het wetenschappelijk personeel in 
wetenschappelijke instellingen en in de musea die krachtens de Vlaamse 
reglementering inzake de erkenning en subsidiëring van musea erkend zijn in 
het landelijke niveau: Axb, Ayb; 
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: Ev. 
 
Met behoud van de toepassing van artikel 1, tweede en derde lid, kunnen er 
geen andere rangen ingesteld worden. 
Een betrekking wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrij-
ving. 
 
Artikel 28 Rechtspositiebesluit. 
Ten minste 2 % van het totale aantal personeelsleden binnen het bestuur, 
uitgedrukt in voltijds equivalenten, bestaat uit  personen met een arbeidshan-
dicap […] 
 
Artikel 29 Rechtspositiebesluit. 
Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe gemachtigd is in het 
kader van het dagelijks personeelsbeheer, het hoofd van het personeel be-
paalt het aantal voltijds equivalenten in overeenstemming met het percentage, 
vermeld in artikel 28. […] 
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Titel III — De loopbaan 
 
Hoofdstuk I — De procedures voor de vervulling van 
functies. 

 

 

Artikel III-I-1. 

§1. De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverkla-
ring van een functie volgens welke procedure ze vervuld 
wordt: 
- door een aanwervingsprocedure; 
- door een bevorderingsprocedure; 
- door een procedure van interne personeelsmobiliteit; 
- door een procedure van externe personeelsmobili-

teit; 
- door een combinatie van hogervermelde procedures; 
- door overdracht van personeel. 
 
§2. De eerste paragraaf is niet van toepassing als er voor 
een functie een wervings- of bevorderingsreserve werd 
aangelegd. 
 
 

Artikel 8 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure 
wordt een vacante betrekking, ongeacht haar rangindeling, vervuld op een van 
de volgende manieren: 
1° door een aanwervingsprocedure; 
2° door een bevorderingsprocedure; 
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 
4° door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° en 2°, 1° en 3°, 
2° en 3° of in punt 1°, 2° en 3°. 
 
Bij de aanwervingprocedure worden tegelijk personen extern aan het bestuur 
en personen in dienst van het bestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen 
voor de betrekking. 
 
Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobi-
liteit worden alleen personeelsleden in dienst van het bestuur uitgenodigd om 
zich kandidaat te stellen voor de betrekking. 
 
§ 2. De aanstellende overheid verklaart de betrekking vacant. 
 
De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking 
volgens welke procedure of procedures ze vervuld wordt. 
 
Artikel 103 Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn 
[…] 
 
§ 5. De raad voor maatschappelijk welzijn kan personeel ter beschikking 
stellen van of overdragen aan de gemeente die door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, mits de geldende rechtspositiere-
geling van het personeel nageleefd wordt en mits goedkeuring van de ge-
meenteraad van de gemeente die door het centrum voor maatschappelijk 
welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale voorwaar-
den vaststellen. 
 
Artikel 104 Gemeentedecreet 
[…] 
 
§ 4. De gemeenteraad kan personeel ter beschikking stellen van of overdragen 
aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 
bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
nageleefd wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale 
voorwaarden vaststellen. 
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Hoofdstuk II — De aanwerving 
 
Afdeling I – De algemene toelatings- en aanwervings-
voorwaarden 

 

 

Artikel III-II-1. 

§1. De medische geschiktheid van de kandidaat moet in 
overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit 
van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op 
de werknemers vaststaan voor de aanvang van de effec-
tieve tewerkstelling bij het gemeentebestuur. 
 
§2. De functies van gemeentesecretaris, financieel be-
heerder, de stedenbouwkundig ambtenaar, de milieu-
ambtenaar en vaststellende ambtenaren voor gemeente-
lijke administratieve sancties zijn voorbehouden voor 
Belgen, omdat uit de functiebeschrijvingen blijkt dat deze 
functies een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname 
aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of 
werkzaamheden omvatten die strekken tot de bescher-
ming van de belangen van het gemeentebestuur. 
 

§3. De voorwaarden waaraan de bewijzen van kennis 
van het Nederlands, vereist door de wetten op het ge-
bruik van de talen in bestuurszaken moeten voldoen 
worden per niveau van aanwerving gedefinieerd aan de 
hand van de niveaus taalkennis, vastgelegd in het Ge-
meenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, 
zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende uitvoering van het decreet van 18 november 
2011 tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist 
door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurs-
zaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 
 

 
 

Artikel III-II-2. 

§1. De kandidaat moet voor een functie in de hogere 
rangen van niveau A, B, C en D en financieel beheerder 
minstens 4 jaar relevante beroepservaring hebben. 
 
§2. Voor de functies van clustermanager en gemeente-
secretaris moet de kandidaat minstens 8 jaar relevante 
beroepservaring hebben in een leidinggevende functie. 

Artikel 11 Rechtspositiebesluit. 
[…] 
 
§ 2. Bovendien moeten de kandidaten: 
2° voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C : 
a) voldoen aan de diplomavereiste, vermeld in punt 1°; 
b) een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben; 
3° voor een functie in de technische hogere rang van niveau D : een minimaal 
aantal jaren relevante beroepservaring hebben. 
[…] 
 
Artikel 23 Rechtspositiebesluit. 
De raad stelt de functiebeschrijving vast voor de functie van gemeentesecreta-
ris, […] financieel beheerder van de gemeente, […]. 
 
Artikel 24 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. Als de functie van gemeentesecretaris, […] door aanwerving vervuld 
wordt, moet de kandidaat houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot 
niveau A. 
 
De raad stelt een selectieprocedure vast in overeenstemming met de bepa-
lingen van artikel 19, § 1. De selectietechnieken bevatten ten minste een test 
die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. 
De test wordt afgenomen door een extern selectiebureau. 
 
§ 2. Als de functie van financieel beheerder van de gemeente […] door aan-
werving vervuld wordt, moet de kandidaat houder zijn van een diploma dat 
toegang geeft tot niveau A. 
 
De raad stelt een selectieprocedure vast in overeenstemming met de bepa-
lingen van artikel 19, § 1. De selectietechnieken bevatten ten minste een proef 
die het financieel-economische inzicht van de kandidaat toetst. 
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Afdeling II – De aanvullende aanwervingsvoorwaar-
den 
 
Artikel III-II-3. 

§1. De aanstellende overheid kan volgende aanvullende 
aanwervingsvoorwaarden vaststellen: 
- een bepaalde vorming, training of opleiding; 
- een aantal jaren relevante beroepservaring, al dan 

niet in een bepaalde functie; 
- bepaalde getuigschriften, attesten of brevetten; 
- bepaalde relevante competenties; 
- bepaalde expertise. 
 
§2. Voor de toegang tot het D-niveau moeten kandidaten 
een bewijs van scholing voorleggen. De aanstellende 
overheid kan dat bewijs van scholing verder specificeren. 
 

 
 
 
Artikel 11 Rechtspositiebesluit 
[…] 
De aanstellende overheid kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststel-
len. 
 

Artikel III-II-4. 

Kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste, die 
geldt als aanwervingsvoorwaarde voor de niveaus A, B 
en C, kunnen bij uitzondering in aanmerking komen voor 
aanwerving op basis van verworven competenties en 
mits motivering. 
 

Artikel 12 Rechtspositiebesluit. 
In afwijking van artikel 11, § 2, eerste lid, 1°, en 2°, a), kan de raad bepalen 
dat kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste die als aanwervings-
voorwaarde geldt voor de functies van niveaus 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 capaciteitstest; 
2° beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt 
overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaam-
heid; 
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. 
 
In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid voor de vacantverkla-
ring van de functie of kandidaten die niet aan de diplomavereiste beantwoor-
den, in aanmerking komen voor aanwerving. 
 
Artikel 19 Rechtspositiebesluit. 
§ 2. […] 
De niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 12, tweede lid, 1°, onderzoekt 
of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is 
gesitueerd.  
 
De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor 
dezelfde of voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere over-
heid al eerder geslaagd is voor een niveau- of capaciteitstest als vermeld in 
het tweede lid, behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van 
een nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. 
De raad bepaalt de maximale duur van de vrijstellingen. 
 
Artikel 20 Rechtspositiebesluit. 
Voor de niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 19, § 2, tweede lid, is de 
uitvoering van de selectie door een erkend extern selectiebureau verplicht. 
 

Artikel III-II-5. 

Kandidaten die ten hoogste 36 maanden eerder geslaagd 
zijn voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie 
bij de gemeente in dezelfde graad of hogere graad als de 
vacante functie, worden op hun verzoek geheel of ge-
deeltelijk vrijgesteld van deelname aan de selectieproe-
ven. 
De aanstellende overheid beslist over de gelijkwaardig-
heid van de selectieproeven. 
 
 

Artikel 13 Rechtspositiebesluit 
In afwijking van artikel 11, § 1, 2°, kan de raad bepalen dat kandidaten die al 
geslaagd zijn voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie bij het 
bestuur in dezelfde graad als de vacante functie, geheel of gedeeltelijk vrijge-
steld worden van deelname aan de selectieproeven. 
 
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het 
geslaagd is voor selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven als 
de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of als de functie 
voltijds wordt. 
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Hoofdstuk III – De selectieprocedure 
 
Afdeling I – Algemene regels 

 

 

Artikel III-III-1. 

§1. De aanstellende overheid rekruteert op zorgvuldige 
wijze de kandidaten. 
 
§2. Het college van burgemeester en schepenen, en voor 
de betrekkingen van gemeentesecretaris en financieel 
beheerder de raad, bepalen bij de vacant verklaring de 
aanwervingsvoorwaarden. 
 
§3. Op voorstel van de aanstellende overheid bepaalt de 
raad in welke gevallen selecties geheel of gedeeltelijk 
uitbesteed worden. 
 

Artikel 20 Rechtspositiebesluit 
In afwijking van artikel 18, tweede lid, kan de raad bepalen dat selecties 
geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden aan een extern selectiebureau. Het 
selectiebureau voert in dat geval de selectie uit in overeenstemming met de 
rechtspositieregeling en met de specifieke opdracht van het bestuur. 
 
 

Artikel III-III-2. 

De gemeentesecretaris stelt de functiebeschrijving vast. 
In toepassing van artikel 23 van het Rechtspositiebesluit 
geldt deze bepaling niet voor de functiebeschrijving voor 
de functie van gemeentesecretaris of financieel beheer-
der. 
 

Artikel 92 Gemeentedecreet (08/07/2016- ...) 
De gemeentesecretaris kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbe-
heer toevertrouwen aan andere personeelsleden. 
 
Artikel 23 Rechtspositiebesluit. 
De raad stelt de functiebeschrijving vast voor de functie van gemeentesecreta-
ris, […], financieel beheerder van de gemeente, […]. 
 

Artikel III-III-3. 

§1. Aan elke aanwerving gaat een externe en/of interne 
bekendmaking van de vacature met een oproep tot kan-
didaten vooraf. 
 
§2. Bij de keuze van het gepaste bekendmakingskanaal 
of -kanalen en de gepaste selectieprocedure houdt de 
aanstellende overheid rekening met de kostprijs en met 
de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie. 
 
§3. De uiterste datum voor de indiening van de kandida-
turen volgt minimaal 14 kalenderdagen op de datum van 
bekendmaking van de vacature. 
 
§4. De kandidaturen kunnen ingediend worden op het 
voorbestemd sollicitatieformulier op de volgende manie-
ren: 

 door een per post verzonden sollicitatieformulier; 

 door het invullen van een elektronisch sollicitatiefor-
mulier; 

 door e-mail. 
 
Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kan-
didatuur. 
 
Artikel III-III-4. 

De datum van de verzending van de kandidatuur wordt 
beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is inge-
diend. 
 
De datum van de poststempel, van de inschrijving via 
een elektronisch formulier, van het mailbericht geldt als 
datum van verzending. 
 

Artikel 14 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature 
met een oproep tot kandidaten vooraf. De raad stelt de algemene regels voor 
de externe bekendmaking van de vacatures vast. 
 
De aanstellende overheid stelt na de vacantverklaring van een of meer func-
ties de inhoud van het vacaturebericht vast en kiest de gepaste bekendma-
kingskanalen op basis van de door de raad vastgestelde algemene regels. 
 
§ 2. De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing als de aanstellende 
overheid bij de vacantverklaring beslist een beroep te doen op een bestaande 
wervingsreserve die geldig is voor de vacature. 
 
De bepalingen van § 1 zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse presta-
ties van een deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden, 
of als die betrekking omgezet wordt in een voltijdse betrekking. Als er meerde-
re 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. Ze maakt haar keuze op basis van een vergelij-
king van de kandidaturen. 
 
Artikel 15 Rechtspositiebesluit 
De raad stelt met inachtneming van de redelijkheid de algemeen geldende 
minimale termijn vast tussen de datum van de bekendmaking van de vacature 
en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen. 
 
Artikel 16 Rechtspositiebesluit  
Aan elke aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf. 
 

Artikel III-III-5. 

§1. Tenzij anders bepaald, moeten de kandidaten vòòr 
de deelname aan de selectieprocedure voldoen aan de 
algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwer-
vingsvoorwaarden, de selectie uitgezonderd. 
 
§2. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan 
de diplomavereiste uiterlijk op de datum van afsluiting 
van de inschrijving, uitgezonderd ingeval de situatie zoals 
bepaald in §3. 
 
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan bij 
de vacant verklaring bepalen dat laatstejaarsstudenten 

Artikel 17 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De raad bepaalt wanneer de kandidaten het bewijs moeten leveren dat ze 
voldoen aan de diplomavereiste. 
 
De raad bepaalt wanneer de kandidaten het bewijs moeten leveren dat ze 
voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 10, 1° tot 
en met 3°, en aan de andere aanwervingsvoorwaarden, de selectie uitgezon-
derd. 
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toegang krijgen tot de selectieprocedure. In dat geval 
worden laatstejaarsstudenten toegelaten tot de selectie-
procedure als ze bij hun kandidatuur een studiebewijs 
voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn 
van maximum zeven 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 lokaal 
bestuur. 
 
§4. Als de kandidaat een attest, brevet of getuigschrift 
van een specifieke opleiding moet voorleggen of behalen 
binnen de integratieperiode, dan levert hij dat ten laatste 
bij de afloop van de integratieperiode. De aanstellende 
overheid regelt hiervan de concrete toepassing. 
 
Artikel III-III-6. 

Enkel de kandidaat die aan de voorwaarden voor de 
functie voldoet, wordt toegelaten tot de selectieprocedu-
re. Hij levert hiervoor de nodige bewijzen. 

Artikel 17 Rechtspositiebesluit. 
§ 2. De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende 
kandidaturen en van de voorgelegde bewijzen, vermeld in § 1, eerste en 
tweede lid, behalve als de raad de aanstellende overheid is. In dat geval 
beoordeelt het uitvoerend orgaan van het bestuur de geldigheid. 
Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de 
selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, 
worden daarvan 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 van de bewijzen, vermeld in §1. Eventuele eensluidend verklaarde 
afschriften worden alleen gevraagd aan de kandidaten die geslaagd zijn voor 
de selectie. 
 

Artikel III-III-7. 

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecrite-
ria en met behulp van een of meer van volgende selectie-
technieken: 

 een schriftelijke proef 

 een mondelinge proef (interview) 

 een praktische proef 

 een psychotechnische proef en/of persoonlijkheids-
test 

 een competentiegericht interview 
 
Voor de functies waarbij managements- en/of leider-
schapscapaciteiten voorzien zijn in de functiebeschrijving 
wordt een proef, waarin de managements- en leider-
schapscapaciteiten getoetst worden, voorzien. 
 
Artikel III-III-8. 

§1. Voor de samenstelling van de selectiecommissies 
gelden de volgende algemene regels: 
1° elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie 
leden; 
2° de aanstellende overheid kan uitzonderlijk beslissen, 
omwille van de specificiteit van de functies en op voor-
waarde van uitdrukkelijke motivering, om af te wijken van 
het minimumaantal externe leden; 
3° het college van burgemeester en schepenen kan 
maximum 2 leden van de gemeenteraad aanduiden die 
aanwezig mogen zijn bij het afleggen van de selectie-
proeven; 
 
§2. Bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de 
selectiecommissie voltallig over het eindresultaat en het 
eindverslag van de kandidaten. 
 
§3. Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de 
selectiecommissie over de specifieke competenties moe-
ten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de 
voor de functie vastgestelde selectiecriteria. 
 
Met toepassing van het eerste lid komen in aanmerking 
voor deelname aan een selectiecommissie: 
1° deskundigen in de personeelsselectie; 

Artikel 18 Rechtspositiebesluit 
De selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van 
een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken 
worden afgestemd op de functiebeschrijving van de functie. Voor functies van 
dezelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig. 
 
Een selectiecommissie die uitsluitend uit deskundigen bestaat, voert de 
selectie uit. Ten minste een derde van de leden van de selectiecommissie zijn 
deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. De raad kan bepalen dat de 
aanstellende overheid uitzonderlijk vanwege de specificiteit van de functies 
van dat minimumaantal externe commissieleden kan afwijken. In voorkomend 
geval motiveert de aanstellende overheid haar keuze om af te wijken van de 
algemene regel. 
 
De leden van de raad en van het uitvoerend orgaan van het bestuur kunnen 
geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het 
eigen bestuur. De gemeentesecretaris die met toepassing van artikel 58 van 
het gemeentedecreet en de provinciegriffier die met toepassing van artikel 58 
van het provinciedecreet de bevoegdheid van aanstellende overheid heeft, 
mag geen deel uitmaken van de selectiecommissie. 
 
De raad stelt de algemene regels voor de selecties vast. 
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2° personen extern aan de gemeente, die daartoe we-
gens hun professionele activiteit en specialisatie geschikt 
bevonden worden; 
3° personeelsleden van andere overheden, de toezicht-
houdende overheid uitgezonderd, en, binnen de grenzen 
van het toegelaten aantal interne commissieleden, per-
soneelsleden van het eigen bestuur, met een graad die 
minstens van gelijke rang is als de vacante functie, die 
daartoe wegens hun professionele activiteit en speciali-
satie geschikt bevonden worden. 
 
§4. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests 
worden afgenomen door een selectiebureau of door een 
persoon die daartoe bevoegd is en erkend is in overeen-
stemming met de toepasselijke wetgeving. 
 
§5. Indien er geen psychotechnische proeven en per-
soonlijkheidstests voorzien zijn in de selectieprocedure 
dient, bij de mondelinge proef, minstens 1 jurylid deskun-
dig te zijn in competentiegerichte interviewtechnieken. 
 
Artikel III-III-9. 

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 levensbeschouwing, 
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 levenssfeer; 
5° geheimhouding van de vragen en, als dat van toepas-
sing is, respect voor de anonimiteit van de proeven; 
6° verbod op belangenvermenging. 
 
Bij familieverwantschap tussen een lid van de selectie-
commissie en een kandidaat, mag men niet zetelen in de 
selectiecommissie. 
 
Artikel III-III-10. 

De selectiecommissies worden geleid door een voorzit-
ter. De voorzitter wordt in zijn taak bijgestaan door een 
secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke selectie-
activiteiten en aan de beoordeling van de kandidaten. 
 
De leden, de secretaris en de voorzitter van de selectie-
commissie worden nominatief door het college van bur-
gemeester en schepenen aangewezen. Deze regel is ook 
van toepassing wanneer de raad de aanstellende over-
heid is. 
 
Artikel III-III-11. 

De selectieprocedures resulteren in een rangschikking 
van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten in 
volgorde van de behaalde punten of scores. 
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Afdeling II — Het verloop van de selectie. 

 
Artikel III-III-12. 

Het praktisch verloop van de selectie wordt bepaald in 
een afzonderlijk besluit van het college van burgemeester 
en schepenen. 
 
Artikel III-III-13. 

Het college van burgemeester en schepenen of voor de 
betrekkingen van gemeentesecretaris en financieel be-
heerder de raad, stelt de concrete selectieprocedure vast 
voor de aanvang ervan en zorgt voor de organisatie van 
de selecties. 
 
Artikel III-III-14. 

§1. Voor de aanvang van een selectieprocedure en bin-
nen de grenzen van de algemene bepalingen in afdeling 
I, bepaalt het college van burgemeester en schepenen of 
voor de betrekkingen van gemeentesecretaris en financi-
eel beheerder de raad: 
1° of er een preselectie moet plaatsvinden; 
2° de selectiecriteria; 
3° de keuze van de selectietechniek(en); 
4° het verloop van de selectie, met inbegrip van de ti-
ming; 
 
§2. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de 
kandidaten voor elk examengedeelte 50% van de punten 
behalen en 60% op het totale examen. 
 
§3. Voor de examens afgenomen door een erkend trai-
nings- en opleidingscentrum gelden de criteria van het 
centrum dat belast is met de afname van het examen of 
examengedeelte. 
 
§4. Voor de psychotechnische proef moet de kandidaat 
‘geschikt’ worden bevonden. 
 
§5. De preselectie bestaat uit een proef in verband met 
de algemene kennis binnen het functieprofiel. Indien een 
preselectie plaatsvindt, bepaalt het college van burge-
meester en schepenen het aantal maximum toe te laten 
kandidaten tot de rest van de proeven. 
 
Artikel III-III-15. 

De kandidaten worden van het verloop van de selectie-
procedure op de hoogte gebracht. 
 
De kandidaten worden ten minste veertien kalenderda-
gen op voorhand geïnformeerd over de plaats waar en 
dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afge-
nomen. 
Alle communicatie met de kandidaten gebeurt via e-mail. 
 
Als de selectieproef een preselectie bevat, worden de 
kandidaten daarvan vooraf op de hoogte gebracht. 
 
Artikel III-III-16. 

De selectiecommissie maakt voor elke selectietechniek 
een verslag op. Het verslag vermeldt per kandidaat het 
resultaat. 
De selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de se-
lectieprocedure een eindverslag op met vermelding van 
de deelresultaten van de kandidaten en van hun eindre-
sultaat. 
 

 
 
Artikel 19 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Voor de aanvang van een selectie en binnen de grenzen van de algemene 
regels die de raad met toepassing van artikel 18 heeft vastgesteld, stelt de 
aanstellende overheid de concrete selectieprocedure vast. Ze bepaalt : 
1° de selectiecriteria; 
2° de keuze van de selectietechnieken, waaronder, in voorkomend geval, het 
gebruik van een betrouwbare selectietechniek voor preselectie; 
3° het verloop van de selectie; 
4° het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afslui-
ting van de selectieprocedure en, in voorkomend geval, het minimale resultaat 
om toegelaten te worden tot een volgende stap in de selectieprocedure; 
5° de samenstelling en de werking van de selectiecommissie; 
6° de aard van de selectieprocedure, namelijk : 
a) een selectieprocedure die resulteert in een vorm van bindende rangschik-
king van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun 
eindresultaat; 
b) een selectieprocedure die alleen resulteert in een lijst van de geslaagde of 
geschikt bevonden kandidaten. 
 
Bij de toepassing van punt 6°, b), kiest de aanstellende overheid een kandi-
daat uit de lijst van de geslaagde of de geschikt bevonden kandidaten en 
motiveert ze uitdrukkelijk haar keuze. 
 
§ 2. Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwer-
vingsprocedure en de bevorderingsprocedure en voor de gelijktijdige toepas-
sing 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, tweede lid, 1°, onderzoekt 
of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is 
gesitueerd.  
 
De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor 
dezelfde of voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere over-
heid al eerder geslaagd is voor een niveau- of capaciteitstest als vermeld in 
het tweede lid, behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van 
een nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. De raad bepaalt de 
maximale duur van de vrijstellingen. 

Artikel III-III-17. 

De kandidaten worden via e-mail op de hoogte gebracht 
van het resultaat van de selectie en ontvangen nadien 
een schriftelijke bevestiging. Kandidaten hebben op hun 
verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeen-

Artikel 21 Rechtspositiebesluit 
De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van 
de selectie. 
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stemming met de bepalingen van het decreet van 26 
maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Afdeling III – De wervingsreserve 

 
Artikel III-III-18. 

§1. Na elke selectie wordt er een wervingsreserve voor 
de betreffende functie of graad aangelegd voor de duur 
van twee jaar. 
 
Het college van burgemeester en schepenen of voor de 
betrekkingen van gemeentesecretaris en financieel be-
heerder de raad, kan de geldigheidsduur van de werfre-
serve verlengen met maximum twee jaar. 
De duur van de wervingsreserve vangt aan vanaf de 
eerste dag van de maand volgend op de datum van het 
eindrapport van de selectie. 
 
§2. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die 
niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wer-
vingsreserve opgenomen. De kandidaten worden in de 
wervingsreserve opgenomen in volgorde van het behaal-
de resultaat in de selectieprocedure. 
 
Artikel III-III-19. 

Kandidaten die niet ingaan op een aanbod, behouden 
hun plaats op de wervingsreserve voor de volledige duur 
ervan, tenzij ze te kennen geven voor de toekomst af te 
zien van elke aanstelling. 

 

 
 
Artikel 22 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De raad kan bepalen dat wervingsreserves worden aangelegd. Hij stelt de 
regels voor de wervingsreserves vast. Hij bepaalt : 
1° de maximale geldigheidsduur van de wervingsreserves, met inbegrip van 
eventuele verlenging; 
2° de regels volgens dewelke de kandidaten hun opname in de wervingsreser-
ve behouden of verliezen. 
 
§ 2. De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring of er een wer-
vingsreserve wordt aangelegd en hoe lang die geldig is. 

Afdeling IV - Afwijkingen op de aanwervings- en se-
lectieprocedure. 
 
Artikel III-III-20. 

§1. De aanwerving in het kader van sociale tewerkstelling 
gebeurt met een aangepaste wervings- en selectieproce-
dure. 
 
Onder sociale tewerkstelling wordt verstaan de tewerk-
stelling in uitvoering van een werkgelegenheidsmaatre-
gel. 
 
§2. De selectieprocedure omvat minstens een interview 
of test die de motivatie, de belangstelling en de inzet-
baarheid bij de gemeente van de kandidaten peilt. 
 

 
 
 
 
Artikel 25 Rechtspositiebesluit. 
Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter 
uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden 
waarvan de tewerkstellingsduur onbepaald is, kan de raad bepalen dat de 
bepalingen van afdeling II en III vervangen worden door een specifieke aan-
wervings- en selectieprocedure, die aangepast is aan de doelgroep. 
 
 

Artikel III-III-21. 

De tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden 
gebeurt met een aangepaste wervings- en selectieproce-
dure, indien geen kandidaten kunnen geput worden uit 
een lopende wervingsreserve voor de functie. 
 
De selectieprocedure omvat minstens een interview of 
test die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaar-
heid bij het gemeentebestuur van de kandidaten peilt. 
 

Artikel 26 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan bepalen dat artikel 11, §1, 2°, en de bepalingen van afdeling II en 
III niet van toepassing zijn op de tijdelijke vervanging van afwezige personeels-
leden door contractuele personeelsleden als vermeld in artikel 104, § 2, 2°, 
van het gemeentedecreet […]. 
 
 

Artikel III-III-22. 

De aanwerving van contractuele personeelsleden waar-
van de tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee 
jaar gebeurt met een aangepaste wervings- en selectie-
procedure, indien geen kandidaten kunnen geput worden 
uit een lopende wervingsreserve voor de functie. 
 
De selectieprocedure omvat minstens een interview of 
test die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaar-
heid bij de gemeente van de kandidaten peilt. 
 

Artikel 27 Rechtspositiebesluit. 
De raad bepaalt de aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de 
toegang tot de contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellings-
maatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maxi-
maal een of twee jaar beperkt is. 
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Hoofdstuk IV— De integratieperiode 
 
Afdeling I – Algemene bepalingen 

 
Artikel III-IV-1. 

Met integratieperiode wordt bedoeld voor het op proef 
aangestelde statutaire personeelslid de proeftijd zoals 
bepaald in artikel 32 van het Rechtspositiebesluit of voor 
het contractuele personeelslid de periode die de integra-
tie beoogt van het personeelslid in het bestuur en de 
inwerking in zijn functie. 
 

 
 
Artikel 32 Rechtspositiebesluit 
De proeftijd beoogt de integratie van het op proef aangestelde statutaire 
personeelslid in het bestuur en de inwerking in zijn functie en stelt de aanstel-
lende overheid in staat de geschiktheid van het personeelslid voor de functie te 
verifiëren. 
 
Met het personeelslid worden de nodige afspraken gemaakt voor de integratie 
in het bestuur en de inwerking in zijn functie. 

Artikel III-IV-2. 

De leidinggevende van: 
1° het statutaire personeelslid aangesteld in zijn inte-

gratieperiode; 
2° het contractueel personeelslid in zijn integratieperio-

de met een contract van onbepaalde duur, met een 
contract van bepaalde duur met een looptijd van 
minstens 3 maanden of met een vervangingscon-
tract; 

maakt onder de eindverantwoordelijkheid van de ge-
meentesecretaris de concrete afspraken voor de actieve 
inwerking van het personeelslid in zijn functie en zijn 
integratie in de gemeentelijke diensten. 
 
Hij duidt een collega-personeelslid aan als coach die het 
personeelslid begeleidt tijdens de integratieperiode. 
De taken van de coach worden in onderling overleg be-
paald in een integratienota. 
 
Artikel III-IV-3. 

Het personeelslid in zijn integratieperiode, krijgt de infor-
matie en de vorming die nodig is voor de uitoefening van 
de functie. 
 
De afspraken voor de integratie van het personeelslid en 
de evaluatiecriteria die van toepassing zijn voor de be-
oordeling van de integratieperiode, worden schriftelijk 
aan het personeelslid meegedeeld. 
 

 

Artikel III-IV-4. 

§1. De gemeentesecretaris organiseert de evaluatie 
tijdens de integratieperiode: 
1° binnen de grenzen van hoofdstuk III, Titel III van het 

Rechtspositiebesluit, voor de statutair aangestelde 
personeelsleden; 

2° binnen de grenzen van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, voor de contractueel aangestelde personeelsle-
den. 

 
Het evaluatiesysteem moet beantwoorden aan de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
De gemeentesecretaris stelt de evaluatiecriteria vast, in 
overleg met het managementteam. De gemeentesecreta-
ris stelt de evaluatiemomenten vast en wijst de evaluator 
of evaluatoren aan. 
 
De evaluator is voldoende competent om met kennis van 
zaken en op een objectieve, evenwichtige manier een 
oordeel uit te spreken over het presteren van het perso-
neelslid. 
 
De gemeentesecretaris waakt erover dat de evaluator of 
de evaluatoren voldoende feedback geven aan het per-
soneelslid over zijn wijze van functioneren tijdens de 
integratieperiode. 
 
 
§2. Paragraaf 1 van dit artikel is niet van toepassing op 

Artikel 86 Gemeentedecreet 
De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelij-
ke diensten. 
 
Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld 
zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap staat de gemeente-
secretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor 
het dagelijkse personeelsbeheer. De gemeenteraad bepaalt wat onder het 
begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. 
 
Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen. 
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de evaluatie tijdens de integratieperiode van de gemeen-
tesecretaris en de financieel beheerder. 
 
Afdeling II - Bijzondere bepalingen voor de evaluatie 
tijdens de integratieperiode 
 
Artikel III-IV-5. 

Deze afdeling is niet van toepassing op de evaluatie van 
de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. 
 
Artikel III-IV-6. 

§1. Onverminderd artikel 34 van het Rechtspositiebesluit 
bedraagt de duur van de integratieperiode 6 maanden.  
 
§2. Voor de personeelsleden met een contract van be-
paalde duur met een looptijd van minstens 3 maanden of 
met een vervangingscontract bedraagt de duur van de 
integratieperiode 1 maand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 34 Rechtspositiebesluit 
De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van de statutaire 
aanstelling op proef in tijdelijk verband bij het bestuur 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 33 Rechtspositiebesluit 
De raad stelt de duur van de proeftijd vast, rekening houdend met wat bepaald 
is in artikel 32. Hij bepaalt welke vormen van afwezigheid een verlenging van 
de proeftijd tot gevolg hebben. 
 

§2. Volgende periodes van afwezigheid hebben automa-
tisch een evenredige verlenging van de integratieperiode 
tot gevolg: ziekte of ongeval, bevallingsrust, omstandig-
heidsverlof, en elke andere periode van afwezigheid voor 
zover die minstens veertien kalenderdagen duurt. 
 
In afwijking van het eerste lid kan de aanstellende over-
heid beslissen dat de integratieperiode ten einde loopt en 
dat een eindbeoordeling zal worden uitgesproken in 
geval van een langdurige afwezigheid van minstens 6 
maanden, die de integratieperiode als zodanig zouden 
uithollen of die een eindbeoordeling van de integratiepe-
riode eindeloos zouden uitstellen. 
 
§3. Als de voorwaarden bepalen dat de kandidaten tij-
dens de integratieperiode een attest of getuigschrift moe-
ten behalen, dan wordt de integratieperiode vastgesteld 
rekening houdend met de normale studieduur die nodig is 
om die akte te behalen. 
 
Artikel III-IV-7. 

§1. Het personeelslid wordt geëvalueerd door twee eva-
luatoren, waaronder de rechtstreekse leidinggevende. De 
coach van het personeelslid kan op verzoek van de lei-
dinggevende(n) een insteek geven voor de evaluatie. De 
evaluatie gebeurt volgens de principes zoals bepaald in 
Hoofdstuk V. 
 

 

§2. De gemeentesecretaris kan beslissen het personeels-
lid te onderwerpen aan een tussentijdse evaluatie op 
basis van aanhoudende tekortkomingen in het functione-
ren en na voldoende feedback en begeleiding. 
 
Als het resultaat van de tussentijdse evaluatie ongunstig 
is, kan het personeelslid ontslagen worden door de aan-
stellende overheid. 
 
 

Artikel 35 Rechtspositiebesluit 
§ 2. Als de duur van de proeftijd zes maanden of meer is, kan de raad in 
afwijking van §1 bepalen dat het statutaire personeelslid op proef voor de 
proeftijd afgelopen is, tussentijds onderworpen wordt aan een evaluatie. In 
voorkomend geval wordt de tussentijdse evaluatie pas uitgevoerd na een 
periode van ten minste drie maanden. 
 
Artikel 36 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan bepalen dat het statutaire personeelslid op proef met een ongun-
stig resultaat voor de tussentijdse evaluatie, vermeld in artikel 35, § 2, ontsla-
gen wordt. 
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, vermeld in het eerste en het tweede lid, wordt gegeven in over-
eenstemming met de bepalingen van artikel 108, § 1. De aanstellende over-
heid hoort het personeelslid vooraf.  
 

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan op 
voorstel van de evaluator beslissen de integratieperiode 
te verlengen met maximum een periode gelijk aan de 
eerste duurtijd. 
 

Artikel 35 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. […] 
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel 
ongunstig. 
De raad kan bepalen dat de evaluator een verlenging van de proeftijd kan 
voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet 
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 volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De verlenging kan 
eenmaal toegepast worden. 

 
 Artikel 106 Rechtspositiebesluit 

§ 1. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging 
van het statutaire personeelslid op proef : 
1° het vrijwillige ontslag; 
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige tussen-
tijdse evaluatie of eindevaluatie van de proeftijd, vermeld in artikel 36. 
 
De raad kan bepalen dat het statutaire personeelslid op proef dat tijdens de 
proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie maanden afwezig is wegens 
ziekte of invaliditeit, ontslagen kan worden. 
 

Artikel III-IV-8. 

De aanstellende overheid kan de integratieperiode ver-
lengen indien het personeelslid tijdens de integratieperio-
de het attest of getuigschrift niet heeft behaald zoals 
voorzien in de voorwaarden. 
 

 

Artikel III-IV-9. 

Als het resultaat van de eindevaluatie ongunstig is, wordt 
het personeelslid ontslagen. 
 
Het ontslag van het contractuele personeelslid na ongun-
stige eindevaluatie van de integratieperiode, wordt gege-
ven in overeenstemming met de voorschriften van de 
Arbeidsovereenkomstenwet of, in voorkomend geval, 
andere, specifieke wettelijke voorschriften voor het ont-
slag. 
 
Het ontslag van het statutaire personeelslid na ongunsti-
ge eindevaluatie van de integratieperiode, wordt gegeven 
in overeenstemming met artikel VI-II-1 van deze rechts-
positieregeling. 
 

Artikel 37 Rechtspositiebesluit 
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. 

 

Afdeling IV — De vaste aanstelling in statutair ver-
band 

 
Artikel III-IV-10. 

Het statutaire personeelslid in zijn integratieperiode wordt 
vast aangesteld in statutair verband, op voorwaarde dat 
hij de integratieperiode heeft afgesloten met een gunstig 
resultaat voor de evaluatie en indien voorzien de nodige 
attesten heeft behaald. 
 
De vaste aanstelling gebeurt uiterlijk binnen een termijn 
van drie maanden na afloop van de integratieperiode en 
gaat in op de datum waarop de integratieperiode effectief 
verstreken is. 
 

 
 
 
Artikel 38 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband 
op voorwaarde dat het : 
1° voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervings-
voorwaarden die op de betrekking van toepassing zijn; 
2° met goed gevolg de proeftijd heeft volbracht. 
 
Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de functie 
waarin het op proef werd aangesteld. 
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Hoofdstuk V — Evaluatie van het personeelslid tij-
dens de loopbaan. 
 
Artikel III-V-1. 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de evaluatie van 
de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. 
 

 

Afdeling I – Algemene bepalingen 

 

 

Artikel III-V-2. 

De gemeentesecretaris organiseert de evaluatie tijdens 
de loopbaan. 
 
Het evaluatiesysteem kadert in het globale personeels- 
en organisatiebeleid en beantwoordt aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur.  
 
De gemeentesecretaris stelt de evaluatiecriteria vast, in 
overleg met het managementteam. De gemeentesecreta-
ris stelt de evaluatiemomenten vast en wijst de evaluator 
of evaluatoren aan. 
 
De evaluator is voldoende competent om met kennis van 
zaken en op een objectieve, evenwichtige manier een 
oordeel uit te spreken over het presteren van het perso-
neelslid. 

Artikel 86 Gemeentedecreet. 
De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelij-
ke diensten. 
Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld 
zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap staat de gemeente-
secretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor 
het dagelijkse personeelsbeheer. De gemeenteraad bepaalt wat onder het 
begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. 
Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 114 Gemeentedecreet. 
Onverminderd de nadere regeling van de gevolgen van de evaluatie in de 
rechtspositieregeling, neemt de gemeentesecretaris 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. 
In voorkomend geval kan de gemeentesecretaris deze opdracht delegeren aan 
de adjunct-gemeentesecretaris. 
 
Artikel 41 Rechtspositiebesluit. 
De personeelsleden worden geïnformeerd over alle aspecten van het evalua-
tiestelsel en over de evaluatiecriteria die op hen van toepassing zijn. 
De personeelsleden krijgen tussentijds feedback over hun manier van functio-
neren. De raad bepaalt de werkwijze voor die feedback. 
 
Artkel 43 Rechtspositiebesluit 
De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecrite-
ria. De evaluatiecriteria sluiten aan bij de functiebeschrijvingen en bij de 
doelstellingen van het bestuur. 
 
Bij de vaststelling van de evaluatiecriteria voor de evaluatie van personen met 
een arbeidshandicap, vermeld in artikel 28, wordt zo nodig rekening gehouden 
met de handicap. 
 

Artikel III-V-3. 

§1. De evaluator of het personeelslid kan verzoeken dat 
er een tweede evaluator bij het evaluatiegesprek aanwe-
zig is. 
 
De eerste en de tweede evaluator streven naar een con-
sensus over de eindconclusie van de evaluatie en over 
het voorstel van evaluatiegevolg. 
 
Als de twee evaluatoren verschillen van mening over het 
resultaat van de evaluatie, dan beslecht de gemeentese-
cretaris het meningsverschil, ook als de gemeentesecre-
taris zelf een van beide evaluatoren is. 
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Afdeling II - De duur van de evaluatieperiode 
 
Artikel III-V-4. 

§1. De duur van de evaluatieperiode is 24 maanden. 
 
§2. Onverminderd hoofdstuk IV (integratieperiode) moet 
een personeelslid binnen de evaluatieperiode minstens 6 
maanden effectief gepresteerd hebben alvorens het 
geëvalueerd kan worden. 
 
Artikel III-V-5. 

§1. Het personeelslid krijgt tussentijds feedback over zijn 
manier van functioneren. 
 
De feedback neemt de vorm aan van een functionerings-
gesprek met het personeelslid. Onder functioneringsge-
sprek wordt verstaan: een tweegesprek tussen de recht-
streekse leidinggevende en het personeelslid 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. 
 
Het functioneringsgesprek vindt plaats als de evaluatie-
periode voor de helft is verstreken of op vraag van het 
personeelslid of van zijn leidinggevende. 
 
Het functioneringsgesprek resulteert in een afsprakenno-
ta over bepaalde doelstellingen. Zowel het personeelslid 
als zijn leidinggevende ondertekenen de afsprakennota 
en krijgen er een exemplaar van. 
 
§2. Bij concrete feiten en gedragingen die een uitgespro-
ken negatieve weerslag kunnen hebben op de evaluatie 
van het personeelslid nodigt de leidinggevende het per-
soneelslid in elk geval uit voor een functioneringsge-
sprek. Dit gesprek resulteert in een nota die aan het 
personeelslid wordt voorgelegd en wordt toegevoegd aan 
zijn evaluatiedossier. 
 

 
 
Artikel 42 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. De raad stelt de duur van de evaluatieperiodes vast. Die is ten minste een 
jaar en ten hoogste twee jaar. 
Hij bepaalt de minimale termijn die het personeelslid effectief gepresteerd 
moet hebben binnen de evaluatieperiode om voor een evaluatie in aanmerking 
te komen. 
De evaluatie wordt voor een door de raad te bepalen termijn uitgesteld als het 
personeelslid niet voldoet aan de minimale prestatietermijn binnen de evalua-
tieperiode. Het personeelslid behoudt tot dan het evaluatieresultaat van de 
vorige evaluatieperiode. 
 
§ 2. De evaluatie heeft betrekking op de periode die volgt op de vorige evalua-
tieperiode. 
De raad kan bepalen dat in afwijking van de vastgestelde duur van de evalua-
tieperiodes tussentijds een specifieke evaluatie uitgevoerd wordt in het kader 
van een bevorderingsprocedure of een procedure van interne personeelsmobi-
liteit. 
 

§3. Onverminderd de toepassing van hoofdstuk IV (inte-
gratieperiode) zijn volgende personeelscategorieën niet 
onderworpen aan de evaluatie tijdens de loopbaan: 
1° contractueel aangestelde personeelsleden met een 

tewerkstellingsduur van maximum twee jaar, tenzij er 
een verlenging van het contract volgt; 

2° jobstudenten. 
 

Artikel 39 Rechtspositiebesluit. 
[…]. De raad kan bepalen dat contractuele personeelsleden met een beperkte 
tewerkstellingsduur niet aan de evaluatie onderworpen zijn. 

Artikel III-V-6. 

§1. Bij voorkeur binnen twee maanden gerekend vanaf 
het evaluatiegesprek moet het evaluatieproces, met 
uitzondering van de beslissing over het gevolg van de 
evaluatie en met uitzondering van de beroepsprocedure 
afgerond zijn. 
 
§2. Het evaluatieproces zoals bedoeld in §1 wordt als 
afgerond beschouwd op de dag waarop de evaluator met 
toepassing van artikel III-V-7, §2, derde lid, van deze 
rechtspositieregeling een kopie van het definitief evalua-
tieverslag naar het personeelslid en naar de gemeente-
secretaris stuurt. 
 
Als de gemeentesecretaris de evaluator is, geldt de dag 
waarop de gemeentesecretaris een kopie van de evalua-
tie naar het personeelslid stuurt. 
 

Artikel 46 Rechtspositiebesluit. 
De raad bepaalt de termijn waarbinnen : 
[…] 
2° het evaluatieproces, met uitzondering van de beslissing over het gevolg van 
de evaluatie, vermeld in artikel 49, en met uitzondering van de beroepsproce-
dure, vermeld in artikel 50, afgerond moet zijn. 
Het hoofd van het personeel zorgt voor de interne organisatie van het evalua-
tieproces binnen de door de raad bepaalde termijnen. 
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Afdeling III — Het evaluatieresultaat en de gevolgen 
 
Artikel III-V-7. 

§1. Het evaluatieresultaat kan zijn: 
1° uitstekend: bij prestaties van het personeelslid die 

overwegend beter zijn dan gunstig; 
2° gunstig: als de prestaties van het personeelslid over-

wegend goed of voldoende zijn; 
3° ongunstig: als de prestaties van het personeelslid 

onvoldoende zijn; 
 

 
 
Artikel 47 Rechtspositiebesluit. 
§1. Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig. 
De raad kan het evaluatieresultaat gunstig verder opdelen in positieve evalua-
tieresultaten en het evaluatieresultaat ongunstig verder opdelen in negatieve 
evaluatieresultaten. 
 
[…] 
 

§2. De evaluator legt de evaluatie vast in een evaluatie-
verslag. 
 
Bij voorkeur binnen 8 kalenderdagen bezorgt het perso-
neelslid het ondertekende evaluatieverslag met zijn even-
tuele opmerkingen terug aan de evaluator. De evaluator 
kan hierop uitzonderingen toestaan, rekening houdend 
met de termijn bepaald in artikel III-V-6, van deze rechts-
positieregeling. 
 
Het personeelslid en de gemeentesecretaris krijgen ge-
lijktijdig een kopie van het definitieve evaluatieverslag. 
 
 

Artikel 40 Rechtspositiebesluit. 
De evaluatoren leggen de evaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend evalua-
tieverslag dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt. 
 
Artikel 45 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. De evaluatie gaat gepaard met een evaluatiegesprek tussen de evaluator 
en het personeelslid. 
De evaluator neemt zijn bevindingen op in een evaluatieverslag als vermeld in 
artikel 40. Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag en ondertekent het 
voor kennisneming. Het personeelslid kan in het evaluatieverslag opmerkingen 
bij zijn evaluatie formuleren. 
 
§ 2. Het evaluatieresultaat wordt opgenomen in het individuele personeels-
dossier. 
Het personeelslid heeft het recht om zijn persoonlijke evaluatiedossier te 
raadplegen en krijgt er op zijn verzoek een afschrift van. Het personeelslid 
krijgt een kopie van zijn evaluatie. 
 
Artikel 46 Rechtspositiebesluit. 
De raad bepaalt de termijn waarbinnen : 
1° het personeelslid het ondertekende evaluatieverslag met zijn eventuele 
opmerkingen terugbezorgt aan zijn evaluator; 
[…] 
 

 Artikel 47 Rechtspositiebesluit. 
[…] 
§ 2. 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 het tweede lid kan de raad bepalen dat het personeelslid de 
volgende salarisschaal van de functionele loopbaan krijgt als het een gunstig 
evaluatieresultaat behaalt voor een tussentijdse evaluatie die uitgevoerd wordt 
zodra de volgende evaluatieperiode voor de helft is verstreken. 
 

Artikel III-V-8. 

§1. Naast de doorstroming in de functionele loopbaan, 
kan de gemeentesecretaris, in overleg met het manage-
mentteam, nog volgend gevolg of volgende gevolgen 
koppelen aan het evaluatieresultaat: 
 
1° aan een ‘gunstig’ of ‘uitstekend’ evaluatieresultaat: 

 extra vorming, training of opleiding die de sterke 
punten van het personeelslid nog verder aan-
scherpt, of de minder sterke punten van het per-
soneelslid zo goed als mogelijk remedieert; 

 coaching door externe deskundige; 

 intervisie; 

 extra verantwoordelijkheden; 

 uitdrukkelijke erkenning of waardering, bijzondere 
vermelding of felicitaties. 

 
2° aan een ‘uitstekend’ evaluatieresultaat: 

 een functioneringstoelage of een managements-
toelage adviseren aan het college van burge-
meester en schepenen, met toepassing van Titel 
VIII - Hoofdstuk IX, van deze rechtspositierege-
ling. 

 

Artikel 48 Rechtspositiebesluit. 
Met behoud van de toepassing van artikel 47 kan de raad aan het gunstige 
evaluatieresultaat andere positieve gevolgen en aan het ongunstige evaluatie-
resultaat andere negatieve gevolgen koppelen, met inbegrip van het ontslag 
wegens beroepsongeschiktheid. 
Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is alleen mogelijk als na de 
passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren, 
vermeld in artikel 114 van het gemeentedecreet en in artikel 110 van het 
provinciedecreet, uit een tussentijdse evaluatie manifest blijkt dat het perso-
neelslid nog steeds niet voldoet. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd na 
een termijn van ten minste een half jaar die volgt op de kennisgeving aan het 
personeelslid van het ongunstige evaluatieresultaat. 
 
Artikel 152 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan ter uitvoering van artikel 48 de toekenning van een functionerings-
toelage vaststellen. In voorkomend geval geldt het volgende: 
1° de functioneringstoelage kan worden toegekend als uit de evaluatie blijkt 
dat het personeelslid uitstekend heeft gepresteerd in relatie tot de evaluatiecri-
teria en de eventuele resultaatsverbintenissen; 
[…] 
De raad kan ter uitvoering van artikel 48 en 51, §1, 4°, een managementstoe-
lage vaststellen. In voorkomend geval geldt het volgende: 
1° de managementstoelage kan worden toegekend aan een lid van het ma-
nagementteam als uit de evaluatie blijkt dat de betrokkene uitstekend heeft 
gepresteerd en de concrete doelstellingen die hem bij de aanvang van de 
evaluatieperiode waren opgelegd, heeft gerealiseerd; 
[…] 
De functioneringstoelage en de managementstoelage zijn niet cumuleerbaar. 
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§2. Naast de niet-doorstroming in de functionele loop-
baan kan de gemeentesecretaris, in overleg met het 
managementteam, nog volgend gevolg of volgende ge-
volgen koppelen aan het ‘ongunstig’ evaluatieresultaat: 
 

 extra vorming, training of opleiding die de zwakke 
punten van het personeelslid zo goed mogelijk 
remedieert; 

 coaching door externe deskundige; 

 intervisie; 

 passende maatregelen voor de verbetering van de 
wijze van functioneren; 

 extra controle of begeleiding; 

 herplaatsing in een andere, gelijkwaardige functie 
waar de competenties van het personeelslid beter 
tot zijn recht komen, voor wat het statutair perso-
neelslid betreft, en voor wat het contractueel per-
soneelslid betreft, met zijn toestemming en in 
overeenstemming met de Arbeidsovereenkom-
stenwet; 

 herplaatsing in een functie van een lagere graad 
na een misgelopen bevordering, wat het statutair 
personeelslid betreft, en voor wat het contractueel 
personeelslid betreft, met zijn toestemming en in 
overeenstemming met de Arbeidsovereenkom-
stenwet; 

 herplaatsing in een functie van een lagere graad 
als het personeelslid daar om functionele of per-
soonlijke redenen zelf om verzoekt; 

 een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens be-
roepsongeschiktheid voorleggen aan het college 
van burgemeester en schepenen, onder de voor-
waarden van artikel 48, tweede lid, en artikel 49, § 
2, van het Rechtspositiebesluit; 

 begeleiding naar een nieuwe baan of outplace-
ment. 

 

Artikel 99 Rechtspositiebesluit. 
§ 2. De raad kan bepalen dat een vast aangesteld statutair personeelslid 
ambtshalve herplaatst kan worden in een functie van dezelfde rang om aan 
een vast aangesteld statutair personeelslid een herkansing te bieden na een 
ongunstige evaluatie of als alternatief voor het ontslag wegens beroepsonge-
schiktheid, vermeld in artikel 48. 
 
Artikel 101 Rechtspositiebesluit. 
§ 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. De raad kan bepalen dat 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 passende, vacan-
te functie van een lagere graad. Die vorm van herplaatsing kan slechts een-
maal tijdens de loopbaan toegekend worden. 
De aanstellende overheid beslist over de herplaatsing. Ze voert hierover vooraf 
een gesprek met het personeelslid 
 
Artikel 48 Rechtspositiebesluit. 
Met behoud van de toepassing van artikel 47 kan de raad aan het gunstige 
evaluatieresultaat andere positieve gevolgen en aan het ongunstige evaluatie-
resultaat andere negatieve gevolgen koppelen, met inbegrip van het ontslag 
wegens beroepsongeschiktheid. 
Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is alleen mogelijk als na de 
passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren, 
vermeld in artikel 114 van het gemeentedecreet en in artikel 110 van het 
provinciedecreet, uit een tussentijdse evaluatie manifest blijkt dat het perso-
neelslid nog steeds niet voldoet. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd na 
een termijn van ten minste een half jaar die volgt op de kennisgeving aan het 
personeelslid van het ongunstige evaluatieresultaat. 
 
Artikel 49 Rechtspositiebesluit. 
§ 2. Het hoofd van het personeel formuleert het gemotiveerde voorstel tot 
ontslag wegens beroepsongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van 
de tussentijdse evaluatie, vermeld in artikel 48, tweede lid. 
Het personeelslid en zijn evaluator worden daarvan op de hoogte gebracht 
binnen een door de raad te bepalen termijn. 
 
§ 3. De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsonge-
schiktheid. Ze hoort het personeelslid vooraf. 
Het ontslag van het vast aangestelde statutaire personeelslid verloopt volgens 
de regels, vermeld in artikel 108, § 2. 
 

§3. Het personeelslid en zijn evaluator worden binnen 
een maand vanaf de afronding van het evaluatieproces, 
bedoeld in artikel III-V-6 van deze rechtspositieregeling, 
op de hoogte gebracht van het gevolg of van de gevolgen 
van het evaluatieresultaat. 
 
De in het vorige lid vermelde termijn geldt niet in geval 
van een beroep tegen de evaluatie, zoals vermeld in 
artikel 50 van het Rechtspositiebesluit. 
 

Artikel 49 Rechtspositiebesluit. 
§ 1 […] 
Het personeelslid en zijn evaluator worden van die beslissing op de hoogte 
gebracht binnen een door de raad te bepalen termijn. 
 
§ 2 […] 
Het personeelslid en zijn evaluator worden daarvan op de hoogte gebracht 
binnen een door de raad te bepalen termijn. 
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Afdeling IV — Het beroep tegen de evaluatie 
 
Artikel III-V-9. 

§1. Er wordt een beroepsinstantie geïnstalleerd. Deze 
beroepsinstantie is samengesteld uit leden van het ma-
nagementteam, met uitzondering van de gemeentesecre-
taris, eventueel aangevuld met een externe deskundige 
van een ander lokaal bestuur. 
 
Het managementteam duidt de leden van de beroepsin-
stantie aan. 
De beroepsinstantie bestaat uit minimum 2 leden van het 
managementteam. Er mag geen verwantschap bestaan 
tot in de tweede graad tussen het lid van de beroepsin-
stantie en: 
1° het personeelslid dat beroep aantekent 
2° de evaluator van het personeelslid 
 
Indien de beroepsinstantie niet kan samengesteld uit 
leden van het managementteam, worden er personeels-
leden van niveau A of niveau B aangeduid. 
 
§2. Het personeelslid tekent hoger beroep aan binnen 15 
kalenderdagen gerekend vanaf de dag waarop de evalu-
ator een kopie van het definitief evaluatieverslag naar het 
personeelslid en naar de gemeentesecretaris stuurt. 
 
De beroepsinstantie nodigt het personeelslid [en de eva-
luator] uit om gehoord te worden binnen 30 kalenderda-
gen nadat het hoger beroep werd ingesteld. 
[Aldus gewijzigd bij besluit OCMW-raad van 2015-03-23] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2015-03-26] 

 
 
§3. De beroepsinstantie formuleert zijn gemotiveerd 
advies vermeld in artikel 50, § 2, van het Rechtspositie-
besluit binnen 15 kalenderdagen nadat het personeelslid 
en de evaluator gehoord werden. De beroepsinstantie 
bezorgt zijn advies onverwijld aan de gemeentesecretaris 
en het personeelslid. 
 
§4. De gemeentesecretaris beslist om de evaluatie en het 
evaluatieresultaat te bevestigen of aan te passen binnen 
15 kalenderdagen nadat het gemotiveerd advies zoals 
bedoeld in de vorige paragraaf, gegeven werd.  
Binnen 8 kalenderdagen na zijn beslissing brengt de 
gemeentesecretaris het personeelslid, de evaluator en de 
beroepsinstantie ervan op de hoogte.  
 
§5. Bij aanpassing van het evaluatieresultaat worden het 
personeelslid en de evaluator binnen een maand op de 
hoogte gebracht. 
 
§6. De termijnen vermeld in §2, §3, §4 en §5 kunnen 
overschreden worden in situaties van overmacht. Het 
college van burgemeester en schepenen beoordeelt de 
gegrondheid van de aangevoerde overmacht. 
 

Artikel 50 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. De raad stelt een beroepsinstantie vast waarbij het personeelslid beroep 
kan aantekenen. Het personeelslid kan beroep aantekenen tegen: 
1° de evaluatie met het evaluatieresultaat ongunstig of, als het evaluatiere-
sultaat ongunstig met toepassing van artikel 47, §1, tweede lid, verder opge-
deeld werd in negatieve evaluatieresultaten, de evaluatie met een negatief 
evaluatieresultaat; 
2° als het evaluatieresultaat gunstig met toepassing van artikel 47, §1, 
tweede lid, verder opgedeeld werd in positieve evaluatieresultaten, de evalua-
tie met het positieve evaluatieresultaat dat het personeelslid niet positief 
genoeg vindt. 
De raad bepaalt de samenstelling van de beroepsinstantie. Leden van de raad 
en van het uitvoerend orgaan van het bestuur, evenals de evaluator van het 
personeelslid dat beroep aantekent, mogen er geen deel van uitmaken. 
 
§ 2. De beroepsinstantie onderzoekt het beroep en hoort de evaluator en het 
personeelslid. Het onderzoek resulteert in een gemotiveerd advies aan het 
hoofd van het personeel tot bevestiging of tot aanpassing van de evaluatie en 
het evaluatieresultaat. Het hoofd van het personeel beslist op basis van het 
advies of hij de bestaande evaluatie en het evaluatieresultaat bevestigt of 
aanpast. Hij brengt het personeelslid, de evaluator en de beroepsinstantie van 
zijn beslissing op de hoogte. 
Het hoofd van het personeel kan geen beslissing nemen over de toekenning 
van een negatief gevolg van de evaluatie, vermeld in artikel 49, §1, noch een 
voorstel formuleren over het ontslag, vermeld in artikel 49, §2, voor het beroep 
tegen een ongunstige evaluatie is afgehandeld en hij beslist heeft om de 
evaluatie al dan niet aan te passen. 
 
§ 3. De raad stelt de nadere procedureregels vast. Hij bepaalt ten minste: 
1° de termijn om beroep aan te tekenen; 
2° de wijze waarop het personeelslid en de evaluator gehoord worden en de 
termijn die daarvoor geldt; 
3° de termijn waarbinnen het gemotiveerd advies geformuleerd moet zijn; 
4° de uiterste termijn voor de beslissing van het hoofd van het personeel om 
de evaluatie en het evaluatieresultaat te bevestigen of aan te passen; 
5° de termijn en de regels voor de kennisgeving van de eindbeslissing over 
de evaluatie aan het personeelslid, aan de evaluator en aan de beroepsinstan-
tie. 
Als de beroepsinstantie in een beroep als vermeld in §1, 1°, geen advies 
formuleert binnen de door de raad vastgestelde termijn, dan is het evaluatiere-
sultaat gunstig en past het hoofd van het personeel de evaluatie en het evalua-
tieresultaat in die zin aan. Als in een dergelijk beroep het hoofd van het perso-
neel geen beslissing neemt over de bevestiging of aanpassing van de evalua-
tie en van het evaluatieresultaat binnen de door de raad bepaalde termijn, dan 
zijn de evaluatie en het evaluatieresultaat gunstig. 
Als de beroepsinstantie in een beroep als vermeld in §1, 2°, geen advies 
formuleert binnen de door de raad vastgestelde termijn, dan krijgt het perso-
neelslid het evaluatieresultaat dat één trap positiever is dan het eerder gekre-
gen evaluatieresultaat en past het hoofd van het personeel de evaluatie en het 
evaluatieresultaat in die zin aan. Als in een dergelijk beroep het hoofd van het 
personeel geen beslissing neemt over de bevestiging of aanpassing van de 
evaluatie en van het evaluatieresultaat binnen de door de raad bepaalde 
termijn, dan krijgt het personeelslid het evaluatieresultaat dat één trap positie-
ver is dan het eerder gekregen evaluatieresultaat. 
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Hoofdstuk VI — Evaluatie van de gemeentesecretaris 
en de financieel beheerder. 
 
Afdeling I – Integratieperiode 

 

 

Artikel III-VI-1. 

Artikel III-IV-6 van deze rechtspositieregeling is van toe-
passing op de evaluatie tijdens de integratieperiode van 
de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. 
 
Als de integratieperiode van de gemeentesecretaris, en 
van de financieel beheerder voor de helft verstreken is, 
wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd: 
1° tussen de gemeentesecretaris en het evaluatiecomi-
té; 
2° tussen de financieel beheerder van de gemeente, het 
evaluatiecomité en de gemeentesecretaris. 
 
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 afge-
sproken. Het tussentijdse evaluatiegesprek heeft de 
waarde van een formeel communicatiemoment en komt 
niet in de plaats van de eindevaluatie van de integratie-
periode. 
 

Artikel 115 Gemeentedecreet (08/07/2016- ...). 
[…] 
 
De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder worden echter in voorkomend geval geëvalueerd door een eva-
luatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de 
voorzitter van de gemeenteraad. Die evaluatie vindt plaats op basis van een 
voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het perso-
neelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een 
evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en op 
basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, 
waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter 
van de gemeenteraad betrokken worden. Het evaluatiecomité stemt over het 
evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van stemmen is het evalua-
tieresultaat gunstig.. 
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Afdeling II – Duur van de evaluatieperiode 
 
Artikel III-VI-2. 

De duur van de evaluatieperiodes bedraagt 24 maanden, 
zoals bepaald in artikel III-V-4 van deze rechtspositiere-
geling. 
 

 
 
Artikel 51 Rechtspositiebesluit. 
§1. Met behoud van de toepassing van artikel 115, tweede lid, van het ge-
meentedecreet en artikel 111, tweede lid, van het provinciedecreet, bepaalt de 
raad voor de evaluatie van de gemeentesecretaris, de adjunct-
gemeentesecretaris, de financieel beheerder van de gemeente, de provincie-
griffier en de financieel beheerder van de provincie de volgende elementen: 
2° de duur van de evaluatieperiodes, die dezelfde is als voor de andere 
personeelsleden; 
 

Afdeling III – Evaluatiecriteria 
 
Artikel III-VI-3. 

§1. De evaluatie gebeurt aan de hand van vooraf vastge-
stelde evaluatiecriteria, opgesteld op basis van de func-
tiebeschrijving. 
 
§2. Na het overleg, zoals bepaald in artikel 51 §2 van het 
Rechtspositiebesluit, bespreekt het college van burge-
meester en schepenen de voorgestelde evaluatiecriteria 
met de externe deskundigen, verantwoordelijk voor het 
voorbereidend rapport. 
 
Artikel III-VI-4. 

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 rechtstreekse mede-

werkers van de functiehouder en de leden van het 
managementteam over de wijze van functioneren 
van de functiehouder; 

2° een evaluatiegesprek met de functiehouder, geba-
seerd op de evaluatiecriteria, op het resultaat van de 
feedbackvragenlijst en op de bestaande resultaat-
verbintenissen of afspraken met het college. 

 
De vragenlijst vermeld in punt 1° en 2° heeft betrekking 
op de vastgestelde evaluatiecriteria en wordt anoniem 
ingevuld. De resultaten worden verwerkt tot conclusies 
over de evaluatiecriteria. De ingevulde vragenlijsten 
maken geen deel uit van het evaluatiedossier. 
 
De conclusies van de vragenlijst in 1° en van het evalua-
tiegesprek worden per evaluatiecriterium verwerkt in het 
voorbereidend rapport. De conclusies van de vragenlijst 
in 2° en van het evaluatiegesprek worden per evaluatie-
criterium verwerkt in het verslag van het evaluatiecomité. 
 

 
 
Artikel 51 Rechtspositiebesluit. 
§ 1.  […] 
De raad bepaalt de wijze waarop de externe deskundigen in het personeelsbe-
leid betrokken worden bij de vaststelling van de evaluatiecriteria en de wijze 
waarop zij de noodzakelijke informatie vergaren voor de opmaak van het 
voorbereidende rapport, vermeld in artikel 115, tweede lid, van het gemeente-
decreet en in artikel 111, tweede lid, van het provinciedecreet. 
 
§ 2. De evaluatiecriteria worden vastgesteld voor: 
1° de gemeentesecretaris en de provinciegriffier: na overleg van de functie-
houders met het college van burgemeester en schepenen of de deputatie; 
[…] 
3° de financieel beheerder van de gemeente en de financieel beheerder van 
de provincie: na overleg met de gemeentesecretaris of de provinciegriffier en 
het college van burgemeester en schepenen of de deputatie. 
 
§ 3. De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder van de gemeente 
en de financieel beheerder van de provincie bepaalde taken, vermeld in het 
gemeentedecreet en in het provinciedecreet, uitvoeren, mag niet het voorwerp 
zijn van evaluatie. De mate waarin zij zich inzetten voor de uitvoering van die 
taken is wel een aandachtspunt in de evaluatie. 
 

Afdeling IV – Evaluatieresultaten en de gevolgen 
 
Artikel III-VI-5. 

§1. Het evaluatieresultaat kan zijn: 
1° uitstekend: bij prestaties van het personeelslid die 

overwegend beter zijn dan gunstig; 
2° gunstig: als de prestaties van het personeelslid over-

wegend goed of voldoende zijn; 
3° ongunstig: als de prestaties van het personeelslid 

onvoldoende zijn; 
 
§2. De raad kan volgend gevolg of volgende gevolgen 
koppelen aan het evaluatieresultaat: 
 
1° aan een ‘gunstig’ of ‘uitstekend’ evaluatieresultaat: 

 extra vorming, training of opleiding die de sterke 
punten van het personeelslid nog verder aan-
scherpt, of de minder sterke punten van het per-
soneelslid zo goed als mogelijk remedieert; 

 coaching door externe deskundige; 

 intervisie; 

 extra verantwoordelijkheden; 

 uitdrukkelijke erkenning of waardering, bijzondere 

 
 
Artikel 51 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 115, tweede lid, van het 
gemeentedecreet en artikel 111, tweede lid, van het provinciedecreet, bepaalt 
de raad voor de evaluatie van de gemeentesecretaris, de adjunct-
gemeentesecretaris, de financieel beheerder van de gemeente, de provincie-
griffier en de financieel beheerder van de provincie de volgende elementen: 
4° de evaluatieresultaten en de mogelijke gevolgen ervan. 
 



 
|  27  | 

vermelding of felicitaties. 
 
2° aan een ‘uitstekend’ evaluatieresultaat: 

 een managementstoelage toekennen met toepas-
sing van Titel VIII - Hoofdstuk IX, van deze 
rechtspositieregeling. 

 
 
§3. Naast de niet-doorstroming in de functionele loop-
baan kan de raad nog volgend gevolg of volgende gevol-
gen koppelen aan het ‘ongunstig’ evaluatieresultaat: 
 

 extra vorming, training of opleiding die de zwakke 
punten van het personeelslid zo goed mogelijk 
remedieert; 

 coaching door externe deskundige; 

 intervisie; 

 passende maatregelen voor de verbetering van de 
wijze van functioneren; 

 extra controle of begeleiding; 

 herplaatsing in een functie van een lagere graad 
na een misgelopen bevordering, wat het statutair 
personeelslid betreft, en voor wat het contractueel 
personeelslid betreft, met zijn toestemming en in 
overeenstemming met de Arbeidsovereenkom-
stenwet; 

 herplaatsing in een functie van een lagere graad 
als het personeelslid daar om functionele of per-
soonlijke redenen zelf om verzoekt; 

 een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens be-
roepsongeschiktheid, onder de voorwaarden van 
artikel 48, tweede lid, en artikel 49, § 2, van het 
Rechtspositiebesluit; 

 begeleiding naar een nieuwe baan of outplace-
ment. 

 

Artikel 101 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. De raad kan bepalen dat het vast aangestelde statutaire personeelslid op 
initiatief van het bestuur herplaatst wordt in een passende functie van een 
lagere graad als een 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 functie van een 
lagere graad. 
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. De raad kan bepalen dat 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 passende, vacan-
te functie van een lagere graad. Die vorm van herplaatsing kan slechts een-
maal tijdens de loopbaan toegekend worden. 
De aanstellende overheid beslist over de herplaatsing. Ze voert hierover vooraf 
een gesprek met het personeelslid. 
 
Artikel 48 Rechtspositiebesluit. 
Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is alleen mogelijk als na de 
passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren, 
vermeld in artikel 114 van het gemeentedecreet en in artikel 110 van het 
provinciedecreet, uit een tussentijdse evaluatie manifest blijkt dat het perso-
neelslid nog steeds niet voldoet. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd na 
een termijn van ten minste een half jaar die volgt op de kennisgeving aan het 
personeelslid van het ongunstige evaluatieresultaat. 
 
Artikel 49 Rechtspositiebesluit. 
§ 2. Het hoofd van het personeel formuleert het gemotiveerde voorstel tot 
ontslag wegens beroepsongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van 
de tussentijdse evaluatie, vermeld in artikel 48, tweede lid. 
Het personeelslid en zijn evaluator worden daarvan op de hoogte gebracht 
binnen een door de raad te bepalen termijn. 
 

Afdeling V – Functioneringsgesprek 
 
Artikel III-VI-6. 

De gemeentesecretaris en de financieel beheerder krij-
gen tussentijds feedback over hun manier van functione-
ren, zoals bepaald in artikel III-V-5 §1.  
 
Bij feiten of gedragingen van het personeelslid die een 
negatieve weerslag kunnen hebben op de evaluatie, 
nodigt het college van burgemeester en schepenen de 
functiehouder in elk geval uit voor een functioneringsge-
sprek. 
 
Het functioneringsgesprek resulteert in een afsprakenno-
ta over bepaalde doelstellingen. Zowel de functiehouder 
als het college van burgemeester en schepenen onderte-
kenen de afsprakennota. Indien de functiehouder weigert 
te tekenen voor ontvangst, wordt deze nota schriftelijk en 
aangetekend bezorgd. 
 

 
 
Artikel 52 Rechtspositiebesluit. 
De raad regelt de tussentijdse feedback over de wijze van functioneren tussen: 
1° de gemeentesecretaris of de provinciegriffier en het college van burge-
meester en schepenen of de deputatie; 
[…] 
3° de financieel beheerder van de gemeente enerzijds en het college van 
burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris anderzijds; 
[…] 
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Hoofdstuk VII — Vorming, training en opleiding. 
 

 

Artikel III-VII-1. 

Het vormingsbeleid kadert in het globale personeels- en 
organisatiebeleid. Het vormingsreglement maakt het 
voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing van de 
raad. 

 

Artikel 111 Gemeentedecreet. 
§ 1. 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. 
 
§ 2. De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en 
de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. 
 
§ 3. De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefe-
ning 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 54 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht, vermeld 
in artikel 111 van het gemeentedecreet […], 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. 
In elke bestuur is er een vormingsverantwoordelijke. De vormingsverantwoor-
delijke zorgt in samenwerking met het hoofd van het personeel voor de concre-
te invulling van het vormingsrecht en van de vormingsplicht op basis van de 
vastgestelde vormingsbehoeften. 
 
§ 2. De raad stelt een vormingsreglement vast. Het vormingsreglement regelt 
onder meer: 
1° de vorming tijdens de proeftijd; 
2° de verplichtingen van de personeelsleden bij deelname aan een vormings-
activiteit; 
3° de faciliteiten die aan de personeelsleden toegekend worden bij het volgen 
van vorming, andere dan degene die vastgesteld worden in §3; 
4° de algemene criteria op basis waarvan vormingsaanvragen geweigerd 
worden. 
 
§ 3. Het personeelslid krijgt voor alle interne of externe vormingsactiviteiten 
waaraan het deelneemt op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur, dienstvrijstel-
ling en de periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
De raad kan bepalen dat het personeelslid dat op eigen initiatief deelneemt 
aan interne of externe vormingsactiviteiten daarvoor dienstvrijstelling krijgt. De 
periodes van afwezigheid worden ook in dat geval gelijkgesteld met dienstacti-
viteit. 
 
§ 4. Het bestuur draagt de kosten voor de deelname aan opgelegde vor-
mingsactiviteiten. Tot die kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing 
naar en van de plaats waar de vormingsactiviteit doorgaat. 
De raad kan bepalen dat de kosten voor deelname aan niet-opgelegde maar 
wel toegestane vormingsactiviteiten op dezelfde wijze betaald worden. 
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Hoofdstuk VIII — De administratieve anciënniteit van 
het personeelslid. 
 

 

Afdeling I - Algemeen 
 
Artikel III-VIII-1. 

Het personeelslid bouwt administratieve anciënniteit op 
overeenkomstig de bepalingen van het rechtspositiebe-
sluit: dienstanciënniteit, niveauanciënniteit, graadanciën-
niteit en schaalanciënniteit. 
 
 

Artikel 55 Rechtspositiebesluit. 
Met administratieve anciënniteiten worden de anciënniteiten bedoeld die 
gebruikt worden voor het verloop van de loopbaan. 
De volgende administratieve anciënniteiten zijn van toepassing op het perso-
neelslid : 
1° graadanciënniteit; 
2° niveauanciënniteit; 
3° dienstanciënniteit; 
4° schaalanciënniteit. 
 
De graad-, niveau-, en dienstanciënniteit bestaan uit de werkelijke diensten die 
bij een overheid werden gepresteerd. 
 
Onder werkelijke diensten worden alle diensten verstaan die recht geven op 
het salaris of die, voor het statutaire personeelslid, bij ontstentenis van een 
salaris gelijkgesteld worden met dienstactiviteit. 
 
Artikel 56 Rechtspositiebesluit 
De administratieve anciënniteiten, vermeld in artikel 55, tweede lid, 1° tot en 
met 4°, 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 maan-
den weggelaten. 
 
Artikel 57 Rechtspositiebesluit 
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 aanstelling op proef in een 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. 
 
Artikel 58 Rechtspositiebesluit 
De schaalanciënniteit is de anciënniteit, verworven bij het bestuur in een 
bepaalde salarisschaal 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. 
[…] 
 

Artikel III-VIII-2. 

De periodes van onbezoldigde voltijdse afwezigheid 
komen in aanmerking voor de toekenning van schaalan-
ciënniteit, tenzij de afwezigheid langer duurt dan 3 aan-
eensluitend maanden. 
 

Artikel 58 Rechtspositiebesluit. 
[…] 
De diensten die recht geven op een salaris, geven recht op de toekenning van 
schaalanciënniteit. Bepaalde vormen van onbezoldigde volledige afwezigheid 
komen in aanmerking voor de toekenning van schaalanciënniteit. De raad stelt 
die vormen van afwezigheid vast. De schaalanciënniteit die voor die afwezig-
heden wordt toegekend mag in het totaal niet meer zijn dan een jaar. 
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Afdeling II - Beroepservaring 
 
Artikel III-VIII-3. 

§1. Aan het personeelslid met beroepservaring in de 
privésector of als zelfstandige wordt graadanciënniteit, 
niveauanciënniteit en dienstanciënniteit toegekend, als 
die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het 
personeelslid wordt aangesteld. 
 
§2. De gemeentesecretaris beoordeelt de relevantie van 
de beroepservaring. 
 
§3. Het personeelslid levert de bewijsstukken voor de 
diensten die in de privésector of als zelfstandige gepres-
teerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 
1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen 

dat een werknemer een bepaalde functie heeft uit-
geoefend 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 func-
tie; 

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

 

 
 
Artikel 60 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan bepalen dat graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanci-
enniteit toegekend worden aan het personeelslid met beroepservaring in de 
privésector of als zelfstandige, als die beroepservaring relevant is voor de 
functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 
In voorkomend geval worden die anciënniteiten in aanmerking genomen 
volgens de bepalingen van artikel 59, §2, tweede en derde lid. 
 
Artikel 59 Rechtspositiebesluit. 
§ 2. […] 
Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis 
van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met het functie-
profiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een 
andere overheid gepresteerd werden. 
 

Artikel III-VIII-4. 

§1. Aan het personeelslid met beroepservaring bij een 
andere overheid, in de privésector of als zelfstandige 
wordt schaalanciënniteit toegekend voor zover die be-
roepservaring relevant is en werd opgedaan in een ver-
gelijkbare functie als de functie waarin het personeelslid 
wordt aangesteld. 
 
§2. De gemeentesecretaris beoordeelt de relevantie en 
de vergelijkbaarheid van de functie waarin de beroepser-
varing werd opgedaan. 
 
§3. Het personeelslid levert de bewijsstukken voor de 
diensten die in de privésector of als zelfstandige gepres-
teerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 
1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen 

dat een werknemer een bepaalde functie heeft uit-
geoefend 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 func-
tie; 

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

 

Artikel 61 Rechtspositiebesluit. 
In afwijking van artikel 58, eerste lid, en artikel 59, § 2, eerste lid, kan de raad 
bepalen dat beroepservaring die relevant is voor de functie waarin het perso-
neelslid wordt aangesteld, en die het personeelslid heeft opgedaan bij een 
andere overheid, in de privésector of als zelfstandige, recht geeft op de toe-
kenning van schaalanciënniteit. 
In voorkomend geval wordt de schaalanciënniteit toegekend op basis van een 
vergelijking als vastgesteld in artikel 59, § 2, tweede en derde lid. 
 
Artikel 59 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. Onder overheid wordt in artikel 55 en 57 verstaan: 
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechte-
lijke verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder 
ressorteren; 
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeen-
schappen 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 leerlingenbegeleiding; 
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve 
behoeften van algemeen of lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzon-
dere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt.  
 
§ 2. De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid, worden in 
aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënnitei-
ten, met uitzondering van de schaalanciënniteit. 
Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis 
van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met het functie-
profiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een 
andere overheid gepresteerd werden. 
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Hoofdstuk IX — De functionele loopbaan. 
 

 

Artikel III-IX-1. 

De functionele loopbaan verloopt volgens hoofdstuk VIII, 
titel III van het Rechtspositiebesluit. 
 

Hoofdstuk VIII, titel III Rechtspositiebesluit 
Artikel 62 Rechtspositiebesluit. 
De functionele loopbaan bestaat uit de toekenning van opeenvolgende salaris-
schalen die met dezelfde graad verbonden zijn. 
Bij elke aanstelling in een graad krijgt het personeelslid de eerste salarisschaal 
van de functionele loopbaan van die graad, tenzij anders bepaald. 
 
Artikel 63 Rechtspositiebesluit. 
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de 
volgende salarisschalen zijn voor niveau A: 
1° voor graden van rang Av als vermeld in artikel 7, tweede lid, ofwel: 
a) voor alle graden van die rang binnen het bestuur ofwel de functionele 
loopbaan A1a-A2a-A3a, ofwel de functionele loopbaan A1a-A1b-A2a; 
b) voor sommige graden van die rang binnen het bestuur de functionele 
loopbaan A1a-A2a-A3a en voor andere graden van die rang binnen het 
bestuur de functionele loopbaan A1a-A1b-A2a, op basis van een vergelijking 
van de functiebeschrijvingen: 
1) A1a-A2a-A3a: van A1a naar A2a na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en 
een gunstig evaluatieresultaat, en van A2a naar A3a na achttien jaar gecumu-
leerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en een gunstig evaluatieresultaat; 
2) A1a-A1b-A2a: van A1a naar A1b na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en 
een gunstig evaluatieresultaat, en van A1b naar A2a na achttien jaar gecumu-
leerde schaalanciënniteit in A1a en A1b en een gunstig evaluatieresultaat; 
 
[…] 
 
3° voor de graden van rang Ax, vermeld in artikel 7, tweede lid: 
A4a-A4b: van A4a naar A4b na negen jaar schaalanciënniteit in A4a en een 
gunstig evaluatieresultaat; 
 
[…] 
 
Artikel 64 Rechtspositiebesluit. 
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de 
volgende salarisschalen zijn voor niveau B: 
1° voor de graden van rang Bv, vermeld in artikel 7, tweede lid: 
B1-B2-B3: 
a) van B1 naar B2 na vier jaar schaalanciënniteit in B1 en een gunstig evalua-
tieresultaat; 
b) van B2 naar B3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en 
B2 en een gunstig evaluatieresultaat; 
 
2° voor de graad van rang Bx, vermeld in artikel 7, tweede lid: 
B4-B5: van B4 naar B5 na negen jaar schaalanciënniteit in B4 en een gunstig 
evaluatieresultaat. 
 
Artikel 65 Rechtspositiebesluit. 
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de 
volgende salarisschalen zijn voor niveau C: 
1° voor een graad van rang Cv, vermeld in artikel 7, tweede lid: 
a) C1-C2-C3: 
1) van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evalua-
tieresultaat; 
2) van C2 naar C3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en 
C2 en een gunstig evaluatieresultaat; 
 b) voor de begeleider in de erkende kinderdagverblijven en de begeleider in 
de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang in dit niveau: 
C1-C2: van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig 
evaluatieresultaat;  
 
2° voor de graad van rang Cx, vermeld in artikel 7, tweede lid: 
C4-C5: van C4 naar C5 na negen jaar schaalanciënniteit in C4 en een gunstig 
evaluatieresultaat. 
 
Artikel 66 Rechtspositiebesluit. 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de 
volgende salarisschalen voor niveau D zijn: 
1° voor de graad van rang Dv, vermeld in artikel 7, tweede lid: 
D1-D2-D3: 
a) van D1 naar D2 na vier jaar schaalanciënniteit in D1 en gunstig evaluatiere-
sultaat; 
b) van D2 naar D3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en 
D2 en een gunstig evaluatieresultaat; 
 
2° voor de technische hogere graad van rang Dx, vermeld in artikel 7, tweede 
lid, 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: 
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D4-D5: van D4 naar D5 na negen jaar schaalanciënniteit in D4 en een gunstig 
evaluatieresultaat. 
 
Artikel 67 Rechtspositiebesluit. 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de 
volgende salarisschalen voor niveau E zijn, voor de graad van rang Ev, ver-
meld in artikel 7, tweede lid: 
E1-E2-E3: 
1° van E1 naar E2 na vier jaar schaalanciënniteit in E1, en een gunstig evalua-
tieresultaat; 
 
2° van E2 naar E3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en 
E2, en een gunstig evaluatieresultaat. 
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Hoofdstuk X — De bevordering. 
 
Afdeling I – De algemene bepalingen 

 

 

Artikel III-X-1. 

§1. De aanstellende overheid rekruteert op zorgvuldige 
wijze de kandidaten. 
 
§2. Op voorstel van de aanstellende overheid bepaalt de 
raad in welke gevallen selecties geheel of gedeeltelijk 
uitbesteed worden. 
 

Artikel 68 Rechtspositiebesluit 
De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een functie van een 
graad van een hogere rang in overeenstemming met de indeling en rangschik-
king van de graden, vermeld in artikel 7. 
 
Artikel 20 Rechtspositiebesluit 
In afwijking van artikel 18, tweede lid, kan de raad bepalen dat selecties 
geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden aan een extern selectiebureau. Het 
selectiebureau voert in dat geval de selectie uit in overeenstemming met de 
rechtspositieregeling en met de specifieke opdracht van het bestuur. 
 

Artikel III-X-2. 

§1. Aan elke bevordering gaat een interne bekendmaking 
van de vacature met een oproep tot kandidaten vooraf. 
 
§2. De bekendmaking gebeurt via e-mail, het intranet en 
het personeelsblad. 
 
§3. De uiterste datum voor de indiening van de kandida-
turen volgt minimaal 14 kalenderdagen op de datum van 
bekendmaking van de vacature. 
 
§4. De kandidaturen kunnen ingediend worden op het 
voorbestemd sollicitatieformulier op de volgende manie-
ren: 

 door een per post verzonden sollicitatieformulier; 

 door het invullen van een elektronisch sollicitatiefor-
mulier; 

 door e-mail. 
 
Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kan-
didatuur 
 
 
Artikel III-X-3. 

De datum van de verzending van de kandidatuur wordt 
beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is inge-
diend. 
 
De datum van de poststempel, van de inschrijving via 
een elektronisch formulier, van het mailbericht geldt als 
datum van verzending. 
 

Artikel 69 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Een bevordering is alleen mogelijk in een vacante betrekking van de 
personeelsformatie. 
 
§ 2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende 
personeelsleden in aanmerking : 
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderings-
voorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand; 
2° de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden 
voldoen, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden : 
a) ze zijn na de inwerkingtreding van dit besluit aangesteld na een aanwer-
vings- en selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk II, afdeling II en III, en ze 
hebben de proeftijd beëindigd; 
b) ze zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit aangesteld na een externe 
bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als 
van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 
 
§ 3. De aanstellende overheid doet een oproep tot kandidaten. 
 
De raad stelt de regels voor de bekendmaking van de vacature vast en bepaalt 
de wijze waarop de kandidaten hun kandidatuur indienen en de algemeen 
geldende minimale termijn daarvoor. 
 
Artikel 70 Rechtspositiebesluit  
De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandi-
daturen, behalve als de raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoor-
deelt het uitvoerend orgaan van het bestuur de geldigheid. 
 
Alleen kandidaten die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, worden 
toegelaten tot de selectieprocedure. Voor de aanvang van de selectieprocedu-
re 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 en selectie 
 
Artikel III-X-4. 

§1. De minimale anciënniteit voor bevordering: 

 naar gemeentesecretaris: 8 jaar in niveau A 

 naar financieel beheerder: 4 jaar in niveau A 

 naar A4a-A4b: 8 jaar als titularis in schaal A1a-A3a of 
B4-B5; 

 naar A1a-A3a: 4 jaar als titularis in schaal B4-B5; 

 naar B4-B5: 4 jaar als titularis in schaal B1-B3; 

 naar B1-B3: 4 jaar als titularis in schaal C4-C5; 

 naar C4-C5: 4 jaar als titularis in schaal C1-C3; 

 naar C1-C3: 4 jaar als titularis in schaal D4-D5; 

 naar D4-D5: 4 jaar als titularis in schaal D1-D3; 

 naar D1-D3: 4 jaar als titularis op niveau E. 
 
§2. Voor bevordering naar niveau A is een bijkomende 
managementopleiding van minstens 4 studiepunten ver-
eist. Deze opleiding moet beëindigd zijn voor het einde 
van de proefperiode na bevordering. 
 

 
 
Artikel 72 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De kandidaten moeten : 
1° een door de raad te bepalen minimale anciënniteit hebben; 
2° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de periodieke evalua-
tie of evaluaties, of voor de specifieke evaluatie, vermeld in artikel 42, § 2, 
laatste lid; 
3° zo nodig, het vereiste diploma hebben; 
4° slagen voor een selectieprocedure. 
 
De inhoud van de periodieke evaluatie of evaluaties, vermeld in punt 2°, kan 
een element zijn in de beoordeling van de kandidaten. 
 
De raad kan aanvullende bevorderingsvoorwaarden vaststellen. 
 
§ 2. Onder minimale anciënniteit als vermeld in § 1, 1°, wordt verstaan : ofwel 
dienstanciënniteit, ofwel niveauanciënniteit, ofwel graadanciënniteit, ofwel een 
combinatie van die anciënniteiten. 
 
De bepalingen van hoofdstuk II, afdeling III, zijn met uitzondering van artikel 
19, § 2, tweede lid, en van artikel 20, tweede lid, van toepassing op de selec-
tieprocedure, vermeld in § 1, 4°. 

 

Artikel III-X-5. 

Het college van burgemeester en schepenen, en voor de 
betrekkingen van gemeentesecretaris en financieel be-
heerder de raad, kan bij de vacant verklaring aanvullende 

Artikel 72 Rechtspositiebesluit  
§1. […] 
De raad kan aanvullende bevorderingsvoorwaarden vaststellen. 
[…] 
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bevorderingsvoorwaarden bepalen. 
 
Artikel III-X-6. 

De algemene bepalingen vastgesteld in artikel III-III-7 
t.e.m. artikel III-III-15 over de selectieprocedure bij aan-
werving, zijn overeenkomstig van toepassing op de se-
lecties in het kader van een bevorderingsprocedure. 
 

Artikel 72 Rechtspositiebesluit. 
[…] 
De bepalingen van hoofdstuk II, afdeling III, zijn met uitzondering van artikel 
19, §2, tweede lid, en van artikel 20, tweede lid, van toepassing op de selec-
tieprocedure, vermeld in §1, 4°. 
 
Artikel 73 Rechtspositiebesluit. 
In afwijking van artikel 72, §1, 4°, kan de raad bepalen dat een personeelslid 
dat al geslaagd is voor een onderdeel van de selectie voor een functie van 
dezelfde graad, vrijgesteld wordt van datzelfde onderdeel, als het opnieuw 
deelneemt aan de selectieprocedure. Het personeelslid behoudt voor dat 
onderdeel zijn eerder behaalde resultaat. 
 

Artikel III-X-7. 

Kandidaten die ten hoogste 36 maanden eerder geslaagd 
zijn voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie 
bij de gemeente in dezelfde graad of hogere graad als de 
vacante functie, worden op hun verzoek geheel of ge-
deeltelijk vrijgesteld van deelname aan de selectieproe-
ven. 
De aanstellende overheid beslist over de gelijkwaardig-
heid van de selectieproeven. 
 

Artikel 73 Rechtspositiebesluit  
In afwijking van artikel 72, § 1, 4°, kan de raad bepalen dat een personeelslid 
dat al geslaagd is voor een onderdeel van de selectie voor een functie van 
dezelfde graad, vrijgesteld wordt van datzelfde onderdeel, als het opnieuw 
deelneemt aan de selectieprocedure. Het personeelslid behoudt voor dat 
onderdeel zijn eerder behaalde resultaat. 

 

Afdeling III – De bevorderingsreserve en integratiepe-
riode 

 
Artikel III-X-8. 

De bevordering gaat gepaard met een integratieperiode. 
 
De algemene bepalingen vastgesteld in hoofdstuk IV (De 
integratieperiode) zijn overeenkomstig van toepassing op 
de integratieperiode bij een bevorderingsprocedure. 
 

 
 
Artikel 71 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan bepalen dat bevordering gepaard gaat met een proeftijd. De 
proeftijd na bevordering mag nooit langer zijn dan de proeftijd die voor dezelf-
de functie geldt bij aanwerving. 
In voorkomend geval is artikel 35 van overeenkomstige toepassing op de 
evaluatie van de proeftijd. 
 

Artikel III-X-9. 

§ 1. Na elke selectie wordt er een bevorderingsreserve 
voor de betreffende functie of graad aangelegd voor de 
duur van twee jaar. 
 
Het college van burgemeester en schepenen of voor de 
betrekkingen van gemeentesecretaris en financieel be-
heerder de raad, kan de geldigheidsduur van de bevorde-
ringsreserve verlengen met maximum twee jaar. 
De duur van de bevorderingsreserve vangt aan vanaf de 
eerste dag van de maand volgend op de datum van het 
eindrapport van de selectie. 
 
§ 2. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die 
niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de bevor-
deringsreserve opgenomen. De kandidaten worden in de 
bevorderingsreserve opgenomen in volgorde van het 
behaalde resultaat in de selectieprocedure. 
 
Artikel III-X-10. 

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

Artikel 74 Rechtspositiebesluit  
De raad bepaalt dat de geslaagde kandidaten ofwel : 
1° onbeperkt het voordeel van hun selectieresultaat behouden en op basis 
daarvan in aanmerking blijven komen voor een bevordering in een functie van 
de graad waarvoor ze geslaagd zijn; 
2° opgenomen worden in een bevorderingsreserve waarvan de raad de 
maximale geldigheidsduur vaststelt. 
 
De aanstellende overheid bepaalt haar keuze bij de vacantverklaring van de 
functie. Als de geslaagde kandidaten opgenomen worden in een bevorderings-
reserve, bepaalt de aanstellende overheid de geldigheidsduur daarvan, 
rekening houdend met de door de raad vastgestelde maximale duur. 
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Hoofdstuk XI — De vervulling van een vacature door 
interne personeelsmobiliteit. 
 
Afdeling I – De algemene bepalingen 

 

 

Artikel III-XI-1. 

De bepalingen over de integratieperiode zijn niet van 
toepassing na een procedure van interne personeelsmo-
biliteit. 
 

Artikel 75 Rechtspositiebesluit  
§ 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 personeelsleden 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 een van de volgende criteria beantwoorden : 
a) ze zijn na de inwerkingtreding van dit besluit aangesteld na een aanwer-
vings- en selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk II, afdeling II en III, en ze 
hebben de proeftijd beëindigd; 
b) ze zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit aangesteld na een externe 
bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als 
van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 
 
Artikel 76 Rechtspositiebesluit  
De aanstellende overheid doet een oproep tot kandidaten. Ze beslist over de 
heraanstelling. De heraanstelling is niet tijdelijk maar definitief. 
 

Artikel III-XI-2. 

De procedure van interne personeelsmobiliteit is niet van 
toepassing op de functies van gemeentesecretaris en 
financieel beheerder. 
 

 

Afdeling II – De voorwaarden en procedure 
 
Artikel III-XI-3. 

De kandidaten moeten ten minste een minimale graad-
anciënniteit van 2 jaar hebben. 
 
 

 
 
Artikel 77 Rechtspositiebesluit  
De kandidaten moeten ten minste : 
1° een door de raad te bepalen minimale graadanciënniteit hebben; 
2° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie; 
3° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebe-
schrijving voor de functie; 
4° zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste voor de functie. 
 

Artikel III-XI-4. 

§1. Aan elke procedure van interne personeelsmobiliteit 
gaat een interne bekendmaking van de vacature met een 
oproep tot kandidaten vooraf. 
 
§2. De bekendmaking gebeurt via e-mail, het intranet en 
het personeelsblad. 
 
§3. De uiterste datum voor de indiening van de kandida-
turen volgt minimaal 14 kalenderdagen op de datum van 
bekendmaking van de vacature. 
 
§4. De kandidaturen kunnen ingediend worden op het 
voorbestemd sollicitatieformulier op de volgende manie-
ren: 

 door een per post verzonden sollicitatieformulier; 

 door het invullen van een elektronisch sollicitatiefor-
mulier; 

 door e-mail. 
 
Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kan-
didatuur 
 
Artikel III-XI-5. 

De datum van de verzending van de kandidatuur wordt 
beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is inge-
diend. 
 
De datum van de poststempel, van de inschrijving via 
een elektronisch formulier, van het mailbericht geldt als 
datum van verzending. 
 

Artikel 78 Rechtspositiebesluit. 
De raad stelt de procedure voor de toepassing van de interne personeelsmobi-
liteit vast. De procedure regelt ten minste : 
1° de interne bekendmaking van de vacature; 
2° de wijze van kandidaatstelling en de algemeen geldende minimale termijn 
ervoor; 
[…] 
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Artikel III-XI-6. 

De kandidaten worden onderworpen aan een gestructu-
reerd 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 III-III-8 en functioneert in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel III-III-9 
en III-III-10. 
 
Het interview is onder andere gebaseerd op: 

 de selectiecriteria, afgeleid van de functiebeschrijving 
voor de vacante functie; 

 een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier; 

 de laatste evaluatie van de kandidaat. 
 
De selectiecommissie formuleert op basis van het inter-
view een conclusie over de geschiktheid of de onge-
schiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van 
geschikt bevonden kandidaten voor. 
 

Artikel 78 Rechtspositiebesluit. 
[…] 
3° de wijze waarop nagegaan wordt of de kandidaten voldoen aan de compe-
tentievereisten voor de functie. 
 
 

 Artikel 79 Rechtspositiebesluit  
Het personeelslid behoudt na de heraanstelling in een andere functie, onge-
acht 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 waar-
mee een andere functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden 
is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt met die schaalanciënniteit inge-
schaald in de overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe functionele 
loopbaan. Het personeelslid dat als gevolg van die inschaling een lager 
jaarsalaris zou krijgen, behoudt zijn vorige jaarsalaris op persoonlijke titel 
zolang dat gunstiger is.  
 
Artikel 59, § 2, is van toepassing op de vaststelling van de graadanciënniteit bij 
de heraanstelling in een functie van een andere graad. 
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Hoofdstuk XII — Overdracht 

 

 

Artikel III-XII-1. 

§1. Bij overdracht behoudt het personeelslid de graad, 
salarisschaal en de aanspraken op de functionele loop-
baan die het had kunnen doorlopen bij het overdragende 
bestuur, volgens de voorwaarden die bij dit bestuur gol-
den op het ogenblik van de overdracht. 
Het behoud van de rechten blijft verworven zolang de 
rechtspositieregeling van het ontvangende bestuur niet 
gunstiger is. 
 
§2. Het personeelslid komt in aanmerking voor bevorde-
ring en interne mobiliteit bij het ontvangende bestuur op 
dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de 
andere personeelsleden van het ontvangende bestuur. 
 
§3. Aan het contractuele personeelslid wordt een nieuwe 
arbeidsovereenkomst aangeboden met dezelfde modali-
teiten als in de bestaande arbeidsovereenkomst. 
 

Artikel 104 Gemeentedecreet 
[…] 
§ 4. De gemeenteraad kan personeel ter beschikking stellen van of overdragen 
aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 
bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
nageleefd wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale 
voorwaarden vaststellen. 
 
Artikel 103 OCMW-decreet 
[…] 
§ 5. De raad voor maatschappelijk welzijn kan personeel ter beschikking 
stellen van of overdragen aan de gemeente die door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, mits de geldende rechtspositiere-
geling van het personeel nageleefd wordt en mits goedkeuring van de ge-
meenteraad van de gemeente die door het centrum voor maatschappelijk 
welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale voorwaar-
den vaststellen. 
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Hoofdstuk XIII — Externe personeelsmobiliteit 
 
Afdeling I – Personeelsleden van overheden met 
hetzelfde werkingsgebied. 

 

 

Artikel III-XIII-1. 

Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden van 
het eigen OCMW. 
 

Artikel 2 Besluit externe personeelsmobiliteit 
Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op lokale of provinciale overheden 
met hetzelfde werkingsgebied, meer bepaald : 
1° de gemeente en haar O.C.M.W.; 
[…] 
 
Artikel 3 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De bevoegde raden kunnen in de plaatselijke rechtspositieregeling de externe 
personeelsmobiliteit vaststellen tussen alle of bepaalde lokale overheden met 
hetzelfde werkingsgebied, vermeld in artikel 2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, onder 
de voorwaarden, vastgesteld in dit hoofdstuk.  
 
[…] 
 
In voorkomend geval is de regeling voor de externe personeelsmobiliteit 
tussen lokale of provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied wederke-
rig en gelijk voor de overheden waarop ze van toepassing gesteld wordt. 
 

 Artikel 4 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De externe personeelsmobiliteit tussen de lokale of provinciale overheden met 
hetzelfde werkingsgebied wordt verwezenlijkt op de volgende manieren of op 
een van de volgende manieren : 
1° door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de procedure 
voor interne personeelsmobiliteit bij de andere overheid; 
2° door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de bevorde-
ringsprocedure bij de andere overheid. 
 
Bij de toepassing van de externe personeelsmobiliteit tussen lokale of provin-
ciale overheden met hetzelfde werkingsgebied worden niet alleen personeels-
leden in dienst bij de eigen overheid uitgenodigd om zich kandidaat te stellen 
voor de vacante betrekking, maar ook personeelsleden van de andere over-
heid of overheden met hetzelfde werkingsgebied. 
 
Artikel 5 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De externe personeelsmobiliteit tussen lokale of provinciale overheden met 
hetzelfde werkingsgebied, vermeld in artikel 4, is van toepassing op de vol-
gende betrekkingen :  
1° de statutaire betrekkingen bij de gemeente, bij het O.C.M.W., bij de 
O.C.M.W.-vereniging, bij het AGB, bij de provincie en bij het APB; 
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de 
gemeente, van het O.C.M.W. en van de provincie; 
[…] 
 
De externe personeelsmobiliteit tussen lokale of provinciale overheden met 
hetzelfde werkingsgebied is niet van toepassing op de betrekkingen van 
gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris, financieel beheerder van de 
gemeente, O.C.M.W.-secretaris, financieel beheerder van het O.C.M.W. en 
van provinciegriffier en financieel beheerder van de provincie. 
 
Artikel 6 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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 administra-
tieve toestand; 
2° de contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de 
eigen overheid in aanmerking te komen voor deelname aan de procedure van 
interne personeelsmobiliteit, respectievelijk aan de bevorderingsprocedure 
 

Artikel III-XIII-2. 

Als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring 
beslist om een beroep te doen op externe personeels-
mobiliteit voor personeelsleden zoals bepaald in artikel 
III-XIII-1, deelt ze haar beslissing mee aan de voorzitter 
van het OCMW samen met het verzoek om de vacature 
intern bekend te maken. 
 

Artikel 7 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De aanstellende overheid van de gemeente, van het O.C.M.W […]  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. 
 

 Artikel 8 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over 
de termijn voor de kandidaatstelling die op grond van de plaatselijke rechtspo-
sitieregeling van toepassing zijn bij de procedure van interne personeelsmobili-
teit en bij de bevorderingsprocedure, zijn ook van toepassing als de aanstel-
lende overheid een beroep doet op kandidaten van een andere overheid.  
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De bekendmaking van de vacature door de andere overheid gebeurt via de 
interne bekendmakingskanalen die op grond van de plaatselijke rechtspositie-
regeling van die andere overheid gebruikt worden bij de toepassing van de 
procedure van interne personeelsmobiliteit, respectievelijk de bevorderings-
procedure. 
 
Artikel 9 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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 andere 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 bevorderingsprocedure, moet voldoen aan de algemene 
toelatingsvoorwaarden en aan de andere voorwaarden voor de vacante 
betrekking, vastgesteld met toepassing van de regels voor de bevorderings-
procedure. 
 
Artikel 10 Besluit externe personeelsmobiliteit 
Kandidaten van een andere overheid moeten op dezelfde wijze als kandidaten 
van de eigen overheid :  
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 bevorderingsproce-
dure. 
 

Artikel III-XIII-3. 

Het personeelslid dat overkomt van het OCMW wordt niet 
opnieuw onderworpen aan een integratieperiode tenzij in 
geval van deelname aan een bevorderingsprocedure, 
zoals bepaald in artikel III-X-8.  

Artikel 11 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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 contractu-
eel dienstverband aangesteld. 
 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid wordt na de statutai-
re aanstelling niet opnieuw onderworpen aan een proeftijd, tenzij in geval van 
deelname aan een bevorderingsprocedure waarbij de eigen statutaire perso-
neelsleden op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling onderworpen zijn 
aan een proeftijd. 
 
In afwijking van het tweede lid kunnen de bevoegde raden bepalen dat het 
personeelslid dat overkomt van een andere overheid na een procedure van 
interne personeelsmobiliteit, bij een statutaire aanstelling toch onderworpen 
wordt aan een proeftijd. In voorkomend geval is de maximale duur van de 
proeftijd drie maanden.  
 
Die termijn is verlengbaar met de duur van de afwezigheden, zodra het statu-
taire personeelslid op proef tien werkdagen afwezig is geweest. 
 

Artikel III-XIII-4. 

Het personeelslid dat overkomt van het OCMW legt bij 
zijn indiensttreding de eed af in handen van de burge-
meester. 

Artikel 12 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van de kandidaat die 
overkomt van een andere overheid. Ze bezorgt een kopie van de aanstellings-
beslissing 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 indienst-
treding opnieuw de eed af. 
 

Artikel III-XIII-5. 

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij het 
OCMW gevaloriseerd werd in de geldelijke of schaalan-
ciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd voor zover dit bin-
nen de grenzen valt zoals bepaald in Titel III - Hoofdstuk 
VIII – Afdeling II van deze rechtspositieregeling. 

Artikel 13 Besluit externe personeelsmobiliteit 
§ 1. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van 
deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit behoudt na zijn 
aanstelling in de nieuwe betrekking 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 functionele loopbaan met andere salarisschalen verbon-
den is, dan behoudt het zijn schaalanciënniteit en wordt het met die schaalan-
ciënniteit ingeschaald in de daarmee overeenstemmende salarisschaal van de 
nieuwe functionele loopbaan.  
 
§ 2. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van 
deelname aan de bevorderingsprocedure krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe 
betrekking de eerste salarisschaal van de functionele 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 
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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 paragraaf 1 wordt ervaring in de privésector of als zelf-
standige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënni-
teit, alleen gevaloriseerd in de schaalanciënniteit voor zover de overheid bij 
wie het personeelslid wordt aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft voor 
het eigen personeel.  
 
Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevalo-
riseerd werd in de geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de 
geldelijke anciënniteit voor zover de overheid bij wie het personeelslid wordt 
aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft voor het eigen personeel. 
 
Artikel 14 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verwor-
ven had bij de andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor 
de vaststelling van de niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit. 
 
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een 
andere graad bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobi-
liteit 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. 
 

 Artikel 15 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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 die gelden bij de overheid waar het aangesteld wordt. Er zijn 
geen overgangsbepalingen van toepassing. 
 
De regels over het ziektekrediet bij de overheid waarbij het vast aangestelde 
statutaire personeelslid wordt aangesteld, 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. 
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Afdeling II – Personeelsleden van lokale en provincia-
le overheden en van de diensten van de Vlaamse 
overheid die niet hetzelfde werkingsgebied hebben 
en tussen diezelfde lokale en provinciale overheden 
en diensten van de Vlaamse Overheid. 
 
Artikel III-XIII-6. 

Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden van 
de volgende overheden: 
1° de andere gemeenten dan de eigen gemeente; 
2° de andere OCMW’s dan het eigen OCMW; 
3° de OCMW-verenigingen; 
4° de AGB’s; 
5° de provincies; 
6° de autonome provinciebedrijven; 
7° de diensten van de Vlaamse overheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artikel 22 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De bevoegde raden van de lokale en provinciale overheden, vermeld in artikel 
21, eerste lid, kunnen in de plaatselijke rechtspositieregeling van hun perso-
neel de procedure van externe personeelsmobiliteit vaststellen onder de 
voorwaarden, vastgesteld in dit hoofdstuk. 
 
Artikel 21 Besluit externe personeelsmobiliteit 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende lokale en provinciale overhe-
den, die niet hetzelfde werkingsgebied hebben : 
1° de gemeenten; 
2° de O.C.M.W.'s, met uitzondering van het ziekenhuis in eigen beheer, 
vermeld in artikel 218 van het O.C.M.W.-decreet; 
3° de O.C.M.W.-verenigingen, met uitzondering van de ziekenhuisverenigin-
gen;  
4° de AGB's; 
5° de provincies; 
6° de APB's. 
 
Dit hoofdstuk regelt de procedure van externe personeelsmobiliteit tussen de 
volgende overheden in het Vlaamse Gewest : 
1° de gemeente enerzijds, en de andere gemeenten, de andere lokale over-
heden, vermeld in het eerste lid, 2° tot en met 4°, die niet hetzelfde werkings-
gebied hebben, de provinciale overheden, vermeld in het eerste lid, 5° en 6°, 
en de diensten van de Vlaamse overheid anderzijds; 
2° het O.C.M.W. enerzijds, en de andere O.C.M.W.'s, de andere lokale over-
heden, vermeld in het eerste lid, 1°, 3° en 4°, die niet hetzelfde werkingsge-
bied hebben, de provinciale overheden, vermeld in het eerste lid, 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. 
 

 Artikel 23 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De procedure van externe personeelsmobiliteit is een procedure voor de 
vervulling van een vacante betrekking naast de aanwervingsprocedure, de 
procedure van interne personeelsmobiliteit en de bevorderingsprocedure. De 
procedure van externe personeelsmobiliteit kan gecombineerd worden met 
een andere procedure voor de vervulling van betrekkingen.  
 
Bij de toepassing van de procedure van externe personeelsmobiliteit worden 
de personeelsleden van de lokale en provinciale overheden en van de dien-
sten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel 21, tweede lid, of de perso-
neelsleden van een bepaald segment van die overheidsarbeidsmarkt, uitgeno-
digd om zich kandidaat te stellen voor de vacante betrekking.  
 
Onder segment van die overheidsarbeidsmarkt als vermeld in het tweede lid, 
wordt verstaan :  
1° een of meer soorten lokale of provinciale overheden als vermeld in artikel 
21, eerste lid, 1° tot en met 6°; 
2° de diensten van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel 21, derde lid. 
 
Artikel 24 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De procedure van externe personeelsmobiliteit is van toepassing op de vol-
gende betrekkingen : 
1° statutaire betrekkingen bij de gemeente, het O.C.M.W[…] 
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de 
gemeente, van de provincie en van het O.C.M.W.; 
[…] 
 
De procedure van externe personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de 
betrekkingen van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris, financieel 
beheerder van de gemeente, O.C.M.W.-secretaris, financieel beheerder van 
het O.C.M.W. en van provinciegriffier en financieel beheerder van de provincie. 
 
Artikel 25 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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 aangeworven na een externe bekendmaking van de 
vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op 
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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 
artikel 21, eerste lid: een graad van hetzelfde niveau en van dezelfde rang in 
de hiërarchie van de graden waaraan dezelfde functionele loopbaan en 
salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een 
vergelijkbaar functieprofiel; 
2° voor personeelsleden uit de diensten van de Vlaamse overheid : een graad 
van hetzelfde niveau en van dezelfde rang waaraan vergelijkbare salarisscha-
len verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar 
functieprofiel.  
 
Met dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen in punt 1°, worden 
gelijkgesteld : 
1° de functionele loopbaan en salarisschalen A1a-A1b-A2a en A1a-A2a-A3a 
voor de basisgraad van niveau A; 
2° de functionele loopbaan en salarisschalen A6a-A6b-A7a en A6a-A7a-A7b 
voor de specifieke basisgraad van niveau A. 
 

 Artikel 26 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De aanstellende overheid van de overheden, vermeld in artikel 21, eerste lid, 
1° tot en met 6°, 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 23, derde lid, ze een beroep doet. 
 

Artikel III-XIII-7. 

§1. De functies die vacant verklaard worden in het kader 
van de procedure van externe personeelsmobiliteit wor-
den meegedeeld aan Jobpunt Vlaanderen. 
Ze worden ook gepubliceerd op de gemeentelijke website 
en op de VDAB-website. 
 
§2. Als de vacante functie gelijktijdig ook via andere 
procedures kan worden vervuld, gebeurt de bekendma-
king hiervan volgens de in deze rechtspositieregeling 
bepaalde bekendmakingskanalen. 
 

Artikel 27 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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, dat zorgt voor de bekendmaking van de 
vacature op de eigen website. De bevoegde raden kunnen in de rechtspositie-
regeling andere bekendmakingskanalen vaststellen.  
 
De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over 
de minimale termijn voor de kandidaatstelling die in de plaatselijke rechtsposi-
tieregeling gelden bij aanwerving, zijn ook van toepassing als de aanstellende 
overheid een beroep doet op de procedure van externe personeelsmobiliteit. 
 

Artikel III-XIII-8. 

De aanstellende overheid bepaalt per functie die vacant 
verklaard worden in het kader van de procedure van 
externe personeelsmobiliteit de specifieke ervaring in de 
gelijkwaardige graad. 
 

Artikel 28 Besluit externe personeelsmobiliteit 
Het personeelslid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure 
van externe personeelsmobiliteit, moet : 
1° voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 25; 
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. 
 
De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandi-
daturen. Als de raad de aanstellende overheid is, beoordeelt het uitvoerend 
orgaan 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 functiebeschrij-
ving voor de betrekking. 
 

Artikel III-XIII-9. 

Het in statutair verband aangestelde personeelslid wordt 
onderworpen aan een integratieperiode van drie maan-
den. 
De termijn wordt verlengd met de duur van de afwezig-
heden, zodra het statutaire personeelslid op proef tien 
werkdagen afwezig is geweest. 
 
Artikel III-XIII-10. 

Voor zover het verenigbaar is met de bepalingen van de 
Arbeidsovereenkomstenwet of met specifieke wettelijke 
voorschriften voor de aanstelling van personeelsleden in 
een tewerkstellingsmaatregel, wordt het contractuele 
personeelslid onderworpen aan een integratieperiode. 
Onder dat voorbehoud wordt de duur van de integratiepe-
riode zo mogelijk afgestemd op die voor statutaire perso-
neelsleden van hetzelfde niveau. 

Artikel 29 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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 contractu-
eel dienstverband aangesteld.  
 
De bevoegde raden kunnen bepalen dat het in statutair verband aangestelde 
personeelslid onderworpen wordt aan een proeftijd. In voorkomend geval is de 
maximale duur van de proeftijd drie maanden. Die termijn is verlengbaar met 
de duur van de afwezigheden, zodra het statutaire personeelslid op proef tien 
werkdagen afwezig is geweest. 
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Artikel III-XIII-11. 

Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid 
legt bij zijn indiensttreding de eed af in handen van de 
burgemeester. 

Artikel 30 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van de kandidaat die 
overkomt van een andere overheid. Ze bezorgt een kopie van de aanstellings-
beslissing 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 indienst-
treding opnieuw de eed af. 
 

Artikel III-XIII-12. 

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de 
andere overheid gevaloriseerd werd in de geldelijke of 
schaalanciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd voor zover 
dit binnen de grenzen valt zoals bepaald in Titel III - 
Hoofdstuk VIII – Afdeling II van deze rechtspositierege-
ling. 

Artikel 31 Besluit externe personeelsmobiliteit 
§ 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 functionele loopbaan van 
zijn vorige betrekking.  
 
Het personeelslid dat overkomt van de diensten van de Vlaamse overheid en 
dat aangesteld wordt bij een lokale of provinciale overheid als gevolg van 
deelname aan een procedure van externe personeelsmobiliteit, krijgt de 
functionele loopbaan die verbonden is met de graad waarin het wordt aange-
steld. Het personeelslid wordt ingeschaald in een salarisschaal van die functi-
onele loopbaan in overeenstemming met de al verworven geldelijke anciënni-
teit en met de gecumuleerde schaalanciënniteit, verworven in de functionele 
loopbaan van zijn graad van herkomst. 
 
§ 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt ervaring in de privésector of als zelf-
standige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënni-
teit, alleen gevaloriseerd in de schaalanciënniteit voor zover de overheid bij 
wie het personeelslid wordt aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft voor 
het eigen personeel.  
 
Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevalo-
riseerd werd in de geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de 
geldelijke anciënniteit voor zover de overheid bij wie het personeelslid wordt 
aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft voor het eigen personeel. 
 
Artikel 32 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verwor-
ven had bij de andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor 
de vaststelling van de niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit bij de 
overheid waarin het personeelslid aangesteld wordt. 
 
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een 
andere graad bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobi-
liteit zijn ook van toepassing op het personeelslid dat met toepassing van de 
externe personeelsmobiliteit overkomt van de andere overheid en dat aange-
steld wordt in een andere graad. 
 

Artikel III-XIII-13. 

Voor personeelsleden die overkomen uit een andere 
overheid, wordt het aantal ziektedagen omgerekend van 
de 666-dagenregeling, naar de 21-dagenregeling. Hierbij 
wordt volgende omrekeningsformule gebruikt: het aantal 
jaar dienstactiviteit, maal 21 dagen/jaar = het nieuw aan-
tal ziektekredietdagen, te verminderen met het aantal 
ziektekredietdagen dat al werd opgenomen. 

Artikel 33 Besluit externe personeelsmobiliteit 
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 die gelden bij de overheid waar het aangesteld wordt. Er zijn 
geen overgangsbepalingen van toepassing. 
 
De regels over het ziektekrediet bij de overheid waarbij het vast aangestelde 
statutaire personeelslid wordt aangesteld, zijn van toepassing, met dien 
verstande dat de jaren dienstactiviteit en de al opgenomen ziektedagen bij de 
overheid van herkomst, meegerekend worden voor de vaststelling van het 
aantal dagen ziektekrediet. 
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Hoofdstuk XIV — Gezamenlijke selecties en gemeen-
schappelijke wervingsreserves 
 

 

Artikel III-XIV-1. 

De aanstellende overheden van het gemeentebestuur en 
haar OCMW kunnen bij een aanwervingsprocedure sa-
men selectieprocedures organiseren voor vacatures in 
functies die bestaan bij beide besturen. 

Artikel 16 Besluit externe personeelsmobiliteit 
Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de volgende lokale of provinciale 
overheden met hetzelfde werkingsgebied : 
1° de gemeente en haar O.C.M.W.; 
[…] 
 
De betrekkingen van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en 
financieel beheerder van de gemeente, van O.C.M.W.-secretaris en financieel 
beheerder van het O.C.M.W. en van provinciegriffier en financieel beheerder 
van de provincie, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk. 
 
Artikel 17 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De aanstellende overheden van de gemeente en haar O.C.M.W. kunnen bij de 
toepassing van de aanwervingsprocedure samen, onder de voorwaarden 
vastgesteld in dit hoofdstuk, selectieprocedures organiseren voor vacatures in 
betrekkingen die zowel bestaan bij de gemeente als bij het O.C.M.W..  
[…] 
 
Alleen betrekkingen als vermeld in artikel 5, eerste lid, komen in aanmerking 
voor de toepassing van een gezamenlijke selectieprocedure. 
 
Artikel 5 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De externe personeelsmobiliteit tussen lokale of provinciale overheden met 
hetzelfde werkingsgebied, vermeld in artikel 4, is van toepassing op de vol-
gende betrekkingen :  
1° de statutaire betrekkingen bij de gemeente, bij het O.C.M.W., bij de 
O.C.M.W.-vereniging, bij het AGB, bij de provincie en bij het APB; 
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de 
gemeente, van het O.C.M.W. en van de provincie; 
[…] 
 
Artikel 18 Besluit externe personeelsmobiliteit 
De gezamenlijke organisatie van een selectieprocedure gaat gepaard met een 
gezamenlijke externe oproep aan de kandidaten. Bij de oproep aan de kandi-
daten 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 organise-
ren. 
 
Voor de uitvoering van de gezamenlijke selectieprocedure wordt een gemeen-
schappelijke selectiecommissie geïnstalleerd en is hetzelfde selectieprogram-
ma van toepassing. Het selectieprogramma is afgestemd op een functiebe-
schrijving voor de betrekking. 
 
De algemene regels voor de selectiecommissies in de rechtspositieregeling 
van het gemeentepersoneel, respectievelijk het provinciepersoneel, gelden 
ook voor de gemeenschappelijke selectiecommissie. 
 

Artikel III-XIV-2. 

Na een gezamenlijke selectieprocedure wordt een ge-
meenschappelijke wervingsreserve van de geslaagde 
kandidaten aangelegd. 
De algemene regels voor de wervingsreserve zoals op-
genomen in deze rechtspositieregeling, gelden ook voor 
de gemeenschappelijke wervingsreserve. 

Artikel 19 Besluit externe personeelsmobiliteit 
§ 1. De aanstellende overheden kunnen na een gezamenlijke selectieprocedu-
re ook een gemeenschappelijke wervingsreserve van de geslaagde kandida-
ten aanleggen.  
 
In voorkomend geval worden in de plaatselijke rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel, respectievelijk van het provinciepersoneel, de regels voor 
de gemeenschappelijke wervingsreserves vastgesteld, waaronder ook : 
1° de regels voor de maximale geldigheidsduur van de gemeenschappelijke 
wervingsreserves, met inbegrip van de eventuele mogelijkheid van verlenging; 
2° de regels volgens welke de kandidaten hun opname in de gemeenschappe-
lijke wervingsreserves behouden of verliezen. 
 
§ 2. 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. 
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Titel IV - Het mandaatstelsel, opdrachthouderschap 
en de waarneming van een hogere functie. 
 
Hoofdstuk I – Het mandaatstelsel 

 

 

Artikel IV-I-1. 

Alle statutaire functies van niveau A en niveau B kunnen 
bij mandaat worden ingevuld. 
 

Artikel 80 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Het mandaatstelsel, vermeld in artikel 105, § 4, van het gemeentedecreet 
en in artikel 101, § 4, van het provinciedecreet, houdt in dat een personeelslid 
voor een vooraf bepaalde periode belast wordt met de uitoefening van een 
bepaalde functie. 
 
§ 2. Er zijn twee soorten functies die bij mandaat vervuld kunnen worden : 
1° de functies van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris, financieel 
beheerder van de gemeente, provinciegriffier en financieel beheerder van de 
provincie; 
2° functies in statutaire betrekkingen van niveau A of niveau B. 
 
De raad stelt in de rechtspositieregeling de lijst vast van de functies die bij 
mandaat kunnen worden vervuld of die bij mandaat worden vervuld. 
 
Alleen een vacante functie kan bij mandaat vervuld worden. 
 

Artikel IV-I-2. 

De duur van de mandaatperiode bedraagt vijf jaar. 
 
Het mandaat is verlengbaar na gunstige evaluatie en na 
afloop van de mandaatperiode met opeenvolgende man-
daatperiodes van telkens vijf jaar. 
 

Artikel 81 Rechtspositiebesluit  
De raad bepaalt de duur van de mandaatperiode, met dien verstande dat de 
duur van de mandaatperiode voor de functies, vermeld in artikel 80, § 2, 1°, 
nooit korter mag zijn dan zeven jaar en voor de functies, vermeld in artikel 80, 
§ 2, 2°, nooit korter mag zijn dan vijf jaar. 
 
De raad bepaalt of het mandaat na afloop van de mandaatperiode al dan niet 
verlengbaar is en stelt de duur van de verlenging vast. 
 

Artikel IV-I-3. 

Indien de mandaatfunctie wordt ingevuld door aanwer-
ving, bevordering of interne mobiliteit zijn de respectieve-
lijke regels uit deze rechtspositieregeling van toepassing. 
 
 

Artikel 82 Rechtspositiebesluit  
Artikel 14, § 1, en artikel 15 zijn van toepassing als het mandaat opengesteld 
wordt voor personen die extern zijn aan het bestuur. 
 
Artikel 69, § 3, is van toepassing als de mandaatfunctie vervuld wordt bij 
bevordering. 
 
Artikel 78, 1° en 2°, is van toepassing als de mandaatfunctie door interne 
personeelsmobiliteit vervuld wordt. 
 
Artikel 83 Rechtspositiebesluit  
Om toegang te hebben tot een vacante mandaatfunctie, moet de kandidaat : 
1° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 10, en 
aan de aanwervingsvoorwaarden, vermeld in artikel 11, § 1, 1°, en § 2, als de 
vacature vervuld wordt bij aanwerving; 
2° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 10, en 
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 69, § 2, en in artikel 72, § 1, 1° tot en 
met 3°, als de vacature vervuld wordt bij bevordering; 
3° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden in artikel 10, en aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 75, § 2, en in artikel 77, als de vacature 
vervuld wordt bij interne personeelsmobiliteit; 
4° slagen voor de selectieproeven voor de mandaatfunctie, ongeacht de wijze 
waarop de vacature vervuld wordt. 
 
Artikel 84 Rechtspositiebesluit  
De bepalingen van titel III, hoofdstuk II, afdeling III, zijn met uitzondering van 
artikel 19, § 2, laatste lid, en van artikel 20, tweede lid, mede van toepassing 
op de selectie voor een mandaatfunctie. 
 
Artikel 23 en 24 zijn van overeenkomstige toepassing als een mandaatfunctie 
als vermeld in artikel 80, § 2, 1°, opengesteld wordt voor personen die extern 
zijn aan het bestuur. 
 

Artikel IV-I-4. 

De integratieperiode voor mandaathouders is dezelfde 
als bij aanwerving. Bij een verlenging van het mandaat is 
er geen integratieperiode. 
 

Artikel 85 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De geselecteerde kandidaat wordt in statutair dienstverband aangesteld in 
de mandaatfunctie als hij een vast aangesteld statutair personeelslid van het 
bestuur is. 
 
De geselecteerde kandidaat wordt in contractueel dienstverband aangesteld in 
de mandaatfunctie als hij een contractueel personeelslid van het bestuur is of 
als hij extern is aan het bestuur. 
 
§ 2. De raad bepaalt de duur van de proeftijd voor de mandaatfuncties. 
 
Artikel 35 is met uitzondering van de mogelijkheid van verlenging van de 
proeftijd van overeenkomstige toepassing op de evaluatie van de proeftijd. 
 
De mandaathouder die ongunstig geëvalueerd wordt bij de eindevaluatie van 
de proeftijd of bij de tussentijdse evaluatie, vermeld in artikel 35, § 2, wordt van 
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zijn mandaat ontheven. 
 

 Artikel 87 Rechtspositiebesluit  
De raad kan bepalen dat de mandaathouder tijdens de uitoefening van het 
mandaat een mandaattoelage krijgt. 
 

Artikel IV-I-5. 

§1. De evaluatieperiode voor een mandaathouder be-
draagt 12 maanden. Titel III - Hoofdstuk V van deze 
rechtspositieregeling is overeenkomstig van toepassing 
op de evaluatie van de mandaathouder. 
 
§2. Drie maanden voor de afloop van de mandaatperiode 
krijgt de mandaathouder een eindevaluatie. 
 
De aanstelling van de mandaathouder die een gunstig 
evaluatieresultaat kreeg voor de eindevaluatie van de 
afgelopen mandaatperiode wordt verlengd. 
 
De beslissing tot verlenging wordt genomen voor de 
afloop van de mandaatperiode. De verlenging gaat in op 
de dag volgend op de datum van afloop van de man-
daatperiode. 
 

Artikel 88 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Artikel 51 en artikel 52 zijn, met uitzondering van artikel 51, § 1, 1°, van 
toepassing op de evaluatie van de mandaathouder in een functie als vermeld 
in artikel 80, § 2, 1°. 
 
Titel III, hoofdstuk IV, afdeling I tot en met V zijn, met uitzondering van het 
ontslag, vermeld in artikel 48, van overeenkomstige toepassing op de evaluatie 
van de mandaathouder in een functie als vermeld in artikel 80, § 2, 2°. 
 
§ 2. Binnen een door de raad vastgestelde termijn voor de afloop van een 
mandaatperiode krijgt de mandaathouder een eindevaluatie over de afgelopen 
mandaatperiode, waarbij rekening wordt gehouden met de evaluaties tijdens 
het mandaat. 
 
De aanstelling van de mandaathouder die het door de raad bepaalde gunstige 
evaluatieresultaat voor de eindevaluatie van de afgelopen mandaatperiode 
heeft gekregen, wordt verlengd voor zover de plaatselijke rechtspositieregeling 
voorziet in de verlenging van het mandaat. Bij de verlenging zijn de procedures 
voor bekendmaking en selectie niet van toepassing. 
 
De mandaathouder die ongunstig geëvalueerd wordt bij een periodieke evalua-
tie of bij de eindevaluatie van de mandaatperiode, wordt van zijn mandaat 
ontheven. 
 
Artikel 48 Rechtspositiebesluit  
Met behoud van de toepassing van artikel 47 kan de raad aan het gunstige 
evaluatieresultaat andere positieve gevolgen en aan het ongunstige evaluatie-
resultaat andere negatieve gevolgen koppelen, met inbegrip van het ontslag 
wegens beroepsongeschiktheid. 
 
Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is alleen mogelijk als na de 
passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren, 
vermeld in artikel 114 van het gemeentedecreet en in artikel 110 van het 
provinciedecreet, uit een tussentijdse evaluatie manifest blijkt dat het perso-
neelslid nog steeds niet voldoet. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd na 
een termijn van ten minste een half jaar die volgt op de kennisgeving aan het 
personeelslid van het ongunstige evaluatieresultaat. 
 
Artikel 89 Rechtspositiebesluit  
Bij de beëindiging of de afloop van het mandaat keert het vast aangestelde 
statutaire personeelslid terug naar de graad waarin het vast aangesteld is, en, 
indien mogelijk, naar zijn vorige functie. 
 
Het contractuele personeelslid dat van het mandaat wordt ontheven of waar-
van de mandaatperiode afloopt, wordt uit de mandaatfunctie ontslagen in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten. 
 
Artikel 90 Rechtspositiebesluit  
Als een mandaathouder met toepassing van artikel 89, eerste lid, terugkeert 
naar zijn vorige graad, gelden de volgende principes : 
1° de schaalanciënniteit die verworven werd in de opeenvolgende salarisscha-
len van de functionele loopbaan van de mandaatfunctie, wordt overgedragen 
naar de opeenvolgende salarisschalen van de functionele loopbaan die het 
personeelslid voor het begin van zijn mandaat had; 
2° de evaluatie die het personeelslid heeft gekregen voor de aanvang van het 
mandaat, blijft behouden. 
 
Artikel 91 Rechtspositiebesluit  
Met behoud van de toepassing van artikel 88, § 2, laatste lid, wordt een 
mandaathouder in statutair verband in de volgende gevallen van het mandaat 
ontheven voor de afloop van de mandaatperiode : 
1° op eigen verzoek; 
2° voor een mandaathouder in een functie als vermeld in artikel 80, § 2, 2°, 
wegens aanstelling in een andere functie binnen het bestuur na een aanwer-
vings- of een bevorderingsprocedure of een procedure van interne perso-
neelsmobiliteit; 
3° wegens herplaatsing met toepassing van artikel 99, § 1, of van artikel 101, § 
1, eerste lid;  
4° wegens pensionering. 
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Hoofdstuk II – Het opdrachthouderschap 
 

 

Artikel IV-II-1. 

§ 1. Er wordt een stelsel van opdrachthouderschap vast-
gesteld. 
 
§ 2. De opdrachthouder kan voor de duur van de op-
dracht een toelage krijgen, als de verzwaring van de 
functie niet op een andere manier gecompenseerd wordt, 
bijvoorbeeld door een verlichting van zijn andere gewone 
taken, of bijvoorbeeld door extra administratieve of in-
houdelijke ondersteuning van het personeelslid. 
 
De gemeentesecretaris beslist over de wijze van com-
penseren. 
 

 
 

Artikel 92 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan een stelsel van opdrachthouderschap vaststellen. 
 
Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeels-
lid in dienst met een in de tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakin-
houd, verantwoordelijkheden en functievereisten, aanzienlijk verzwaart. 
 
Het opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op functies in graden 
van niveau A, B en C en op personeelsleden die de proeftijd beëindigd heb-
ben. 
 
Artikel 93 Rechtspositiebesluit. 
Het hoofd van het personeel brengt de personeelsleden die daarvoor 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 op-
dracht en aan de daarvoor geldende competentievereisten en beslist op basis 
van een vergelijking van de kandidaten over de toewijzing van de opdracht. 
 

Artikel IV-II-2. 

De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht 
een toelage zoals vastgesteld in artikel VIII-VIII-1. 
 

Artikel 94 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan bepalen dat de opdrachthouder voor de duur van de opdracht een 
toelage krijgt. 
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Hoofdstuk III – Waarneming van een hogere functie 
 

 

Artikel IV-III-1. 

Als de titularis van een functie tijdelijk afwezig is of als die 
functie definitief vacant is, wordt de functie waargenomen 
indien dit nodig of wenselijk is voor de goede werking van 
de dienst. 
 
Het statutair personeel krijgt voor de waarneming van 
een hogere functie krijgt een toelage zoals vastgesteld in 
artikel VIII-VI-1. Het contractueel aangesteld personeels-
lid krijgt het salaris, verbonden aan de hogere functie. 
 

Artikel 95 Rechtspositiebesluit. 
Dit hoofdstuk is, met uitzondering van artikel 96, §3, tweede lid, niet van 
toepassing op de waarneming, vermeld in artikel 81, §2 (waarnemend ge-
meentesecretaris, waarnemend financieel beheerder), en artikel 82 van het 
gemeentedecreet […]. 
 
Artikel 96 Rechtspositiebesluit. 
§ 1. De raad kan bepalen dat een functie waargenomen wordt door een vast 
aangesteld statutair personeelslid van een lagere graad, als de titularis van de 
waar te nemen functie tijdelijk afwezig is of als die functie definitief vacant is. 
 
Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die krachtens de plaatselijke 
rechtspositieregeling door bevordering rechtstreeks toegang geeft tot de waar 
te nemen functie. 
 
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, verlengd worden 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. 
 
De raad kan bepalen dat de waarnemer van een hogere functie een toelage 
krijgt. 
 
Artikel 97 Rechtspositiebesluit. 
De raad kan bepalen dat een contractueel personeelslid in dienst dat de 
eventuele proeftijd beëindigd heeft en dat met de waarneming instemt, in 
aanmerking komt voor de waarneming van een hogere functie. 
 
Artikel 96 is mede van toepassing, met dien verstande dat de waarneming in 
een betrekking die niet definitief vacant is, nooit langer dan twee jaar mag 
duren en dat aan de waarnemer een salaris toegekend wordt in de salaris-
schaal die verbonden is met de hogere functie. 
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Titel V — De ambtshalve herplaatsing 
 
Hoofdstuk I - De ambtshalve herplaatsing in een 
functie van dezelfde rang 

 

 

Artikel V-I-1. 

De ambtshalve herplaatsing van een contractueel perso-
neelslid gebeurt met zijn toestemming en in overeen-
stemming met de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978. 
 
Met uitzondering van de toepassing van artikel 101, §1, 
tweede lid, van het Rechtspositiebesluit komen perso-
neelsleden in integratieperiode niet in aanmerking voor 
een ambtshalve herplaatsing. 
 
 
Artikel V-I-2. 

Het personeelslid wordt na ambtshalve herplaatsing in 
statutair dienstverband aangesteld als hij een statutair 
personeelslid van de gemeente is, ongeacht of de functie 
statutair of contractueel is. 
Het personeelslid wordt na ambtshalve herplaatsing in 
contractueel dienstverband aangesteld als hij een con-
tractueel personeelslid van de gemeente is, ongeacht of 
de functie statutair of contractueel is. 
 
 

Artikel 98 Rechtspositiebesluit 
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. 
[…] 
 
Artikel 101 Rechtspositiebesluit 
[…] 
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. 
 
Artikel 99 Rechtspositiebesluit 
§ 1. De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wordt 
toegepast als de betrekking van een vast aangesteld statutair personeelslid 
afgeschaft wordt en het personeelslid zijn betrekking niet in overgangsregeling 
behoudt, en als de raad geen stelsel van disponibiliteit wegens ambtsophef-
fing, als vermeld in artikel 192, 1°, heeft vastgesteld. 
 
De raad kan bepalen dat de ambtshalve herplaatsing toegepast kan worden 
als een vast aangesteld statutair personeelslid door een bevoegde gezond-
heidsdienst ongeschikt verklaard wordt om zijn functie nog langer uit te oefe-
nen, maar wel geschikt geacht wordt om een andere functie uit te oefenen die 
verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand. 
 
§ 2. De raad kan bepalen dat een vast aangesteld statutair personeelslid 
ambtshalve herplaatst kan worden in een functie van dezelfde rang om aan 
een vast aangesteld statutair personeelslid een herkansing te bieden na een 
ongunstige evaluatie of als alternatief voor het ontslag wegens beroepsonge-
schiktheid, vermeld in artikel 48. 
 
Artikel 100 Rechtspositiebesluit 
De ambtshalve herplaatsing, vermeld in artikel 99, § 1, eerste lid, en in artikel 
99, § 2, is alleen mogelijk in een vacante functie. 
 
De ambtshalve herplaatsing, vermeld in artikel 99, § 1, eerste lid, heeft voor-
rang op de manieren om een vacature te vervullen, vermeld in artikel 8 en 9. 
[…] 
 
Het personeelslid behoudt na de ambtshalve herplaatsing de salarisschaal en 
de schaalanciënniteit die het verworven had in zijn vorige functie. Artikel 59, § 
2, is van toepassing op de vaststelling van de graadanciënniteit als het perso-
neelslid herplaatst wordt in een functie van een andere graad. 
 

Artikel V-I-3. 

Indien meerdere overtallige personeelsleden in aanmer-
king komen voor een ambtshalve herplaatsing gelden 
volgende voorrangsregels: 
1° de geschiktheid voor de functie, rekening houdend 

met de competentievereisten; 
2° de dienstanciënniteit. 
 

Artikel 100 Rechtspositiebesluit 
[…] 
De raad bepaalt de eventuele voorrangsregels die van toepassing zijn als er 
meerdere overtallige personeelsleden in aanmerking komen voor ambtshalve 
herplaatsing in een vacature. 
[…] 
 

Artikel V-I-4. 

Het personeelslid dat in aanmerking komt voor ambtshal-
ve herplaatsing wordt minstens 10 kalenderdagen vooraf 
schriftelijk (via brief of e-mail) uitgenodigd voor een ge-
sprek met de aanstellende overheid. Hij krijgt ook alle 
nuttige informatie over de passende functie die wordt 
voorgesteld. 
 

Artikel 98 Rechtspositiebesluit 
[…] 
 
De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing. Ze voert 
hierover vooraf een gesprek met het personeelslid. De herplaatsing is niet 
tijdelijk, maar definitief. 
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Hoofdstuk II - De ambtshalve herplaatsing in een 
functie van lagere graad 
 

 

Artikel V-II-1. 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat door 
een bevoegde gezondheidsdienst niet langer geschikt 
bevonden wordt om zijn functie of een functie van dezelf-
de graad uit te oefenen, maar wel geschikt voor de uitoe-
fening van een functie van een lagere graad wordt her-
plaatst in een passende functie van een lagere graad. 
 

Artikel 101 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De raad kan bepalen dat het vast aangestelde statutaire personeelslid op 
initiatief van het bestuur herplaatst wordt in een passende functie van een 
lagere graad als een 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 functie van een 
lagere graad. 
 
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. 
[…] 
 
Artikel 102 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Bij de herplaatsing om gezondheidsredenen, vermeld in artikel 101, § 1, 
eerste lid, wordt met het oog op de billijkheid een salaris, salarisschaal of een 
functionele loopbaan voor het betrokken personeelslid vastgesteld, rekening 
houdend met het salaris, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het 
personeelslid al verworven had in zijn vorige functie. 
 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering her-
plaatst wordt met toepassing van artikel 101, § 1, tweede lid, krijgt opnieuw de 
salarisschaal die het verworven had in de functie van zijn vorige graad. 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. 
 
 

Artikel V-II-2. 

Het vast aangesteld statutair personeelslid dat om functi-
onele of persoonlijke redenen zelf verzoekt om herplaat-
sing in een functie van een lagere graad, kan éénmalig 
worden aangesteld in een passende, vacante functie van 
een lagere graad. 
 
Het personeelslid wordt minstens 10 kalenderdagen 
vooraf schriftelijk (via brief of e-mail) uitgenodigd voor 
een gesprek met de aanstellende overheid. Hij krijgt ook 
alle nuttige informatie over de passende functie die wordt 
voorgesteld. 
 

Artikel 101 Rechtspositiebesluit  
[…] 
 
§ 2. De raad kan bepalen dat 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 passende, vacan-
te functie van een lagere graad. Die vorm van herplaatsing kan slechts een-
maal tijdens de loopbaan toegekend worden. 
 
De aanstellende overheid beslist over de herplaatsing. Ze voert hierover vooraf 
een gesprek met het personeelslid. 
 
Artikel 102 Rechtspositiebesluit  
[…] 
 
§ 2. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat met toepassing van 
artikel 101, § 2, op zijn verzoek herplaatst wordt in een functie van een lagere 
graad krijgt, binnen de functionele loopbaan die verbonden is met zijn nieuwe 
graad, de salarisschaal waarvan het maximumbedrag het kleinste verschil 
vertoont met het maximumbedrag van zijn vorige salarisschaal. 
 
Als aan de functie van de vorige graad een functionele loopbaan verbonden 
was, wordt de schaalanciënniteit die het betrokken personeelslid had opge-
bouwd in zijn laatste salarisschaal, overgedragen op de nieuwe salarisschaal. 
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Titel VI — Het verlies van de hoedanigheid van per-
soneelslid en de definitieve ambtsneerlegging. 

 
Hoofdstuk I - Het verlies van de hoedanigheid van 
personeelslid 

 

 

Artikel VI-I-1. 

§1. Het verlies van de hoedanigheid van contractueel 
aangesteld personeelslid gebeurt in overeenstemming 
met het arbeidsrecht en in het bijzonder met de Arbeids-
overeenkomstenwet. 
 
§2. Het personeelslid met minstens 9 jaar dienst heeft 
recht op outplacement, buiten bij ontslag om dringende 
reden. 
 

Artikel 104 Rechtspositiebesluit  
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 nietigverklaring 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 nationaliteitsvereiste, of de burgerlijke en politieke rechten niet meer 
geniet, of zijn medische ongeschiktheid voor de functie behoorlijk werd vastge-
steld; 
3° het statutaire personeelslid zonder geldige reden de werkpost verlaat 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 toepas-
sing van de burgerlijke wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot 
gevolg heeft. 
 
De termijn, vermeld in punt 1°, geldt niet in geval van arglist of bedrog vanwe-
ge het statutaire personeelslid. 
 

Artikel VI-I-2. 

Het statutaire personeelslid van wie de aanstelling onre-
gelmatig werd bevonden zoals vermeld in artikel 104, 1°, 
van het Rechtspositiebesluit, ontvangt een billijke verbre-
kingsvergoeding, als de onregelmatigheid van de aan-
stelling aan een fout van het gemeentebestuur te wijten is 
en als het personeelslid door de onregelmatige aanstel-
ling schade heeft ondervonden. 
De aanstellende overheid beslist over het concrete be-
drag van de verbrekingsvergoeding in verhouding tot de 
duur van de statutaire tewerkstelling. 

Artikel 104 Rechtspositiebesluit  
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 nietigverklaring bij de Raad van State of, als een zodanig 
beroep is ingesteld, tijdens de procedure; 
[…] 
 
Artikel 105 Rechtspositiebesluit 
§ 1. De raad kan bepalen dat het statutaire personeelslid van wie de onregel-
matige aanstelling, vermeld in artikel 104, 1°, niet te wijten is aan arglist of 
bedrog van zijn kant, een verbrekingsvergoeding krijgt waarvan het bedrag in 
verhouding staat tot de duur van de statutaire tewerkstelling. 
 
In de andere gevallen, vermeld in artikel 104, wordt een einde gemaakt aan de 
hoedanigheid van statutair personeelslid zonder opzeggingstermijn of verbre-
kingsvergoeding. 
 
§ 2. De aanstellende overheid stelt het verlies van de hoedanigheid van 
statutair personeelslid vast en beslist tot ontslag van het betrokken personeels-
lid. Het personeelslid wordt vooraf gehoord. 
 
Het ontslag wordt met een aangetekende brief betekend. 
 
Als de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen 
van toepassing is, wordt het personeelslid geïnformeerd over alle verplichtin-
gen die uit die wet voortvloeien. 
 

Artikel VI-I-3. 

Het statutaire personeelslid in zijn integratieperiode dat 
ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde beroeps-
ongeschiktheid krijgt voor elke deelname aan een sollici-
tatieprocedure bij een andere werkgever dienstvrijstelling 
voor de duur die daartoe nodig is met een maximum van 
2 dagen per maand. 
Het personeelslid stelt zijn leidinggevende op voorhand in 
kennis van de afwezigheid voor deelname aan de sollici-
tatieprocedure. 
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Hoofdstuk II – De definitieve ambtsneerlegging 
 

 

Artikel VI-II-1. 

§1. De duurtijd van de opzegtermijn bij een ontslag we-
gens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van 
het statutair personeelslid op proef bedraagt 30 kalen-
derdagen, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag 
werd betekend. 
 
§2. De aanstellende overheid kan het personeelslid een 
opzegtermijn laten presteren of de arbeidsverhouding 
onmiddellijk beëindigen. In dat geval wordt de opzegter-
mijn of het resterend gedeelte ervan omgezet in een 
verbrekingsvergoeding. De verbrekingsvergoeding komt 
overeen met het salaris voor de niet-gepresteerde opzeg-
termijn. 
 
§3. Het college van burgemeester en schepenen is be-
voegd om verdere toepassing te geven aan dit artikel. 
 

Artikel 108 Rechtspositiebesluit 
§ 1. De raad stelt de regels vast voor het ontslag wegens definitief vastgestel-
de beroepsongeschiktheid van het statutaire personeelslid op proef, rekening 
houdend met de totale duur van de proeftijd en de socialezekerheidsregeling 
die van toepassing is tijdens de proeftijd. 
 
Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking 
vermeldt, betekend. Daarbij wordt het personeelslid in voorkomend geval 
geïnformeerd over alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 20 juli 
1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen. 
 
De raad stelt de regels vast voor het ontslag wegens ziekte of invaliditeit, 
vermeld in artikel 106, § 1, tweede lid, rekening houdend met de totale duur 
van de proeftijd. Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum 
van uitwerking vermeldt, betekend.  
[…] 
 
Artikel 106 Rechtspositiebesluit 
§ 1. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging 
van het statutaire personeelslid op proef : 
1° het vrijwillige ontslag; 
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige tussen-
tijdse evaluatie of eindevaluatie van de proeftijd, vermeld in artikel 36. 
 
De raad kan bepalen dat het statutaire personeelslid op proef dat tijdens de 
proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie maanden afwezig is wegens 
ziekte of invaliditeit, ontslagen kan worden.  
[…] 
 

Artikel VI-II-2. 

§1. De opzegtermijn van het vast aangesteld personeels-
lid dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid bedraagt drie maanden. 
 
§2. Het personeelslid met minstens 9 jaar statutaire 
dienst heeft recht op outplacement. 
 

Artikel 108 Rechtspositiebesluit 
[…] 
 
§ 2. Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het 
vast aangestelde statutaire personeelslid wordt met een aangetekende brief 
betekend. Daarbij wordt de datum van uitwerking vermeld en wordt het perso-
neelslid geïnformeerd over alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 
20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen. 
 
De raad stelt een opzeggingstermijn vast. De opzeggingstermijn is ongeacht 
de duur van de tewerkstelling bij het bestuur ten minste drie maanden. De raad 
kan bepalen dat het personeelslid dat langer dan vijf jaar in statutaire dienst is 
bij het bestuur een opzeggingstermijn krijgt waarvan de duur in verhouding 
staat tot de totale duur van de statutaire tewerkstelling. 
 
De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de 
betekening van het ontslag. 
 
 

Artikel VI-II-3. 

Het statutaire personeelslid heeft de mogelijkheid om na 
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar in dienst te blijven 
overeenkomstig de bepalingen van het Rechtspositiebe-
sluit. 

Artikel 106 Rechtspositiebesluit 
[…] 
 
§ 2. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging 
van het vast aangestelde statutaire personeelslid : 
1° het vrijwillige ontslag; 
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evalua-
tie, vermeld in artikel 48; 
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 personeelslid 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 aanstellende 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. 
 

Artikel VI-II-4. 

Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, 
stelt het college van burgemeester en schepenen daar-
van schriftelijk in kennis. De gemeentesecretaris en de 
financieel beheerder van het gemeentebestuur stellen de 
raad daarvan schriftelijk in kennis. 
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Het college van burgemeester en schepenen en in voor-
komend geval de raad, 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. 
Indien er geen akkoord bereikt wordt, bedraagt de opzeg-
termijn 30 kalenderdagen. 
 
De vaste aanstelling in statutair verband bij een andere 
overheid wordt gelijkgesteld met vrijwillig ontslag, behal-
ve als een deeltijds werkend personeelslid daarnaast ook 
deeltijds bij een andere overheid vast aangesteld wordt. 
 
Artikel VI-II-5. 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat ontsla-
gen wordt wegens definitief vastgestelde beroepsonge-
schiktheid krijgt voor elke deelname aan een sollicitatie-
procedure bij een andere werkgever dienstvrijstelling 
voor de duur die daartoe nodig is met een maximum van 
2 dagen per maand. Het personeelslid stelt zijn leiding-
gevende op voorhand in kennis van de afwezigheid voor 
deelname aan een sollicitatieprocedure. 
 

 

Artikel VI-II-6. 

In onderling akkoord met het college van burgemeester 
en schepenen kan de opzeggingstermijn van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt 
wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid, 
worden ingekort. 
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Titel VII — Het salaris. 

 
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

 

 

Artikel VII-I-1. 

De salarisschalen vermeld in artikel 111 §1 van het 
Rechtspositiebesluit zijn van toepassing op het gemeen-
tepersoneel. 
 
Artikel VII-I-2. 

De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke 
verhogingen en de loopbaanspreiding van toepassing 
zijn, zijn in bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 

Artikel 109 Rechtspositiebesluit 
De raad stelt het jaarsalaris van het personeel vast in salarisschalen, die 
bestaan uit : 
1° een minimumsalaris; 
2° de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen; 
3° een maximumsalaris. 
 
Artikel 111 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele 
loopbanen, vermeld in artikel 63 tot en met 67, verbonden die overeenkomen 
met de ernaast vermelde lettercijfercode: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2. De salarisschaal van gemeentesecretaris of van provinciegriffier is de 
hoogste salarisschaal binnen de gemeentelijke of provinciale organisatie. 
 
De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke verhogingen en de 
loopbaanspreiding van toepassing zijn, zijn in bijlage II bij dit besluit gevoegd. 
 
Artikel 112 Rechtspositiebesluit 
Het personeelslid wordt bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan zijn 
graad. 
 
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 beginsalaris van de eerste salarisschaal van de functio-
nele loopbaan die verbonden is aan zijn graad. 
 

1° niveau E: 

graad  rang schalen 

1 basisgraad Ev E1-E2-E3 

2° niveau D: 

graad rang schalen 

1 basisgraad Dv D1-D2-D3 

1 (technische) 
hogere graad 

Dx D4 

3° niveau C: 

graad  rang schalen 

1 basisgraad Cv C1-C2-C3 

  Cv C1-C2 

1 hogere graad Cx C4-C5 

4° niveau B: 

graad  rang schalen 

1 basisgraad Bv B1-B2-B3 

1 hogere graad Bx B4-B5 

5° niveau A: 

graad  rang schalen 

1 basisgraad Av A1a-A1b-A2a 

    A1a-A2a-A3a 

1 specifieke basis-
graad 

Avb A6a-A6b-A7a 

    A6a-A7a-A7b 

eerste hogere 
graad 

Ax A4a-A4b 

  Axb A8a-A8b 

tweede hogere 
graad 

Ay A5a-A5b 

  Ayb A9a-A9b 

derde hogere graad Az A10a-A10b 
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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 – Toekenning van periodieke salarisver-
hogingen door de opbouw van geldelijke anciënniteit 
 
Afdeling I – Beroepservaring bij vorige werkgevers 
 

 

Artikel VII-II-1. 

Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige 
wordt volledig in aanmerking genomen voor de toeken-
ning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde 
dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. 
 

De gemeentesecretaris oordeelt over de relevantie van 
de beroepservaring. 

Artikel 113 Rechtspositiebesluit 
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 heeft geleverd in 
dienst van : 
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechte-
lijke verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder 
ressorteren; 
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeen-
schappen 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 leerlingenbegeleiding; 
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat 
van de Europese Economische 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. 
 
Artikel 114 Rechtspositiebesluit  
Voor de toepassing van artikel 113 wordt onder werkelijke diensten verstaan: 
alle diensten die recht geven op een salaris of die bij ontstentenis van een 
salaris krachtens de rechtspositieregeling toch in aanmerking worden geno-
men voor de vaststelling van het salaris. 
 
Artikel 115 Rechtspositiebesluit 
De raad kan bepalen dat beroepservaring in de privésector of als zelfstandige, 
voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen in aanmerking wordt 
genomen, op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de uitoefe-
ning van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 
 
In voorkomend geval bepaalt de raad of die diensten meerekenbaar zijn voor 
alle functies dan wel alleen meerekenbaar zijn voor functies in knelpuntberoe-
pen. De raad bepaalt ook of de diensten onbeperkt in aanmerking worden 
genomen dan wel tot een maximumaantal jaren in aanmerking worden geno-
men. 
 
De relevantie van de beroepservaring in de privésector of als zelfstandige 
wordt beoordeeld 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 van de diensten. 
 
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden 
voor het verdere verloop van de loopbaan. 
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Afdeling II – Valorisatie van de diensten 

 
Artikel VII-II-2. 

Voor deeltijdse diensten gepresteerd voor 1 januari 2008 
geldt de regeling die op dat ogenblik van toepassing was 
in de rechtspositieregeling. 

 
 
Artikel 116 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De diensten die in overeenstemming met artikel 113 tot en met 115 
gepresteerd werden, worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit 
meegerekend voor honderd procent, ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds 
gepresteerd werden. 
 
Voor de toepassing van het eerste lid geldt het volgende : 
1° deeltijdse diensten die gepresteerd worden na de datum van de inwerking-
treding van dit besluit worden vanaf die datum meegerekend voor honderd 
procent; 
2° de geldelijke anciënniteit voor deeltijdse diensten die gepresteerd werden 
voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit wordt vastgesteld 
volgens de regels die op dat ogenblijk krachtens de plaatselijke rechtspositie-
regeling van toepassing waren; 
3° in afwijking van de bepaling in punt 2°, kan de raad bepalen dat de geldelij-
ke anciënniteit voor deeltijdse diensten die gepresteerd zijn sinds 1 januari 
2002 voor honderd procent meegerekend worden voor de vaststelling van de 
geldelijke anciënniteit na de datum vermeld in punt 1°. 
 
§ 2. De geldelijke anciënniteit, verworven in twee of meer gelijktijdig uitgeoe-
fende functies, wordt voor dezelfde periode maximaal voor een volledige 
prestatie gevaloriseerd. Ze is bovendien in actieve deeltijdse functies niet 
onderling cumuleerbaar voor de toekenning van de periodieke verhogingen. 
 
Artikel 117 Rechtspositiebesluit 
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 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 autoritei-
ten. 
 
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 verme-
nigvuldigd met 1,2. Het totaal van de rekenkundige bewerking wordt vervol-
gens 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 118 Rechtspositiebesluit  
De diensten die in aanmerking komen, worden berekend per kalendermaand. 
De diensten die niet zijn begonnen op de eerste dag van een maand of geëin-
digd op de laatste dag van een maand, worden niet meegerekend. 
 

Artikel VII-II-3. 

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. 
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Afdeling III – Bijzondere bepalingen 
 
 

Artikel 119 Rechtspositiebesluit 
Het personeelslid dat met toepassing van artikel 61 schaalanciënniteit verwerft 
voor ervaring, opgedaan bij een andere overheid, in de privésector of als 
zelfstandige, wordt met de toegekende schaalanciënniteit ingeschaald in de 
salarisschaal van de functionele loopbaan die overeenstemt met de toegeken-
de schaalanciënniteit. 
 
Artikel 120 Rechtspositiebesluit  
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 121 Rechtspositiebesluit  
§ 1.Vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit heeft het perso-
neelslid dat bevorderd wordt naar een graad van een hoger niveau ten minste 
recht op de volgende verhoging 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° 1240 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 ver-
hoogd tot de minimale verhoging, vermeld in het eerste lid, bereikt wordt. 
 
Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functio-
nele loopbaan in de graad waarnaar het personeelslid bevorderd wordt. 
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 periodie-
ke verhogingen en het verloop in de functionele loopbaan. 
 
§ 2. In afwijking van § 1, eerste lid, kan de raad bepalen dat de gegarandeerde 
salarisverhoging eveneens geldt voor personeelsleden die tussen 1 januari 
2006 en de datum van de inwerkingtreding van dit besluit bevorderd werden. 
 
In afwijking van § 1, eerste lid, is de minimale salarisverhoging ook van toe-
passing als een personeelslid in dienst van het bestuur via een aanwervings-
procedure aangesteld wordt in een graad van een hoger niveau. 
 
§ 3. De minimale salarisverhoging, vermeld in paragraaf 1 en 2, is een inte-
graal onderdeel van het jaarsalaris. 
 

Artikel VII-II-4. 

§1. De salarisschaal van de gemeentesecretaris wordt 
vastgesteld tussen: 
1° minimumschaal: € 30 226,21 
2° maximumschaal: € 44 643,33 
 
en wordt gespreid over 15 jaar. 
 
De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke 
verhogingen en de loopbaanspreiding van toepassing 
zijn, zijn in bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 
§2. De salarisschaal van de gemeentesecretaris wordt, 
gedurende de periode dat hij ook de functie van OCMW-
secretaris uitoefent, met toepassing van artikel 75 en 271 
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn vastgesteld tussen: 
 
1° minimumschaal: € 39 294,07 
2° maximumschaal: € 58 036,33 
 
en wordt gespreid over 15 jaar. 
 
De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke 
verhogingen en de loopbaanspreiding van toepassing 
zijn, zijn in bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 
 

Artikel 122 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De gemeenteraad bepaalt de salarisschaal van de gemeentesecretaris, 
binnen de hieronder vastgestelde minimum- en maximumgrenzen, uitgedrukt 
in euro, die gelden vanaf 1 januari 2009 : 
1° gemeenten tot 6.000 inwoners : 24.250 - 38.500; 
2° gemeenten van 6.001 tot 15.000 inwoners : 30.226,21 - 44.643,33; 
3° gemeenten van 15.001 tot 20.000 inwoners : 32.771,33 - 47.824,74; 
4° gemeenten van 20.001 tot 25.000 inwoners : 34.646,71 - 51.006,35; 
5° gemeenten van 25.001 tot 35.000 inwoners : 36.806,76 - 54.355,03; 
6° gemeenten van 35.001 tot 50.000 inwoners : 39.050,47 - 57.536,15; 
7° gemeenten van 50.001 tot 80.000 inwoners : 41.746,30 - 61.052,77; 
8° gemeenten van 80.001 tot 150.000 inwoners : 44.207,70 - 64.401,60; 
9° gemeenten van meer dan 150.000 inwoners : 47.941,69 - 69.424,53. 
 
De salarisverhogingen van de gemeentesecretaris worden gespreid over 
vijftien jaar. Ze worden op evenredige wijze gespreid volgens de bepalingen 
van artikel 109, 2°. 
 
Als het inwoneraantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal 
inwoners, op basis waarvan met toepassing van het eerste lid de salarisschaal 
van de gemeentesecretaris werd vastgesteld, dan behoudt de gemeentesecre-
taris in dienst zijn 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 van 15 juli 2005. 
 
§ 2. De raad kan bepalen dat het jaarsalaris van de gemeentesecretaris die 
met toepassing van artikel 75 en 271 van het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn ook de functie van OCMW-secretaris uitoefent, verhoogd wordt met 
maximaal 30 %. De raad bepaalt welk percentage van toepassing is. 
 
Artikel 271 OCMW-decreet 
Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelij-
ke gebruik van elkaars diensten. 
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In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente 
en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies 
een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. 
 
Artikel 75 OCMW-decreet 
[…] 
 
§ 3. In afwijking van § 2 worden de volgende uitzonderingen gemaakt : 
1° met toepassing van artikel 271 kan de gemeentesecretaris van de gemeen-
te die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, 
tegelijkertijd het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn uitoefenen; 
[…] 
 

Artikel VII-II-5. 

§1. De salarisschaal van de financieel beheerder wordt 
vastgesteld tussen: 
1° minimumschaal: € 28 473,97 
2° maximumschaal: € 42 055,31 
 
en wordt gespreid over 15 jaar. 
 

De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke 
verhogingen en de loopbaanspreiding van toepassing 
zijn, zijn in bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 

§2. De salarisschaal van de financieel beheerder wordt, 
gedurende de periode dat hij ook de functie van financi-
eel beheerder van het OCMW uitoefent, met toepassing 
van artikel 75 en 271 van het decreet van 19 december 
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn vastgesteld tussen: 
 
1° minimumschaal: € 31 321,37 
2° maximumschaal: € 46 260,84 
 
en wordt gespreid over 15 jaar. 
 
De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke 
verhogingen en de loopbaanspreiding van toepassing 
zijn, zijn in bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 
 

Artikel 124 Rechtspositiebesluit 
De gemeenteraad van de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners bepaalt 
de salarisschaal van de financieel beheerder, binnen de hieronder vastgestel-
de minimum- en maximumgrenzen, uitgedrukt in euro, die gelden vanaf 1 
januari 2009 : 
1° gemeenten van 5.001 tot 6.000 inwoners : 22.842,80 - 34.246,93; 
2° gemeenten van 6.001 tot 15.000 inwoners : 28.473,97 - 42.055,31; 
3° gemeenten van 15.001 tot 20.000 inwoners : 30.871,54 - 45.052,29; 
4° gemeenten van 20.001 tot 25.000 inwoners : 32.638,20 - 48.049,46; 
5° gemeenten van 25.001 tot 35.000 inwoners : 34.673,04 - 51.203,63; 
6° gemeenten van 35.001 tot 50.000 inwoners : 36.786,67 - 54.200,72; 
7° gemeenten van 50.001 tot 80.000 inwoners : 39.326,23 - 57.513,48; 
8° gemeenten van 80.001 tot 150.000 inwoners : 41.644,93 - 60.668,18; 
9° gemeenten van meer dan 150.000 inwoners : 45.162,46 - 65.399,92. 
 
De salarisverhogingen van de financieel beheerder worden gespreid over 
vijftien jaar. Ze worden op evenredige wijze gespreid volgens de bepalingen 
van artikel 109, 2°. 
 
Als het inwoneraantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal 
inwoners, op basis waarvan met toepassing van het eerste lid de salarisschaal 
van de financieel beheerder werd vastgesteld, dan behoudt de financieel 
beheerder in dienst zijn 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 van 15 juli 2005. 
 
De raad kan bepalen dat het jaarsalaris van de financieel beheerder van de 
gemeente die met toepassing van artikel 75 en 271 van het decreet van 19 
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn ook de functie van financieel beheerder van het 
OCMW uitoefent, verhoogd wordt met maximaal 30 %. De raad bepaalt welk 
percentage van toepassing is, met dien verstande dat het percentage niet 
hoger mag zijn dan het percentage dat in voorkomend geval is vastgesteld 
voor de verhoging van het jaarsalaris van de gemeentesecretaris die ook de 
functie van OCMW-secretaris uitoefent. 
 
Artikel 271 OCMW-decreet 
Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelij-
ke gebruik van elkaars diensten. 
 
In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente 
en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies 
een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. 
 
Artikel 75 OCMW-decreet 
[…] 
 
§ 3. In afwijking van § 2 worden de volgende uitzonderingen gemaakt : 
[…] 
2° met toepassing van artikel 271 kan de financieel beheerder van de gemeen-
te die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, 
tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn uitoefenen; 
[…] 
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Afdeling IV – Betaling van het salaris 
 
Artikel VII-II-6. 

§1. De betaling van het salaris gebeurt overeenkomstig 
de bepalingen van het Rechtspositiebesluit. 
 
[§2. Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd 
is, wordt het bedrag van het maandloon berekend vol-
gens het stelsel dat met dertigsten werkt.] 
[Aldus gewijzigd bij besluit OCMW-raad van 2015-03-23] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2015-03-26] 

 

Artikel 127 Rechtspositiebesluit  
Het salaris volgt het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het 
salaris tegen 100 % wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. 
 
Artikel 128 Rechtspositiebesluit 
Het salaris wordt maandelijks betaald vanaf de indiensttreding. Voor het vast 
aangestelde statutaire personeelslid wordt het vooruitbetaald. Het salaris van 
het overige personeel wordt betaald nadat de termijn vervallen is. 
 
In afwijking van het eerste lid kunnen besturen die het salaris van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid op grond van de plaatselijke rechtspositie-
regeling betalen nadat de termijn vervallen is, die regeling behouden. 
 
Artikel 129 Rechtspositiebesluit 
Het maandsalaris is gelijk aan een twaalfde van het jaarsalaris. Het uurloon is 
gelijk aan 1/1976 van het jaarsalaris. 
 
Artikel 130 Rechtspositiebesluit 
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. 
 
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 — Toelagen, vergoedingen en andere voor-
delen. 
 
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

 

 

Artikel VIII-I-1. 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd 
om verdere uitvoering te geven aan de toepassing van 
titel VIII van deze rechtspositieregeling. 
 
De gemeentesecretaris stelt de individuele toelage, ver-
goeding of ander voordeel vast en stelt de periode vast 
waarbinnen inhaalrust moet worden genomen. 
 
Artikel VIII-I-2. 

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 com-

pensatie van kosten die het personeelslid werkelijk 
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 ko-
ninklijk 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 bepalingen. 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 22 en 

6 uur; 
8° prestaties op zaterdagen en zondagen: de prestaties 

geleverd op zaterdagen en zondagen tussen 0 en 24 
uur; 

9° prestaties op feestdagen: de prestaties geleverd op 
de reglementair vastgestelde feestdagen tussen 0 en 
24 uur. De feestdagen zijn de volgende: 1 januari, 
paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkster-
maandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, maandag van 
kermis Opperstraat, 1 november, 2 november, 11 
november, 25 december en 26 december. 

 

Artikel 131 Rechtspositiebesluit. 
Met behoud van de toepassing van eventuele decretale of wettelijke bepa-
lingen kunnen geen andere toelagen en vergoedingen worden toegekend of 
ingevoerd dan die welke vermeld worden in dit besluit. 
 
De raad kan geen taalpremie instellen of behouden voor de personeelsleden. 
Onder taalpremie wordt verstaan elke toelage, toegekend aan het personeels-
lid dat op grond van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966, verplicht is tot kennis 
van de tweede taal, of elke andere toelage, toegekend aan het personeelslid 
voor het gebruik van een andere taal dan het Nederlands. 
 
Artikel 132 Rechtspositiebesluit. 
Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de 
functie worden terugbetaald. 
 
Artikel 43 Gemeentedecreet. 
§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van 
artikel 2, tweede lid, aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij regle-
ment bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemees-
ter en schepenen. 
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Hoofdstuk II – De haard- & standplaatstoelage 

 
Artikel VIII-II-1. 

Het personeelslid ontvangt een haard- en standplaatstoe-
lage 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 gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. 
 

Artikel 148 Nieuwe Gemeentewet 
[…] 
Het gemeentepersoneel ontvangt een haard- en standplaatstoelage onder 
dezelfde voorwaarden als het personeel van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
[…] 
 
Artikel 7.18 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van 
de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse 
overheid 
§ 1. Een gehuwd personeelslid, een personeelslid dat samenleeft of een 
alleenstaand personeelslid aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald, heeft 
recht op een haardtoelage van: 
1° 719,89 euro (100 %) als het salaris 16.421,84 euro (100 %) niet over-

schrijdt; 
2° 359,95 euro (100 %) als het salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100 

%), maar niet meer bedraagt dan 18.695,86 euro (100 %). 
 
§ 2. Een personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage, ontvangt een 
standplaatstoelage van: 
1° 359,95 euro (100 %) als het salaris niet hoger is dan 16.421,84 euro 

(100 %); 
2° 179,98 euro (100 %) als het salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100 %) 

maar niet meer bedraagt dan 18.695,86 euro (100 %). 
 
§ 3. Als de twee echtgenoten of de twee personen die samenleven elk beant-
woorden 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 de ambtenaar die 
geen haardtoelage krijgt. 
 
§ 4. Als het recht op de haard- en standplaatstoelage in de loop van een 
maand wijzigt, wordt voor de hele maand het voordeligste stelsel toegepast. 
 
Artikel 7.19 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van 
de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse 
overheid 
De bezoldiging van een personeelslid van wie het salaris hoger is dan 
16.421,84 euro, respectievelijk 18.695,86 euro 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 verstaan: het salaris, verhoogd met 
de volledige of gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage, en voor de ambte-
naar verminderd met de inhouding voor het Fonds voor Overlevingspensioe-
nen. 
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Hoofdstuk III — Vakantiegeld. 
 
Artikel VIII-III-1. 

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 gemeen-
te- en provinciepersoneel en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 september 2002 betreffende de toeken-
ning en de vaststelling van het vakantiegeld van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. 
 

 
 
Artikel 148 Nieuwe Gemeentewet 
[…] 
Het gemeentepersoneel ontvangt vakantiegeld onder de voorwaarden die door 
de Vlaamse regering worden bepaald. (ing. W 8 mei 2002, art. 2, I: 1 januari 
2002)] 
 
Artikel 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
 
1° het personeelslid: het vastbenoemde personeelslid van de gemeenten en 
het statutaire personeelslid van de provincies; 
 
2° volledige prestaties: de prestaties waarvan de werktijdregeling overeen-
stemt met een voltijdse betrekking; 
 
3° referentiejaar: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de 
vakantie wordt toegekend; 
 
4° jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of in voorkomend geval het wachtgeld of 
de uitkering, uitbetaald in de plaats van een salaris, aangevuld met de eventu-
ele haardtoelage of standplaatstoelage. 
[…] 
 
Artikel 4 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
Vanaf het jaar 2006 bedraagt het vakantiegeld van het personeelslid voor 
volledige prestaties die gedurende het hele referentiejaar werden verricht, 92 
% van een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverho-
gingscoëfficiënt 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 
uitgeoefend. 
 
Artikel 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
§ 1. Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld komen de 
periodes in aanmerking gedurende welke het personeelslid tijdens het referen-
tiejaar: 
 
1° het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heeft genoten; 
 
2° niet in dienst is kunnen treden of zijn ambtsuitoefening heeft geschorst 
wegens verplichtingen ingevolge de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 
april 1962, of ingevolge de wetten houdende het statuut van de gewetens-
bezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980, met uitsluiting in beide 
gevallen van de wederoproeping om tuchtredenen; 
 
3° afwezig was wegens ouderschapsverlof; 
 
4° afwezig was wegens verlof, toegekend met het oog op de moederschaps-
bescherming, 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 indienst-
treding 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 een 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 kinderbijslag voor loonarbeiders; 
 
b) de datum waarop zijn leerovereenkomst een einde heeft genomen. 
 
Het personeelslid moet het bewijs leveren dat het aan de gestelde voorwaar-
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den voldoet. Dat bewijs kan door alle rechtsmiddelen worden geleverd, getui-
gen inbegrepen. 
 
Artikel 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
In afwijking van artikel 5, worden de periodes gedurende welke het perso-
neelslid vrijstelling van dienst voor het vervullen van een opdracht genoot, niet 
in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld. 
 
Artikel 7 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
§ 1. Als het personeelslid niet gedurende het hele referentiejaar volledige 
prestaties heeft verricht, wordt, onder voorbehoud van de toepassing van 
artikel 5, § 1, 2° en 3°, en § 2, het vakantiegeld vastgesteld als volgt: 
 
a) één twaalfde van het jaarbedrag voor elke prestatieperiode die een volledi-
ge maand beslaat; 
 
b) één dertigste van het maandbedrag per kalenderdag als de prestaties geen 
volledige maand beslaan. 
 
§ 2. De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegens het uitoefenen van 
verminderde prestaties heeft een overeenkomstige vermindering van het 
vakantiegeld tot gevolg. 
 
Artikel 8 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
Bij onvolledige prestaties wordt het vakantiegeld toegekend naar rato van de 
gepresteerde uren op basis van de uurdeler die krachtens de bezoldigingsre-
geling van toepassing is. In voorkomend geval is dezelfde verhouding van 
toepassing op de periodes, bedoeld in artikel 5, § 1, 1° en 2°, en § 2, van dit 
besluit. 
 
Artikel 9 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
Twee of meer vakantiegelden, met inbegrip van het vakantiegeld verkregen 
met toepassing van de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakan-
tie van de werknemers, kunnen niet gecumuleerd 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 volledige prestaties. 
 
Hiervoor wordt het vakantiegeld van een 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 vakantiegelden, dan wordt eerst het kleinste vakantiegeld 
ingehouden of verminderd. 
 
Voor de toepassing van de voorgaande leden moet onder het vakantiegeld ter 
uitvoering van de geco÷rdineerde 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 10 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
Voor de toepassing van het voorgaande artikel is het personeelslid dat vakan-
tiegelden 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 11 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
Het bedrag van het vakantiegeld dat toegekend wordt krachtens artikel 5, § 2, 
van dit besluit, wordt verminderd met de bedragen die het personeelslid 
eventueel als vakantiegeld heeft ontvangen voor andere prestaties die tijdens 
het referentiejaar werden verricht. 
 
Artikel 12 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en 
de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel 
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§ 1. Het vakantiegeld wordt uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van het jaar 
waarin de vakantie wordt toegekend. 
 
§ 2. In afwijking van de bepaling van § 1, wordt het vakantiegeld uitbetaald 
tijdens de maand die volgt op de datum van de pensionering van het perso-
neelslid of op de datum van het 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 forfaitaire bedrag, 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 percentage berekend op het salaris dat hem betaald zou 
zijn geweest, als het op die datum zijn ambt uitgeoefend zou hebben. 
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Hoofdstuk IV — De eindejaarstoelage. 

 
Artikel VIII-IV-1. 

Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoela-
ge overeenkomstig de bepalingen van het Rechtspositie-
besluit. 

Artikel 133 Rechtspositiebesluit 
In dit hoofdstuk 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, uitbetaald in plaats van een salaris, eventueel aangevuld met 
de haard- of standplaatstoelage of de gegarandeerde salarisverhoging na 
bevordering. 
 
Artikel 134 Rechtspositiebesluit  
Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage. 
 
Artikel 135 Rechtspositiebesluit  
Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en 
het veranderlijke 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 bere-
kend : 
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 vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het 
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 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 indexverhogingscoëffici-
ent 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 ontvan-
gen 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. 
 
Artikel 136 Rechtspositiebesluit  
Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van de toelage, vermeld in 
artikel 135, 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 volledige prestaties of onvolledige prestaties, wordt het 
bedrag van de toelage verminderd in verhouding tot het salaris dat het werke-
lijk 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 onderbre-
king van de beroepsloopbaan, was, of met bevallingsverlof was met toepas-
sing van de Arbeidswet van 16 maart 1971, worden gelijkgesteld met periodes 
waarvoor het personeelslid het salaris volledig heeft ontvangen. 
 
Artikel 137 Rechtspositiebesluit  
De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in 
aanmerking te nemen jaar in één keer uitbetaald. 
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Hoofdstuk V — De onregelmatige prestaties 
 
Afdeling I - Nachtprestaties en prestaties op zaterda-
gen, zondagen en feestdagen 

 

 

Artikel VIII-V-1. 

Deze afdeling is niet van toepassing op: 
1° de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van 
de gemeente; 
2° de personeelsleden van niveau A. 
 
Artikel VIII-V-2. 

Naast de compenserende inhaalrust krijgt het perso-
neelslid: 
1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur: één 

kwartier extra inhaalrust; 
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag 

of een feestdag: één uur extra inhaalrust; 
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zater-

dag: één uur extra inhaalrust. 
 
Artikel VIII-V-3. 

Als de aangevraagde compenserende inhaalrust niet 
verzoenbaar is met de behoeften van de dienst, dan 
wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het perso-
neelslid. 
 
Artikel VIII-V-4. 

§1. De extra inhaalrust voor nachtprestaties is niet cumu-
leerbaar met de extra inhaalrust voor prestaties op zater-
dagen, zondagen of feestdagen. 
 
§2. De extra inhaalrust voor nachtprestaties en voor 
prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen is niet 
cumuleerbaar met de toeslag voor deze prestaties. 
 

Artikel 138 Rechtspositiebesluit. 
Deze afdeling is niet van toepassing op : 
1° de gemeentesecretaris, […] de financieel beheerder van de gemeente, […]; 
2° de personeelsleden van niveau A. 
 
Artikel 139 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het personeelslid : 
1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur ofwel : 
a) één kwartier extra inhaalrust; 
b) een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 25 % van het uursalaris. 
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een feestdag ofwel : 
a) één uur extra inhaalrust; 
b) een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 100 % van het uursalaris. 
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag ofwel : 
a) extra inhaalrust van maximaal één uur; 
b) een toeslag op het uursalaris van maximaal 100 % van het uursalaris. 
 
Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel 
verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarne-
men van een hogere functie, de gegarandeerde salarisverhoging na bevorde-
ring, de toelage voor opdrachthouderschap of de mandaattoelage.  
 
§ 2. De extra inhaalrust of de toeslag voor prestaties op zaterdag bedraagt in 
voorkomend geval nooit meer dan de extra inhaalrust of de toeslag voor 
prestaties op zondag. 
 
De raad kan bepalen dat de extra inhaalrust of de toeslag voor nachtprestaties 
cumuleerbaar is met de extra inhaalrust of de toeslag voor prestaties op 
zaterdagen, zondagen of feestdagen. 
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Afdeling II — De overuren. 
 
Artikel VIII-V-5. 

Deze afdeling is niet van toepassing op de gemeentese-
cretaris en de financieel beheerder van de gemeente. 
 
Artikel VIII-V-6. 

Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compen-
serende inhaalrust, die opgenomen dient te worden bin-
nen de referentieperiode van 4 maanden, waarbij het jaar 
wordt opgedeeld in 3 referentieperiodes van 4 maanden 
(januari–april, mei-augustus, september-december). 
 
Overuren die gepresteerd worden in de laatste 3 weken 
van de referentieperiode kunnen naar de volgende refe-
rentieperiode worden overgedragen. 
 
Artikel VIII-V-7. 

Als de aangevraagde compenserende inhaalrust niet 
verzoenbaar is met de behoeften van de dienst, dan 
wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het perso-
neelslid. 
 
Artikel VIII-V-8. 

Als het personeelslid, door omstandigheden buiten zijn 
wil om, geen inhaalrust kan opnemen binnen de termijn 
van 4 maanden, worden de niet opgenomen uren uitbe-
taald. 
 
Het personeelslid, buiten niveau A, krijgt een toeslag van 
25% per uur voor overuren die op weekdagen tussen 6 
en 22 uur gepresteerd werden. 
 
Voor overuren die ’s nachts tussen 22 en 6 uur en op 
zaterdag of zon- en reglementaire feestdagen gepres-
teerd werden, wordt geen toeslag toegekend. 
 

Artikel 140 Rechtspositiebesluit  
Deze afdeling is niet van toepassing op de gemeentesecretaris, […] de finan-
cieel beheerder van de gemeente, […]. 
 
Deze afdeling is evenmin van toepassing op de personeelsleden die onder het 
toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 1971 vallen. 
 
Artikel 141 Rechtspositiebesluit 
§ 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 gepres-
teerd worden. 
 
Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compenserende inhaalrust 
binnen de termijn, bepaald in de wet van 14 december 2000 tot vaststelling 
van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare 
sector. De compenserende inhaalrust is gelijk aan de duur van de overuren. 
 
§ 2. Als over een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is 
dan 38 uur per week voor voltijdse prestaties of dan de gewone arbeidstijdre-
geling op weekbasis bij deeltijdse prestaties, wordt aan het personeelslid 
boven op het uursalaris ofwel overloon betaald in de vorm van een toeslag, 
ofwel extra inhaalrust toegekend. 
 
Het overloon of de extra inhaalrust bedraagt voor alle niveaus behalve voor 
niveau A: 
1° een toeslag van 25 % per uur voor overuren op weekdagen tussen 6 en 22 
uur; 
2° een toeslag van maximaal 25 % per uur voor overuren op weekdagen 
tussen 22 en 6 uur; 
3° een toeslag van maximaal 25 % per uur voor overuren op zaterdagen 
tussen 0 en 24 uur; 
4° een toeslag van maximaal 25 % per uur voor overuren op zondagen of 
reglementaire feestdagen tussen 0 en 24 uur. 
 
Als berekeningsbasis voor het overloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel 
verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarne-
men van een hogere functie, de gegarandeerde salarisverhoging na bevorde-
ring, de toelage voor opdrachthouderschap of de mandaattoelage. 
 
§ 3. Als het personeelslid gedurende een periode van vier maanden overuren 
gepresteerd heeft op verschillende tijdstippen als vermeld in punt 1° tot en met 
4°, en het totaal aan gepresteerde overuren binnen die periode van vier 
maanden niet heeft kunnen compenseren met inhaalrust, geniet het voor de 
nog resterende overuren het meest gunstige overloon of de meest gunstige 
regeling van extra inhaalrust, vastgesteld met toepassing van § 2, tweede lid. 
 
§ 4. Aan het personeelslid van niveau A wordt voor elk overuur een uursalaris 
uitbetaald als over een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd 
groter is dan 38 uur per week voor voltijdse prestaties of dan de gewone 
arbeidstijdregeling op weekbasis bij deeltijdse prestaties. 
 
Artikel 8 Arbeidstijdwet 
§ 1. De arbeidsduur van de werknemers mag niet meer dan gemiddeld acht-
endertig uren per week belopen over een referentieperiode van vier maanden. 
Onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd gedurende welke de werknemer ter 
beschikking is van de werkgever. 
 
§ 2. De arbeidsduur mag niet meer dan vijftig uren per week bedragen behal-
ve: 
1° in geval van dringende werken aan machines of materieel; 
2° om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval; 
3° in opvoedings- en opvangtehuizen. 
De Koning kan, onder de door Hem te stellen voorwaarden toestaan dat de 
grens van vijftig uur per week overschreden wordt in sommige bedrijfstakken 
of voor het uitvoeren van sommige werken. 
 
§ 3. Inhaalverlof dat overeenkomt met het overschrijden van de in § 1 vastge-
stelde wekelijkse arbeidsbeperking wordt toegekend binnen de in § 1 bedoelde 
referentieperiode. 
 
In geval van onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen, 
kan het in het eerste lid bedoelde inhaalverlof vervangen worden door een 
financiële compensatie mits het akkoord van de werknemer. (01/01/2017- ...) 
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Hoofdstuk VI — De toelage voor het waarnemen van 
een hogere functie. 

 

 

Artikel VIII-VI-1. 

Voor het waarnemen van een hogere functie wordt een 
toelage toegekend overeenkomstig de bepalingen van 
het Rechtspositiebesluit. 

Artikel 96 Rechtspositiebesluit 
[…] 
§ 3. De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die 
verbonden zijn met die functie. 
 
De raad kan bepalen dat de waarnemer van een hogere functie een toelage 
krijgt. 
 
Artikel 143 Rechtspositiebesluit  
Voor de toekenning van de toelage die de raad met toepassing van artikel 96, 
§ 3, tweede lid, vaststelt, 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 144 Rechtspositiebesluit  
In het salaris, vermeld in artikel 143, tweede lid, zijn inbegrepen : 
1° de haard- of standplaatstoelage; 
2° elke andere salaristoeslag. 
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Hoofdstuk VII — De permanentietoelage. 

 

 

Artikel VIII-VII-1. 

Het personeelslid ontvangt een permanentietoelage voor 
elke moment dat werkelijk aan permanentie wordt be-
steed, overeenkomstig de bepalingen van het Rechtspo-
sitiebesluit. 

Artikel 148 Rechtspositiebesluit  
De raad kan een permanentietoelage instellen voor het personeelslid dat door 
het hoofd van het personeel wordt aangewezen om zich buiten de normale 
diensturen thuis beschikbaar te houden voor interventies. 
 
De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheer-
der van de gemeente, de provinciegriffier en de financieel beheerder van de 
provincie komen niet in aanmerking voor een permanentietoelage. 
 
Artikel 149 Rechtspositiebesluit  
Het bedrag van de toelage, vermeld in artikel 148, bedraagt 2,01 euro tegen 
100 % voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed. Dat 
bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
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Hoofdstuk VIII — De toelage voor opdrachthouder-
schap. 

 

 

Artikel VIII-VIII-1. 

De toelage voor opdrachthouderschap bedraagt 5% van 
het geïndexeerde jaarsalaris van de opdrachthouder, 
overeenkomstig de bepalingen van het Rechtspositiebe-
sluit. 

Artikel 94 Rechtspositiebesluit  
De raad kan bepalen dat de opdrachthouder voor de duur van de opdracht een 
toelage krijgt. 
 
Artikel 151 Rechtspositiebesluit  
De toelage voor het opdrachthouderschap die de raad met toepassing van 
artikel 94 instelt, is gelijk aan een van de volgende bedragen: 
1° maximaal 5 % van het geïndexeerde jaarsalaris van het personeelslid; 
2° het geïndexeerde bedrag van de minimale salarisverhoging, vermeld in 
artikel 121, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4°, dat overeenkomt met het niveau 
van de functie die de opdrachthouder bekleedt.  
 
Voor alle gevallen van opdrachthouderschap bepaalt de raad het bedrag van 
de toelage hetzij op de wijze bepaald in het eerste lid, 1°, hetzij op de wijze 
bepaald in het eerste lid, 2°. Bij de keuze voor de wijze, vermeld in het eerste 
lid, 1°, bepaalt de raad het percentage dat van toepassing is. De toelage wordt 
maandelijks samen met het salaris betaald. 
 
Opdrachthouders in een lopende opdracht, die als gevolg van de plaatselijke 
uitvoering van de bepalingen van het eerste en het tweede lid een lagere 
opdrachthouderstoelage zouden krijgen, behouden hun toelage op persoonlij-
ke titel voor de verdere duur van hun lopende opdracht. 
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Hoofdstuk IX - De functioneringstoelage en de ma-
nagementstoelage 

 

 

Artikel VIII-IX-1. 

De aanstellende overheid kan, op voorstel van de ge-
meentesecretaris, aan een personeelslid waar uit de 
evaluatie blijkt dat het uitstekend heeft gepresteerd in 
relatie tot de evaluatiecriteria en resultaatsverbintenissen 
een functioneringstoelage toekennen. 
 
De functioneringstoelage bedraagt 5% van het geïnde-
xeerde brutojaarsalaris, overeenkomstig de bepalingen 
van het rechtspositiebesluit. 
 
De toelage wordt uitbetaald binnen de 3 maand na het 
aflopen van de evaluatieprocedure. 
 
Artikel VIII-IX-2. 

De aanstellende overheid kan, op voorstel van de ge-
meentesecretaris, aan het lid van het managementteam 
een managementstoelage toekennen als uit de evaluatie 
blijkt dat het uitstekend heeft gepresteerd in relatie tot de 
evaluatiecriteria en resultaatsverbintenissen. 
 
De managementstoelage bedraagt 8% van het geïnde-
xeerde brutojaarsalaris, overeenkomstig de bepalingen 
van het rechtspositiebesluit. 
 
De toelage wordt uitbetaald binnen de 3 maand na het 
aflopen van de evaluatieprocedure. 
 

Artikel 48 Rechtspositiebesluit  
Met behoud van de toepassing van artikel 47 kan de raad aan het gunstige 
evaluatieresultaat andere positieve gevolgen en aan het ongunstige evaluatie-
resultaat andere negatieve gevolgen koppelen, met inbegrip van het ontslag 
wegens beroepsongeschiktheid. 
[…] 
 
Artikel 51 Rechtspositiebesluit  
Met behoud van de toepassing van artikel 115, tweede lid, van het gemeente-
decreet […], bepaalt de raad voor de evaluatie van de gemeentesecretaris, 
[…] de financieel beheerder van de gemeente, […] de volgende elementen : 
[…] 
4° de evaluatieresultaten en de mogelijke gevolgen ervan. 
[…] 
 
Artikel 152 Rechtspositiebesluit 
De raad kan ter uitvoering van artikel 48 de toekenning van een functionerings-
toelage vaststellen. In voorkomend geval geldt het volgende : 
1° de functioneringstoelage kan worden toegekend als uit de evaluatie blijkt 
dat het personeelslid uitstekend heeft gepresteerd in relatie tot de evaluatiecri-
teria en de eventuele resultaatsverbintenissen; 
2° de functioneringstoelage bedraagt maximaal 5 % van het geïndexeerde 
brutojaarsalaris; 
3° de raad stelt de nadere regels ter zake vast. 
 
De raad kan ter uitvoering van artikel 48 en 51, § 1, 4°, een managementstoe-
lage vaststellen. In voorkomend geval geldt het volgende : 
1° de managementstoelage kan worden toegekend aan een lid van het ma-
nagementteam als uit de evaluatie blijkt dat de betrokkene uitstekend heeft 
gepresteerd en de concrete doelstellingen die hem bij de aanvang van de 
evaluatieperiode waren opgelegd, heeft gerealiseerd; 
2° de managementstoelage bedraagt maximaal 8 % van het geïndexeerde 
brutojaarsalaris; 
3° de raad stelt de nadere regels ter zake vast. 
 
De functioneringstoelage en de managementstoelage zijn niet cumuleerbaar. 
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Hoofdstuk X - De vergoeding voor reis- en verblijfs-
kosten. 
 
Artikel VIII-X-1. 

Het personeelslid krijgt een vergoeding voor de reiskos-
ten overeenkomstig de bepalingen van het Rechtsposi-
tiebesluit. 
 
Afdeling I – Algemene bepalingen. 

 

 

Artikel VIII-X-2. 

Het personeelslid vult, binnen de 10 dagen na de dienst-
reis, het webformulier in het tijdsregistratiesysteem aan, 
met de nodige gegevens en bewijsstukken. 
De vergoeding wordt op het einde van de maand mee 
uitbetaald met het loon. 
 

Artikel 153 Rechtspositiebesluit  
Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar 
een vooraf bepaalde bestemming in opdracht of op uitnodiging van de be-
voegde hiërarchische meerdere van het personeelslid. 
 
Artikel 154 Rechtspositiebesluit 
Het hoofd van het personeel geeft toestemming voor dienstreizen. 
 
Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord 
is. 
 
Artikel 155 Rechtspositiebesluit 
De raad werkt nadere procedureregels uit voor de indiening en vergoeding van 
door het personeelslid gemaakte, noodzakelijke en bewezen kosten voor een 
dienstreis. 
 

Afdeling II – De vergoeding voor reiskosten. 
 
Artikel VIII-X-3. 

Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder 
verhoogd met 0,1452 euro, overeenkomstig de bepa-
lingen van het Rechtspositiebesluit. 

Artikel 156 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig 
gebruikmaakt, heeft op 1 januari 2007 recht op een vergoeding van 0,2903 
euro per kilometer. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan 
met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeer-
kosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan : een auto, motorfiets of bromfiets. 
 
Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder worden verhoogd met 
een bedrag dat op 1 januari 2007 gelijk is aan 0,1452 euro. 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 0,15 euro per kilometer. 
 
[…] 
 
§ 3. De bedragen van de kilometervergoeding en de forfaitaire vergoeding 
worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan het algemene indexcijfer 
van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te vermenigvul-
digen 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 157 Rechtspositiebesluit 
Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële 
kosten vergoed die het personeelslid bewijst. 
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Hoofdstuk XI - De sociale voordelen. 
 
Afdeling I – De maaltijdcheques. 

 

 

Artikel VIII-XI-1. 

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De 
waarde van één maaltijdcheque bedraagt 7,00 euro, 
waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage en 5,91 euro 
werkgeversbijdrage. 
 
Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde 
maand aan een personeelslid wordt toegekend, wordt 
bepaald door het totaal aantal effectief gepresteerde uren 
in de loop van de maand te delen door het normale aan-
tal arbeidsuren per werkdag (= 7 uren 36 minuten). In-
dien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt 
het afgerond op de hogere eenheid. Het maximaal aantal 
maaltijdcheques is beperkt tot het aantal werkdagen in 
het regime van de vijfdagenweek. 
 
In geval van deeltijdse tewerkstelling worden de maaltijd-
cheques toegekend in verhouding tot de geleverde pres-
taties. 
 
Overwerk of thuiswerk geeft geen recht op een maaltijd-
cheque. 
 

Artikel 159 Rechtspositiebesluit  
Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques, die op jaarbasis voor ten 
minste 497,47 euro ten laste vallen van het bestuur. 
 
Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het 
werkjaar, wordt het bedrag op jaarbasis, vermeld in het eerste lid, pro rata 
verminderd. 
 

Afdeling II – De hospitalisatieverzekering. 

 
Artikel VIII-XI-2. 

De verzekeringspremie voor personeelsleden die minder 
dan halftijds werken, maar minstens 12/38 werken, wordt 
volledig ten laste genomen door het bestuur. 
 
Artikel VIII-XI-3. 

Contractuele personeelsleden met een overeenkomst 
van bepaalde duur of voor een bepaalde opdracht wor-
den betrokken in de collectieve hospitalisatieverzekering 
van zodra ze 6 maand in dienst zijn. 

 
 
Artikel 160 Rechtspositiebesluit 
§ 1. De besturen sluiten een collectieve hospitalisatieverzekering af voor : 
1° de statutaire personeelsleden; 
2° de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
 
De besturen nemen de premie voor de hospitalisatieverzekering voor de 
personeelsleden, vermeld in punt 1° en 2°, die voltijds of halftijds werken, 
volledig ten laste. 
 
§ 2. In afwijking van § 1 kan de raad bepalen dat : 
1° de verzekeringspremie voor de personeelsleden die minder dan halftijds 
werken, slechts gedeeltelijk ten laste wordt genomen; 
2° een hospitalisatieverzekering wordt afgesloten voor sommige contractuele 
personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 
 

Artikel VIII-XI-4. 

De hospitalisatieverzekering wordt ook aangeboden aan 
de volgende categorieën: 
1° de gepensioneerde personeelsleden; 
2° de gezinsleden van de personeelsleden. 
 
De premie voor deze categorieën wordt niet ten laste 
genomen van het gemeentebestuur. 
 
 

Artikel 161 Rechtspositiebesluit  
De raad kan bepalen dat een hospitalisatieverzekering wordt aangeboden aan 
de volgende categorieën van personeelsleden : 
1° de gepensioneerde personeelsleden; 
2° de gezinsleden van de personeelsleden. 
 
De raad bepaalt voor elke categorie of de hospitalisatieverzekering al dan niet 
wordt toegekend. In voorkomend geval bepaalt hij voor elke categorie of de 
premie volledig of gedeeltelijk ten laste wordt genomen. 
 
Artikel 162 Rechtspositiebesluit  
Het bestuur informeert de personeelsleden over de toepassingsvoorwaarden 
van de hospitalisatieverzekering. 
 

Artikel VIII-XI-5. 

Bij uitdiensttreding blijft de premie voor het lopende ka-
lenderjaar ten laste van het gemeentebestuur. 
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Afdeling III - De vergoeding van de kosten voor het 
woon-werkverkeer. 
 
Artikel VIII-XI-6. 

Bij gebruik van het openbaar vervoer voor de verplaat-
sing van en naar het werk wordt het abonnement van het 
personeelslid 75% terugbetaald door het gemeentebe-
stuur. 
 
Alleen de wettelijke woonplaats komt hiervoor in aanmer-
king. 
 

 
 
 
Artikel 163 Rechtspositiebesluit  
Bij het gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk wordt 
het personeelslid voor de kosten van het sociale abonnement vergoed in 
overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen daarover. 
 
In afwijking van het eerste lid kan de raad bepalen dat het treinabonnement 
voor een hoger bedrag of volledig door het bestuur ten laste wordt genomen. 
 
Als het personeelslid in eerste klasse reist, betaalt het zelf de supplementaire 
kosten daarvoor. 
 
De raad bepaalt de mate waarin het bestuur de kosten voor het gebruik van de 
bus, de tram of de metro voor de verplaatsing van en naar het werk vergoedt. 
 

Artikel VIII-XI-7. 

Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsver-
goeding van 15 cent per afgelegde kilometer wanneer hij 
de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk 
aflegt met de fiets. De vergoeding is beperkt tot één 
traject heen en terug per werkdag. 
 
Alleen de wettelijke woonplaats komt hiervoor in aanmer-
king. 
 

Artikel 164 Rechtspositiebesluit  
Een maandelijkse fietsvergoeding wordt toegekend aan het personeelslid dat 
de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt. 
 
De raad bepaalt het bedrag dat per kilometer wordt toegekend. Dat bedrag is 
minimaal gelijk aan 0,15 euro per kilometer en maximaal gelijk aan het bedrag 
dat op grond van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving is 
vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen. 
 

 Artikel 165 Rechtspositiebesluit 
Het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een 
parkeerkaart 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. 
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Afdeling IV - De begrafenisvergoeding. 
 
Artikel VIII-XI-8. 

Aan de persoon of de personen die de kosten voor de 
begrafenis van een personeelslid hebben gedragen, 
wordt een begrafenisvergoeding toegekend, overeen-
komstig de bepalingen van het Rechtspositiebesluit. 

 
 
Artikel 166 Rechtspositiebesluit 
De raad kan bepalen dat een vergoeding toegekend wordt voor de begrafenis 
van het personeelslid. 
 
Artikel 167 Rechtspositiebesluit  
Als een personeelslid overlijdt, wordt aan de persoon of personen, vermeld in 
artikel 168, 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 andere salaristoeslag. 
Het geïndexeerde maandsalaris wordt omgezet in een maandsalaris voor 
voltijdse prestaties als het overleden personeelslid deeltijds werkte. 
 
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 168 Rechtspositiebesluit 
De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die 
kosten voor de begrafenis hebben gedragen. 
 

Afdeling V - Het Sinterklaasgeschenk. 
 
Artikel VIII-XI-9. 

Het personeelslid heeft jaarlijks recht op een geschenk 
ter waarde van maximum 25 euro voor elk kind dat de 
volle leeftijd van dertien jaar niet heeft bereikt in het jaar 
waarop de geschenkcheque betrekking heeft.  
 

 

Afdeling VI – De tweede pensioenpijler. 
 
Artikel VIII-XI-10. 

Alle contractuele personeelsleden komen in aanmerking 
voor een tweede pensioenpijler. 
 
De bijdrage bedraagt 1% op het pensioengevend bruto-
jaarloon. Het gemeentebestuur stort deze bijdrage door 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Pro-
vinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). 
 
RSZPPO staat in voor de verdere opvolging en uitbeta-
ling na het pensioen. 
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Titel IX — Verloven en afwezigheden. 

 
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen. 

 

 

 

 
 

Artikel 170 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Het statutaire personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een 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 personeelslid op dat ogenblik het recht op het salaris be-
houdt. 
 
§ 4. Het statutaire personeelslid is in non-activiteit bij verlof of afwezigheid, als 
het statutaire personeelslid op dat ogenblik geen recht heeft op zijn salaris, 
tenzij in de gevallen die anders bepaald zijn in deze titel. 
 
§ 5. De raden kunnen, binnen de beperkingen van de bepalingen van dit 
besluit, zelf aan sommige verloven of afwezigheden een gelijkstelling met 
dienstactiviteit toekennen, als dat niet al het geval is volgens de hiernavolgen-
de bepalingen. 
 
Artikel 171 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid kan niet in disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
worden gesteld of gehouden als het aan de voorwaarden voldoet om met 
pensioen te gaan, al dan niet op eigen verzoek. 
 
Artikel 173 Rechtspositiebesluit 
In afwijking van artikel 172 is het personeelslid in actieve dienst als het deel-
neemt aan een georganiseerde werkonderbreking en verliest het enkel zijn 
recht op salaris voor de duur van de afwezigheid. 
 
Artikel 174 Rechtspositiebesluit 
De raad bepaalt de algemene regels voor de aanvraagtermijnen, de aan-
vraagprocedure, de toekenning, de mogelijkheid tot opzegging en de opzeg-
gingstermijnen van de verloven. Onverminderd de individuele rechten van het 
personeelslid wordt bij de toekenning van verloven afgewogen of de conti-
nuïteit en de kwaliteit van de openbare dienstverlening gehandhaafd blijven. 
 
Artikel 175 Rechtspositiebesluit 
Voor personeelsleden met een specifieke arbeidsregeling kan de raad, indien 
nodig, omrekeningsregels vaststellen voor bepaalde in werkdagen uitgedrukte 
verloven of ziektecontingenten zonder dat het totale aantal toegekende dagen 
per soort verlof overschreden wordt. 
 

Artikel IX-I-1. 

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 per-
soneelslid mag de overmacht aantonen met alle gebrui-
kelijke rechtsmiddelen, zoals documenten, attesten en 
eventueel getuigenverklaringen. 
 

Artikel 172 Rechtspositiebesluit 
Het personeelslid dat zonder toestemming of geldige reden, en ook niet ten 
gevolge van de toepassing van een tuchtstraf of van een andere administratie-
ve maatregel, afwezig is, bevindt zich in een toestand van non-activiteit, tenzij 
in geval van overmacht. 
 

Artikel IX-I-2. 

§1. De gemeentesecretaris, of het bij delegatie hiertoe 
aangeduide personeelslid beslist over de individuele 
verlofaanvraag, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in 
deze rechtspositieregeling. 
 
§2. De gemeentesecretaris is bevoegd om de werkroos-
ters vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6§1, 1° van de 
wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsregle-
menten. 

Artikel 86 Gemeentedecreet 
De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelij-
ke diensten. 
 
Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld 
zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap staat de gemeente-
secretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor 
het dagelijkse personeelsbeheer. De gemeenteraad bepaalt wat onder het 
begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. 
 
Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 92 Gemeentedecreet (08/07/2016- ...) 
De gemeentesecretaris kan de uitoefening van het dagelijkse 
personeelsbeheer toevertrouwen aan andere personeelsleden. 
 
 



 
|  78  | 

Hoofdstuk II – De jaarlijkse vakantiedagen. 

 

 

Artikel IX-II-1. 

§1. Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op 34 
werkdagen, omgezet in 7,6 uren vakantieverlof per werk-
dag, betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar. 
 
De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen 
naar keuze van het personeelslid. De vakantiedagen 
moeten minstens 1 week 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. 
 
§2. Voor een voltijds personeelslid kunnen, ten gevolge 
van bijzondere omstandigheden, maximaal 10 vakantie-
dagen worden overgedragen naar het volgende kalender-
jaar. Deze overgedragen vakantiedagen worden in elke 
geval opgenomen uiterlijk tegen 30 juni. 
 

Artikel 176 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Het personeelslid heeft jaarlijks recht op een door de raad te bepalen 
aantal werkdagen betaalde vakantie. Het aantal dagen vakantie mag voor een 
volledig arbeidsjaar niet minder bedragen dan dertig werkdagen en niet meer 
dan vijfendertig werkdagen. 
 
De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met 
inachtneming van de behoeften van de dienst. De raad kan hierover nadere 
regels uitwerken. 
 
§ 2. In afwijking van § 1, tweede lid, kan het personeelslid vier dagen vakantie 
nemen, zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te 
weigeren. 
 
 

Artikel IX-II-2. 

§ 1. Bij afwezigheden zonder recht op salaris of afwezig-
heden wegens deeltijdse prestaties wordt het recht op 
betaalde vakantie verhoudingsgewijze verminderd. 
 
Als deze berekening leidt tot een niet geheel getal wordt 
het aantal uren vakantieverlof waarop het personeelslid 
recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende 
gehele getal in uren. 
 
Indien, bij wijziging van de prestatieregeling, deze ver-
mindering niet meer mogelijk is omdat het personeelslid 
alle voorheen toegekende uren vakantieverlof voor het 
lopende kalenderjaar reeds heeft opgenomen, wordt de 
aanrekening ervan verschoven naar het volgende kalen-
derjaar. 
 
§ 2. Periodes met recht op een uitkering in het kader van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden gelijkgesteld 
met periodes met recht op salaris. De jaarlijkse vakantie 
wordt in dat geval dus niet verminderd. 
 
§ 3. Periodes van disponibiliteit wegens ziekte worden 
niet gelijkgesteld met periodes met recht op salaris en 
geven geen recht op jaarlijkse vakantie.  
 
§ 4. Periodes van disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
worden in het jaar van de weder indiensttreding gelijkge-
steld met periodes met recht op salaris. Het aantal va-
kantiedagen wordt niet verminderd. 
 

Artikel 177 Rechtspositiebesluit 
Elke periode met recht op salaris geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen, 
rekening houdend met de prestatieregeling. De raad kan bepalen dat periodes 
met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring of een wachtgeld eveneens recht geven op jaarlijkse vakantiedagen. 
 
Als een personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie 
definitief neerlegt, worden zijn vakantiedagen in evenredige mate verminderd. 
 
Het aantal vakantiedagen wordt verminderd in verhouding tot het aantal 
onbezoldigde verlofdagen dat wordt opgenomen. 
 

Artikel IX-II-3. 

Als een personeelslid ziek wordt voor de aanvang van of 
tijdens een aangevraagde en goedgekeurde vakantiedag 
of een periode van vakantiedagen, dan worden de vakan-
tiedagen die samenvallen met de dagen van arbeidson-
geschiktheid omgezet in ziektedagen. 

Artikel 178 Rechtspositiebesluit 
Als een statutair personeelslid ziek wordt voor de aanvang van aangevraagde 
en toegestane vakantiedagen, dan wordt de vakantie opgeschort en worden 
de ziektedagen aangerekend op het beschikbare ziektekrediet. 
 
De raad bepaalt vanaf wanneer en onder welke voorwaarden de vakantie van 
een statutair personeelslid wordt opgeschort, als het statutaire personeelslid 
ziek wordt tijdens zijn vakantie. 
 
Als een statutair personeelslid tijdens zijn vakantie in het ziekenhuis opgeno-
men wordt, dan wordt de vakantie opgeschort vanaf de eerste dag van de 
ziekenhuisopname. 
 



 
|  79  | 

Hoofdstuk III – De feestdagen. 

 

 

Artikel IX-III-1. 

§ 1. Het personeelslid heeft naast de feestdagen opge-
nomen in het Rechtspositiebesluit ook betaalde vakantie 
op: maandag van kermis Opperstraat, 2 november en 26 
december. 
 
§ 2. Een feestdag die samenvalt met een zaterdag of een 
zondag of een andere feestdag geeft recht op een com-
penserende vakantiedag. 
 

Artikel 179 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen : 1 
januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 
juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december. Die lijst wordt 
aangevuld met drie extra feestdagen, naar keuze van het bestuur. 
 
§ 2. De raad bepaalt de wijze waarop de vrije dagen, vermeld in § 1, die 
samenvallen met een zaterdag of zondag, zullen worden vervangen door 
andere dagen. 
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Hoofdstuk IV – Moederschapsbescherming. 

 

 

Artikel IX-IV-1. 

Het personeelslid heeft recht op bevallingsverlof over-
eenkomstig de bepalingen van het Rechtspositiebesluit. 
 

Artikel 180 Rechtspositiebesluit  
Het bevallingsverlof wordt toegekend aan het personeelslid krachtens 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. 
 
Art. 39. Arbeidswet 
Op verzoek van de werkneemster moet de werkgever haar verlof geven ten 
vroegste vanaf de zesde week vóór de vermoedelijke datum van de bevalling 
of vanaf de achtste week vóór deze datum wanneer de geboorte van een 
meerling wordt verwacht. De werkneemster bezorgt hem ten laatste zeven 
weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling of negen weken vóór 
deze datum wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht, een 
geneeskundig voorschrift waaruit deze datum blijkt. Zo de bevalling eerst 
plaats heeft na de door de geneesheer voorziene datum, wordt het verlof tot 
de werkelijke datum van de bevalling verlengd. 
 
De werkneemster mag geen arbeid verrichten vanaf de zevende dag die de 
vermoedelijke datum van de bevalling voorafgaat tot het verstrijken van een 
periode van negen weken die begint te lopen op de dag van de bevalling. 
 
Op haar verzoek wordt de arbeidsonderbreking na de negende week verlengd 
met een periode waarvan de duur gelijk is aan de duur van de periode waarin 
zij verder gearbeid heeft vanaf de zesde week vóór de werkelijke datum van 
de bevalling of vanaf de achtste week wanneer de geboorte van een meerling 
wordt verwacht. Deze periode wordt, bij vroeggeboorte, verminderd met de 
dagen waarop arbeid verricht werd tijdens de periode van zeven dagen die de 
bevalling voorafgaat. De Koning kan sommige periodes van schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst en sommige afwezigheden wanneer 
het gaat om personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, 
arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon, met periodes van 
arbeid gelijkstellen. 
 
Op vraag van de werkneemster wordt de periode van arbeidsonderbreking na 
de negende week verlengd met één week, wanneer de werkneemster onge-
schikt is geweest om haar arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval 
gedurende de ganse periode vanaf de zesde week voorafgaand aan de 
werkelijke datum van de bevalling, of de achtste week wanneer de geboorte 
van een meerling wordt verwacht. 
  
Ingeval van geboorte van een meerling, wordt op verzoek van de werkneem-
ster de periode van arbeidsonderbreking na de negende week, eventueel 
verlengd overeenkomstig het bepaalde [in het derde en het vierde lid], ver-
lengd met een periode van (maximaal) twee weken. 
  
Wanneer het pasgeboren kind na de eerste zeven dagen te rekenen vanaf zijn 
geboorte in de verplegingsinrichting moet opgenomen blijven, kan op verzoek 
van de werkneemster de postnatale rustperiode verlengd worden met een duur 
gelijk aan de periode dat haar kind na die eerste zeven dagen in de verple-
gingsinrichting opgenomen blijft. De duur van deze verlenging mag vierentwin-
tig weken niet overschrijden. Met dat doel bezorgt de werkneemster aan haar 
werkgever:  
a) bij het einde van de postnatale rustperiode, een getuigschrift van de verple-
gingsinrichting waaruit blijkt dat het pasgeboren kind in de verplegingsin-
richting opgenomen blijft na de eerste zeven dagen vanaf zijn geboorte en met 
vermelding van de duur van de opname; 
b) in voorkomend geval een nieuw getuigschrift van de verplegingsinrichting bij 
het einde van de verlenging die voortvloeit uit het bepaalde in dit lid waaruit 
blijkt dat tijdens deze verlenging het pasgeboren kind de verplegingsinrichting 
nog niet heeft mogen verlaten en met vermelding van de duur van de opname. 
[…] 
 
Art. 39bis. Arbeidswet 
De zwangere werkneemster, die de werkgever heeft op de hoogte gebracht 
van haar toestand heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud 
van haar normaal loon, gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapson-
derzoeken te kunnen ondergaan, wanneer deze niet kunnen plaatsvinden 
buiten de arbeidsuren. Om gerechtigd te zijn op het loon, moet de werkneem-
ster de werkgever vooraf op de hoogte stellen van haar afwezigheid.   
 
Indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement zulks 
voorschrijft, of bij ontstentenis van zodanig voorschrift, op verzoek van de 
werkgever, legt de werkneemster aan deze laatste een geneeskundig getuig-
schrift voor dat haar afwezigheid rechtvaardigt.]  
 
Artikel 181 Rechtspositiebesluit  
Bij verlenging van de postnatale rustperiode in overeenstemming met artikel 
39, zesde lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, wordt het vast aangestel-
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de statutaire personeelslid tijdens de duur van die verlenging doorbetaald. 
 

Artikel IX-IV-2. 

Het zwangere personeelslid geniet een ontslagbescher-
ming overeenkomstig de bepalingen van artikel 40 van 
de Arbeidswet. 
 

Artikel 40 Arbeidswet 
De werkgever die een zwangere werkneemster tewerkstelt, mag geen hande-
ling stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrek-
king vanaf het ogenblik waarop hij werd ingelicht omtrent de zwangerschap tot 
een maand na het einde van de postnatale rustperiode, behalve om redenen 
die vreemd zijn aan de lichamelijke toestand als gevolg van de zwangerschap 
of van de bevalling.  
 
De werkgever dient te bewijzen dat zulke redenen voorhanden zijn. Op ver-
zoek van de werkneemster stelt de werkgever haar er schriftelijk van in kennis.  
Zo de ingeroepen reden tot staving van het ontslag niet beantwoordt aan het 
bepaalde in het eerste lid of bij ontstentenis van reden, zal de werkgever aan 
de werkneemster een forfaitaire vergoeding betalen welke gelijk is aan het 
brutoloon voor zes maanden, onverminderd de vergoedingen aan de werk-
neemster verschuldigd in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst.  
 

Artikel IX-IV-3. 

Het zwangere personeelslid heeft recht op profylactisch 
verlof en lactatieverlof overeenkomstig de bepalingen van 
de Arbeidswet. 
 

Artikel 41 Arbeidswet 
Voor alle werkzaamheden waarbij zich een specifiek risico kan voordoen van 
blootstelling aan agentia, procédés of arbeidsomstandigheden, inzonderheid 
deze waarvan de lijst is vastgesteld door de Koning, evalueert de werkgever 
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 de werkneemster alsmede de gezondheid van het kind te 
beoordelen en teneinde vast te stellen welke algemene maatregelen moeten 
worden genomen.  
 
De diensten waaraan met toepassing van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen opdrachten inzake arbeidsveiligheid en -
gezondheid zijn toevertrouwd worden betrokken bij de in het eerste lid bedoel-
de evaluatie.  
 
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens welke de in 
dit artikel bedoelde evaluatie gebeurt.  
 
Artikel 41bis Arbeidswet 
De bepalingen van de artikelen 42, 43 en 44 zijn van toepassing op de zwan-
gere werkneemsters, van zodra zij hun werkgever op de hoogte hebben 
gebracht van hun toestand.  
 
De bepalingen van de artikelen 42, 43, 43bis en 44 zijn van toepassing op de 
werkneemsters tijdens de lactatie, van zodra zij hun werkgever op de hoogte 
hebben gebracht van hun toestand.  
 
Artikel 42 Arbeidswet 
§ 1 Wanneer er met toepassing van artikel 41 een risico is vastgesteld, neemt 
de werkgever, rekening houdend met het resultaat van de evaluatie, één van 
de volgende maatregelen aangepast aan het geval van de betrokken werk-
neemster zodat de blootstelling van de werkneemster aan dit risico wordt 
vermeden:  
1° een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risico-
gebonden werktijden van de betrokken werkneemster;  
2° indien een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicoge-
bonden werktijden technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde 
redenen redelijkerwijze niet kan worden verlangd, zorgt de werkgever ervoor 
dat de betrokken werkneemster andere in haar toestand toelaatbare arbeid 
kan verrichten;  
3° indien overplaatsing technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde 
redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd, wordt de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneemster geschorst of wordt de 
persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld vrijgesteld 
van arbeid. 
 
Voor risico's waaraan elke blootstelling moet worden verboden en waarvan de 
lijst is vastgesteld door de Koning, moet de werkgever één van de in het eerste 
lid bedoelde maatregelen onmiddellijk toepassen. 
 
Eén van de in het eerste lid bedoelde maatregelen wordt eveneens toegepast 
wanneer de werkneemster een gevaar of aandoening aanvoert die met haar 
toestand verband houdt en aan het verrichten van arbeid kan te wijten zijn, op 
voorwaarde dat de arbeidsgeneesheer tot wie zij zich richt een risico bedoeld 
in dit artikel vaststelt.  
Onverminderd de bepalingen van artikel 43bis, moet de werkneemster zodra 
de periode waarvoor één van de in het eerste lid bedoelde maatregelen van 
toepassing is verstreken is, onder dezelfde voorwaarden als tevoren worden 
tewerkgesteld. 
 
§ 2 De in § 1 bedoelde maatregelen worden voorgesteld door de arbeidsge-
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neesheer of door een andere geneesheer in de ondernemingen waarin geen 
beroep op een arbeidsgeneesheer moet worden gedaan. De kosten zijn ten 
laste van de werkgever. 
 
§ 3 De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels betreffende de 
toepassing van de in dit artikel bedoelde maatregelen.  
Hij bepaalt tevens de voorwaarden en de nadere regels volgens welke de 
werkneemster de verklaring tot ongeschiktheid van de geneesheer kan betwis-
ten.  
 

Artikel IX-IV-4. 

Het zwangere personeelslid geniet een bescherming 
inzake nachtarbeid en overwerk overeenkomstig de be-
palingen van de Arbeidswet. 
 

Artikel 43 Arbeidswet 
§ 1 De werkneemsters mogen niet verplicht worden nachtarbeid te verrichten:  
 1° gedurende een periode van acht weken vóór 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 de werkneemster 
of de gezondheid van het kind wordt bevestigd:  
 a) gedurende andere periodes tijdens de zwangerschap;  
 b) gedurende een periode van maximum vier weken die onmiddellijk volgt na 
de beëindiging van het verlof bedoeld in artikel 39, tweede lid.  
 
In de gevallen bedoeld in het eerste lid neemt de werkgever één van de 
volgende maatregelen:  
 1° overplaatsing naar werk overdag;   
 2° wanneer overplaatsing naar werk overdag technisch of objectief niet 
mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd, 
wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneem-
ster geschorst of wordt de persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de 
overheid is geregeld vrijgesteld van arbeid.  
 
In afwijking van het tweede lid, 2°, wordt aan de werkneemster evenwel het 
verlof bedoeld in artikel 39, eerste lid, toegekend vanaf de zevende week, vóór 
de vermoedelijke datum van de bevalling. 
 
Onverminderd de bepalingen van artikel 43bis moet de werkneemster, zodra 
de periode waarvoor één van de in deze paragraaf bedoelde maatregelen van 
toepassing is verstreken is, onder dezelfde voorwaarden als tevoren worden 
tewerkgesteld.  
 
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder nachtarbeid verstaan, de 
arbeid die hoofdzakelijk wordt verricht tussen 20 en 6 uur.  
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels betreffende de 
toepassing van deze paragraaf.  
 
§ 2 De bepalingen van § 1 doen geen afbreuk aan de toepassing van gelijk-
waardige of strengere waarborgen, bepaald bij een door de Koning algemeen 
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.  
 
Artikel 43bis Arbeidswet 
De werkneemsters voor wie één van de in de artikelen 42 of 43 bedoelde 
maatregelen genomen werden en die bevallen zijn moeten zo vlug mogelijk en 
uiterlijk acht dagen na het hervatten van het werk, een geneeskundig onder-
zoek ondergaan.  
Naar aanleiding van dit geneeskundig onderzoek kan de geneesheer voorstel-
len dat één van de in de artikelen 42 of 43 bedoelde maatregelen wordt 
toegepast, wanneer hij vaststelt dat er nog steeds een risico is voor de veilig-
heid of de gezondheid van de betrokken werkneemster.  
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels voor de toepassing 
van dit artikel.  
 
Artikel 44 Arbeidswet 
Zwangere werkneemsters mogen geen overwerk in de zin van artikel 29, § 2, 
verrichten.  
De Koning kan de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling 2, die de arbeidsduur 
betreffen, toepasselijk verklaren op de zwangere werkneemsters die niet onder 
die bepalingen vallen. 
 

Artikel IX-IV-5. 

Indien de vader, na overlijden van de moeder, het reste-
rende deel van het moederschapsverlof wenst op te 
nemen, brengt hij de gemeentesecretaris schriftelijk op 
de hoogte binnen zeven dagen te rekenen vanaf het 
overlijden van de moeder. 
Dit geschrift vermeldt de aanvangsdatum van het vader-
schapsverlof en de vermoedelijke duur van de afwezig-
heid. 
 
Artikel IX-IV-6. 

Indien de vader, bij hospitalisatie van de moeder, vader-

Artikel 182 Rechtspositiebesluit  
§ 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 perso-
neelslid dat vader is van het kind, recht op vaderschapsverlof, dat op zijn 
vroegst een aanvang neemt vanaf de achtste dag, te rekenen na de geboorte 
van het kind, op voorwaarde dat de moeder meer dan zeven dagen opgeno-
men is in het ziekenhuis en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft. 
 
Het vaderschapsverlof eindigt als de moeder het ziekenhuis verlaat en uiterlijk 
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schapsverlof wenst op te nemen brengt hij de gemeente-
secretaris schriftelijk van op de hoogte vóór de aanvang 
van het vaderschapsverlof. 
Dit geschrift vermeldt de aanvangsdatum van het verlof 
en de vermoedelijke duur van de afwezigheid. Een me-
disch getuigschrift dat een hospitalisatie van meer dan 
zeven dagen van de moeder bevestigt, moet eveneens 
zo vlug mogelijk aan de personeelsdienst worden be-
zorgd. 

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 3. KB omzetting moederschapsverlof 
§ 1. Bij het overlijden van de moeder, is de duur van het vaderschapsverlof ten 
hoogste het resterende deel van het moederschapsverlof, bedoeld in artikel 39 
van de wet, dat de moeder nog niet heeft opgenomen. 
[…] 
 
Artikel 4. KB omzetting moederschapsverlof 
§ 1. Bij hospitalisatie van de moeder, zal de vader het vaderschapsverlof 
kunnen nemen voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn : 
- het vaderschapsverlof kan geen aanvang nemen vóór de zevende dag na de 
geboorte van het kind; 
- de pasgeborene moet het ziekenhuis verlaten hebben; 
- de hospitalisatie moet langer duren dan zeven dagen. 
 
§ 2. Dit vaderschapsverlof neemt een einde op het ogenblik dat de ziekenhuis-
opname van de moeder wordt beëindigd en uiterlijk bij het verstrijken van het 
deel van het moederschapsverlof, bedoeld in artikel 39 van de wet, dat nog 
niet door de moeder is opgenomen. 
[…] 
 

Artikel IX-IV-7. 

§1. De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt 
een einde op het ogenblik waarop het kind de leeftijd van 
acht jaar bereikt tijdens de opname van het verlof. 
 
§2. Het adoptieverlof moet opgenomen worden in een 
aaneengesloten periode. 
 
§3. 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. 
 
Artikel IX-IV-8. 

Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van het 
recht op adoptieverlof, brengt de gemeentesecretaris ten 
minste één maand vóór de opname van het verlof schrif-
telijk op de hoogte. 
 
De kennisgeving dient de begin- en einddatum van het 
adoptieverlof te vermelden. 
 
Het personeelslid overhandigt uiterlijk op het ogenblik 
waarop het adoptieverlof ingaat, aan de personeelsdienst 
de documenten ter staving van de gebeurtenis die het 
recht op adoptieverlof doet ontstaan. 

Artikel 183 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid krijgt op zijn verzoek opvangverlof als een minder-
jarig kind in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoog-
dij. 
 
Het opvangverlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naarge-
lang 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 een 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 raad kan bepalen dat : 
1° de uitoefening van het recht op adoptieverlof een einde neemt op het 
ogenblik waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt tijdens de opname 
van het verlof; 
2° het adoptieverlof opgenomen moet worden in een aaneengesloten periode. 
 
De raad kan bepalen dat de uitoefening van het recht op adoptieverlof een 
aanvang moet nemen binnen twee maanden die volgen op de inschrijving van 
het kind als lid van het gezin van de werknemer. 
 
Art. 30ter. Arbeidsovereenkomstenwet 
§ 1. De werknemer die in het kader van een adoptie een kind in zijn gezin 
onthaalt, heeft, met het oog op de zorg voor dit kind, recht op een adoptieverlof 
gedurende een aaneengesloten periode van maximum zes weken, zo het kind 
bij het begin van dit verlof de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt, en maxi-
mum vier weken in de andere gevallen. Indien de werknemer ervoor kiest om 
niet het toegestane maximum aantal weken adoptieverlof op te nemen, dient 
het verlof ten minste een week of een veelvoud van een week te bedragen. 
 
Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen moet dit verlof een aan-
vang nemen binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als 
deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in 
het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. 
 
De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld wanneer het kind 
getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 
66 pct of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten 
toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de 
regelgeving betreffende de kinderbijslag. 
 
De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt een einde op het moment 
waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt tijdens de opname van het 
verlof. 
[…] 
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Artikel IX-IV-9. 

§ 1. Het zwangere personeelslid brengt de personeels-
dienst zo snel mogelijk op de hoogte van haar zwanger-
schap door middel van een zwangerschapsattest. 
 
§ 2. Wanneer er naar aanleiding van de risico-evaluatie 
een mogelijk risico bestaat, zal de werkgever de nodige 
preventieve maatregelen nemen en zal een afspraak 
worden vastgelegd met de arbeidsgeneesheer. 
 
Artikel IX-IV-10. 

§ 1. In het kader van de wettelijke bepalingen betreffende 
moederschapbescherming van toepassing op het perso-
neelslid dat zwanger is op het personeelslid dat haar kind 
borstvoeding geeft, kan de arbeidsgeneesheer 
oordelen dat de werkneemster: 
 

 Ofwel voldoende geschikt is om haar activiteit zon-
der meer voort te zetten, of om haar activiteit voort te 
zetten onder de door hem bepaalde voorwaarden, of 
om de voorgestelde, nieuwe activiteit te verrichten 
voor een door hem bepaalde duur; 

 Ofwel ongeschikt is om haar activiteit voort te zetten 
voor een door hem bepaalde duur of om de voorge-
stelde nieuwe activiteit te verrichten voor een door 
hem bepaalde duur en aldus verwijderd dient te wor-
den; 

 Ofwel met ziekteverlof moet worden gestuurd we-
gens een aandoening die geen verband houdt met 
de zwangerschap of de lactatie. 

 
§2. Het zwangere personeelslid of het personeelslid dat 
borstvoeding geeft en werkt in een schadelijk milieu 
wordt, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of 
andere arbeidsplaats mogelijk is, vrijgesteld van arbeid. 
 
§3. Tijdens het profylactisch verlof behouden vast aange-
stelde personeelsleden en statutaire personeelsleden in 
hun integratieperiode het recht op salaris, contractuelen 
hebben recht op uitkeringen in het kader van de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering. 
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Hoofdstuk V – Ziekteverlof. 

 

 

Artikel IX-V-1. 

Het personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of wegens 
een ongeval krijgt ziekteverlof. 
 

Artikel 184 Rechtspositiebesluit  
Het statutaire personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of ongeval van 
gemeen recht, krijgt ziekteverlof. 
 

Artikel IX-V-2. 

Het personeelslid met ziekteverlof staat onder het toe-
zicht van het geneeskundig controleorgaan dat wordt 
aangeduid door de werkgever. 
 
Het personeelslid mag niet weigeren een door de werk-
gever aangewezen en betaalde controlearts, die voldoet 
aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betref-
fende de controlegeneeskunde, te ontvangen, noch zich 
door deze te laten onderzoeken. Behoudens wanneer 
diegene die het geneeskundig getuigschrift aan het per-
soneelslid heeft afgeleverd, oordeelt dat zijn gezond-
heidstoestand hem niet toelaat zich naar een andere 
plaats te begeven, moet het personeelslid zich bij de 
controlearts aanbieden als het daarom wordt verzocht. 
Het personeelslid kan de reiskosten terugvorderen van 
de werkgever. 
 

Artikel 185 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid met ziekteverlof staat onder het toezicht van een 
geneeskundig controleorgaan. 
 
Artikel 186 Rechtspositiebesluit 
De raad bepaalt de algemene regels voor de ziektecontrole. 

Artikel IX-V-3. 

§1. Het personeelslid dat arbeidsongeschikt is wegens 
ziekte moet zo spoedig mogelijk en ten laatste op het 
voorziene aanvangstijdstip van tewerkstelling zijn leiding-
gevende of zijn plaatsvervanger en de personeelsdienst 
telefonisch of via e-mail verwittigen met de mededeling 
van de verblijfplaats. 
 
§2. Het personeelslid bezorgt bij ziekte de personeels-
dienst zo vlug mogelijk een geneeskundig getuigschrift 
en uiterlijk binnen de 3 werkdagen te rekenen vanaf het 
begin van de afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, 
behalve in geval van overmacht. Het geneeskundig ge-
tuigschrift 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 personeels-
lid zijn plaats van verblijf al dan niet mag verlaten. 
 
§3. 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 arbeidsongeschiktheid 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 wegens arbeidsongeschiktheid. 
 

 

Artikel IX-V-4. 

§1. Bij aanvang, en na de eventuele periode van recht op 
ziekte-uitkering in het kader van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering, wordt aan een statutair personeelslid in 
zijn integratieperiode en aan een statutair personeelslid 
onmiddellijk een contingent van drieënzestig ziektekre-
dietdagen toegekend. 
 
§2. 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 statutair perso-
neelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het eerst-
volgende gehele getal. 
 
§3. De gemeentesecretaris stelt het ziektekrediet vast 

Artikel 187 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Het statutaire personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het 
kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op ziekteverlof 
volgens een stelsel van ziektekredietdagen. Voor opgenomen ziektekredietda-
gen wordt het gewone salaris betaald. 
 
De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van 
eenentwintig werkdagen per jaar volledige dienstactiviteit. De raad kan bepa-
len dat periodes van disponibiliteit eveneens geheel of gedeeltelijk in aanmer-
king komen voor de vaststelling van het jaarlijkse aantal ziektekredietdagen. 
 
Bij aanvang, en na de eventuele periode van recht op ziekte-uitkering in het 
kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt aan een statutair perso-
neelslid onmiddellijk een krediet van drieënzestig dagen toegestaan. Aanvul-
lende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor het vierde jaar en de 
daaropvolgende jaren die recht geven op ziektekrediet. 
 
§ 2. De raad bepaalt de pro-rata berekeningswijze van het toe te kennen 
ziektekrediet rekening houdend met de periodes van non-activiteit of van 
disponibiliteit, die niet in aanmerking komen voor de toekenning van ziektekre-
dietdagen. 
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van het individuele personeelslid. Het college van bur-
gemeester en schepenen doet in voor de gemeentese-
cretaris. 
 

§ 3. De raad bepaalt of eventuele ziektekredietdagen, opgebouwd bij een 
vorige publieke werkgever, in rekening zullen worden gebracht, en bepaalt de 
wijze waarop dat zal gebeuren. 
 
§ 4. De raad kan bepalen dat de vakantiedagen die het statutaire personeelslid 
niet heeft kunnen opnemen als gevolg van langdurige ziekte, worden toege-
voegd aan het nog beschikbare ziektekrediet. 
 
De afwezigheid wegens ziekte van de personeelsleden met een specifieke of 
deeltijdse werktijdregeling wordt pro rata berekend. 
 
 
 

Artikel IX-V-5. 

§1. Voor het statutair personeelslid wordt het ziekteverlof 
aangerekend op het toegekende contingent ziektekre-
dietdagen. 
 
§2. Indien een statutair personeelslid zich in een toestand 
van disponibiliteit wegens ziekte bevindt, kunnen nieuw 
opgebouwde ziektekredietdagen voor de periodes van 
activiteit, pas opgenomen worden als het personeelslid 
terugkeert uit ziekte. 
 
§3. Periodes die recht geven op ziektekredietdagen, 
opgebouwd bij een of meerdere vorige publieke werkge-
vers, worden eveneens in rekening gebracht. De bereke-
ning gebeurt op dezelfde wijze als voor de periodes in 
dienst van het gemeentebestuur, en met aftrek van de bij 
de vorige publieke werkgever(s) opgenomen ziekteda-
gen., onverminderd de toepassing van artikel III-XIII-13. 
 
§4. Voor een statutair personeelslid met een voltijdse 
werktijdregeling wordt bij het opnemen van ziektekrediet 
het aantal dagen aangerekend dat het personeelslid 
afwezig was wegens ziekte. 
 
§5. Voor een statutair personeelslid met een onregelma-
tige of deeltijdse werktijdregeling wordt bij het opnemen 
van ziektekrediet het aantal uren aangerekend volgens 
de onregelmatige of deeltijdse werktijdregeling die voor 
het personeelslid voorzien was op de dagen die het af-
wezig was wegens ziekte. 
 

 

Artikel IX-V-6. 

[…] 
[Aldus gewijzigd bij besluit OCMW-raad van 2015-03-23] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2015-03-26] 
 

Artikel 188 Rechtspositiebesluit  
Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeels-
lid zijn ziektekrediet, vermeld in artikel 187, heeft opgebruikt, en als het betrok-
ken personeelslid nog altijd ziek is, kan het bestuur het personeelslid doorver-
wijzen naar de federale medische dienst die bevoegd is voor de eventuele 
verklaring tot definitieve ongeschiktheid, met het oog op een eventuele ver-
vroegde pensionering om gezondheidsredenen. 
 

 Artikel 189 Rechtspositiebesluit  
Het statutaire personeelslid dat tijdens een opdracht bij een buitenlandse 
regering, een buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling op 
pensioen wordt gesteld wegens invaliditeit en een pensioenuitkering van die 
overheid of die instelling ontvangt, kan voor het ziektekrediet, vermeld in artikel 
187, is opgebruikt, definitief ongeschikt worden verklaard. 
 

Artikel IX-V-7. 

De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens 
een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte 
wordt beschouwd als ziekteverlof. De afwezigheid wordt 
dan pro rata aangerekend op het aantal nog beschikbare 
ziektekredietdagen. 

Artikel 190 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of 
ongeval van gemeen recht geschikt wordt geacht om zijn functie weer op te 
nemen met deeltijdse prestaties, kan toestemming 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. 
 
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de 
eerste periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan het bestuur de 
periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte meermaals verlengen met een 
periode van telkens ten hoogste drie maanden. 
 
§ 2. De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van 
deeltijdse prestaties wegens ziekte kan worden beschouwd als ziekteverlof. De 
afwezigheid wordt dan pro rata aangerekend op het aantal nog beschikbare 
ziektekredietdagen. De raad kan echter ook bepalen dat die afwezigheid wordt 
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beschouwd als verlof en gelijkgesteld wordt met dienstactiviteit. 
 

 Artikel 191 Rechtspositiebesluit  
§ 1. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan voor de duur van 
de afwezigheid 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; 
5° de vrijstelling van arbeid van het zwangere personeelslid of het personeels-
lid dat borstvoeding geeft en dat werkt in een schadelijk arbeidsmilieu, nadat 
vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats mogelijk is; 
6° de dagen afwezigheid wegens ziekte die zich voordoen binnen zes weken 
voor de werkelijke bevallingsdatum. Bij de geboorte van een meerling wordt 
die periode verlengd tot acht weken. 
 
Die dagen afwezigheid worden niet aangerekend op het beschikbare ziekte-
krediet, vermeld in artikel 187, behalve voor de toepassing van artikel 188, wat 
de afwezigheden, vermeld in artikel 191, § 1, 1° tot en met 4°, betreft. 
 
§ 2. In de gevallen waarin de afwezigheid door de oorzaken, vermeld in § 1, 1° 
tot en met 4°, te wijten is aan een verantwoordelijke derde partij, ontvangt het 
statutaire personeelslid het salaris alleen als voorschot, 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. 
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Hoofdstuk VI – Disponibiliteit. 

 

 

Afdeling I – Algemene bepalingen 
 
Artikel IX-VI-1. 

De aanstellende overheid stelt het statutaire personeels-
lid in disponibiliteit overeenkomstig de bepalingen van het 
Rechtspositiebesluit. 

Artikel 192 Rechtspositiebesluit  
§ 1. De raad kan de statutaire personeelsleden volgens de voorwaarden van 
dit besluit in disponibiliteit stellen om een van de volgende redenen : 
1° wegens ambtsopheffing; 
2° wegens ziekte of invaliditeit; 
3° zowel wegens ambtsopheffing als wegens ziekte of invaliditeit. 
 
§ 2. Als een functie verdwijnt zonder dat de raad in een stelsel van disponibili-
teit wegens ambtsopheffing heeft voorzien, blijft het dienstverband bestaan 
zonder dat het recht op het normale loon wordt gewijzigd. In dat geval zorgt 
het bestuur voor een nieuwe, evenwaardige dienstaanwijzing, met toepassing 
van artikel 98, 99, § 1 en 100. 
 
§ 3. Als de raad niet in een stelsel van disponibiliteit wegens ziekte voorziet, 
blijft de gelijkstelling van het ziekteverlof met dienstactiviteit, met inbegrip van 
het normale recht op loon, voortduren, ook nadat het ziektekrediet vermeld in 
artikel 188, is opgebruikt. 
 
Artikel 193 Rechtspositiebesluit 
De aanstellende overheid van het betrokken statutaire personeelslid neemt de 
beslissing om het statutaire personeelslid in disponibiliteit te stellen. 
 
Artikel 194 Rechtspositiebesluit 
Het wachtgeld wordt berekend op de bezoldigingsonderdelen die ook voor de 
vaststelling van de pensioenen in aanmerking komen. 
 
Artikel 195 Rechtspositiebesluit 
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 een van de lidstaten van de 
Europese Unie, waar hem de beslissingen die op hem betrekking hebben, 
kunnen worden bezorgd. 
 

Afdeling II – Disponibiliteit wegens ziekte of invalidi-
teit. 
 
Artikel IX-VI-2. 

Het statutaire personeelslid wordt in disponibiliteit we-
gens ziekte of invaliditeit gesteld overeenkomstig de 
bepalingen van het Rechtspositiebesluit. 

Artikel 196 Rechtspositiebesluit 
§ 1. Een statutair personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kan bij afwezigheid wegens ziekte of 
invaliditeit in disponibiliteit worden gesteld op het ogenblik dat het personeels-
lid het totale aantal beschikbare ziektekredietdagen, 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 invaliditeit 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 invalidi-
teit 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. 
 
Artikel 197 Rechtspositiebesluit 
§ 1 Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of 
invaliditeit, ontvangt een wachtgeld, gelijk aan 60 % van het laatste activiteits-
salaris 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 evenwel in geen geval minder bedra-
gen dan : 
1° de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkre-
gen met toepassing van de regeling voor contractuele werknemers in het 
kader van de sociale verzekering bij ziekte of invaliditeit; 
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. 
 

Afdeling III – Disponibiliteit wegens ambtsopheffing. 
 
Artikel IX-VI-3. 

Het statutaire personeelslid wordt in disponibiliteit we-
gens ambtsopheffing gesteld overeenkomstig de bepa-
lingen van het Rechtspositiebesluit. 

Artikel 198 Rechtspositiebesluit 
§ 1. De vast aangestelde statutaire personeelsleden die in disponibiliteit 
wegens ambtsopheffing zijn gesteld, behouden hun aanspraken op verhoging 
in salaris. Zij genieten een wachtgeld, gebaseerd op het laatste activiteitssala-
ris 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 
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activiteitssalaris en de ontwikkeling 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 activi-
teitssalaris als het statutaire personeelslid, op de datum van de indisponibili-
teitsstelling wegens ambtsopheffing, jaren werkelijke dienst in de openbare 
sector heeft. 
 
§ 3. Als tijdens de disponibiliteit wegens ambtsopheffing de organieke salaris-
sen van het personeel worden 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 
salarisschalen en uitgaande van het vroegere laatste activiteitssalaris dat als 
basis heeft gediend om het vroegere wachtgeld te berekenen. 
 
§ 4. In geen geval mag de disponibiliteit wegens ambtsopheffing in het totaal, 
en al dan niet met onderbroken periodes, de duur van de werkelijke over-
heidsdiensten van het statutaire personeelslid overtreffen, 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. 
 
Niemand mag door dezelfde werkgever meer dan tweemaal in disponibiliteit 
wegens ambtsopheffing worden gesteld. 
 
Artikel 199 Rechtspositiebesluit 
§ 1. De statutaire personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
kunnen opnieuw in actieve dienst worden geroepen. Voor de vacante betrek-
kingen bij het bestuur waartoe zij behoren, genieten zij de voorkeur, als zij 
beantwoorden aan de reglementaire voorwaarden om die betrekkingen te 
verkrijgen. Bij keuzemogelijkheid uit meerdere in disponibiliteit wegens ambts-
opheffing gestelde statutaire personeelsleden moet met het aantal dienstjaren 
en met de voor de vacante betrekking vereiste bijzondere geschiktheden 
rekening worden gehouden. 
 
§ 2. Als een statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
weer in actieve dienst geroepen wordt, dan moet dat zo spoedig mogelijk 
gebeuren. Het statutaire personeelslid kan echter het bestuur om een wacht-
termijn van een 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 statutaire betrekking. 
 
Als het statutaire personeelslid tijdens zijn indisponibiliteitsstelling een andere 
beroepsactiviteit heeft gevonden, dan heeft hij recht op een uitstel van maxi-
maal drie maanden, als hij opnieuw in actieve dienst wordt geroepen. 
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Hoofdstuk VII – [Onbetaald verlof.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
[Afdeling I – Onbetaald verlof als recht.] 

 

 

Artikel IX-VII-1. 

[Het contingent onbetaald verlof om voltijds de loopbaan 
te onderbreken, bedoeld in artikel 210, § 1, 1e lid van het 
Rechtspositiebesluit, wordt niet toegestaan binnen het 
bestuur voor de medewerkers met een leidinggevende 
functie.   
In uitzonderlijke en behartigenswaardige gevallen kan het 
college van burgemeester en schepenen hiervan afwij-
ken. Het college van burgemeester en schepenen moti-
veert deze beslissingen.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
  

Artikel 210 Rechtspositiebesluit (01/02/2017- ...) 
§ 1. Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan twaalf maanden 
voltijds de loopbaan te onderbreken in periodes van minimaal een maand. 
Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het een bijkomend recht om twaalf 
maanden voltijds de loopbaan te onderbreken, te nemen in periodes van 
minimaal een maand. 
 
Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan gedurende zestig 
maanden de prestaties te verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse 
betrekking. Dat deeltijdse onbetaalde verlof kan alleen genomen worden in 
periodes van minimaal drie maanden. Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft 
hij altijd het recht om de prestaties te verminderen tot 80% of tot 50% van een 
voltijdse betrekking. 
 
§ 2. Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het 
bestuur een contractuele betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of 
een andere functie waaraan een proeftijd verbonden is, opneemt, wordt 
ambtshalve onbetaald verlof toegestaan voor maximaal de duur van het 
mandaat, de tijdelijke aanstelling of de proeftijd. 
 
§ 3. Het hoofd van het personeel kent het verlof toe. 
 

Artikel IX-VII-2. 

[Onbetaald verlof kan ingaan op de eerste dag van een 
kalendermaand, tenzij het verlof aansluit op moeder-
schapsrust, een zorgkrediet met het zelfde arbeidsregime 
(uurrooster), een federaal thematisch verlof met hetzelfde 
arbeidsregime (uurrooster), een onbetaald verlof als recht 
met het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of een onbe-
taald verlof als gunst (artikel 200, 2e lid, 2° van het 
Rechtspositiebesluit) met het zelfde arbeidsregime (uur-
rooster).] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-VII-3. 

[Gedurende een deeltijdse onderbreking kan een perso-
neelslid, na goedkeuring door het hoofd van het perso-
neel, één maal per kalenderjaar, zijn arbeidsregime (uur-
rooster) wijzigen.] 
 
Artikel IX-VII-4. 

[Het verlof kan ten vroegste drie maanden na het indie-
nen van de aanvraag ingaan. De aanvraag moet inge-
diend worden met het formulier dat hiervoor op het intra-
net beschikbaar is. 
 
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van 
het personeel over de aanvraag. Hij houdt hierbij reke-
ning met de goede werking van de dienst. 
 
Het college voorziet in een passende vervanging indien 
dit noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst.] 
 
Artikel IX-VII-5. 

[Een aangevraagd, nog niet aangevat, onbetaald verlof 
intrekken of onbetaald verlof vroegtijdig beëindigen, kan 
alleen om dwingende redenen. Het hoofd van het perso-
neel oordeelt wat als dwingende reden wordt aanvaard. 
Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering 
van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ar-
beidsongeval of een beroepsziekte, zijn geen dwingende 
redenen. 
 

Artikel 211 Rechtspositiebesluit (01/02/2017- ...) 
Het verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
 
Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidson-
geschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt 
geen einde aan het toegekende onbetaalde verlof. 
 
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, wordt die feestdag niet 
vervangen. 
 
Het personeelslid kan voor de toegestane verlofperiode verstreken is, het 
verlof opzeggen. 
 
Artikel 211 bis Rechtspositiebesluit (01/02/2017- ...) 
Artikel 210 is niet van toepassing op de provinciegriffier, de gemeentesecreta-
ris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder.  
 
Artikel 211 ter Rechtspositiebesluit (01/02/2017- ...) 
De raad kan de nadere algemene regels bepalen voor het recht op onbetaald 
verlof, waaronder de regels voor de indiening van de verlofaanvragen, de 
toekenning, het uitstel en de opzegging van het verlof, rekening houdend met 
de goede werking van de dienst. De raad kan ook bepalen in welke gevallen 
en voor welke personeelsleden of categorieën van personeelsleden dat verlof 
niet van toepassing is. 
 
De raad kan een verlofregeling vaststellen die gunstiger is dan de regeling, 
vermeld in artikel 210, 211 en 211bis, waaronder ook een financiële bonusre-
geling. 
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Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een op-
zeggingstermijn van minstens één maand gerespecteerd 
worden. 
 
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging 
moet ingediend worden met het formulier dat hiervoor op 
het intranet beschikbaar is.] 
 
Artikel IX-VII-6. 

[Bij opnemen van onbetaald verlof wordt het recht op 
betaalde vakantie verhoudingsgewijs verminderd.] 
 
 
[Afdeling II – Onbetaald verlof als gunst.] 
 
Artikel IX-VII-7. 

[Het onbetaald verlof, bedoeld in artikel 200, 2e lid, 1° 
van het Rechtspositiebesluit, is een gunst voor alle per-
soneelsleden.]  
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
 
[Artikel IX-VII-8.] 

[Het contingent onbetaald verlof, bedoeld in artikel 200, 
2e lid, 2° van het Rechtspositiebesluit, wordt niet toege-
staan voor de medewerkers met een leidinggevende 
functie.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
 
[Artikel IX-VII-9.] 

[Het verlof, bedoeld in artikel 200, 2e lid, 2° van het 
Rechtspositiebesluit, kan ingaan op de eerste dag van 
een kalendermaand, tenzij het verlof aansluit op moeder-
schapsrust, een zorgkrediet met het zelfde arbeidsregime 
(uurrooster), een federaal thematisch verlof met hetzelfde 
arbeidsregime (uurrooster), een onbetaald verlof als recht 
met het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of een onbe-
taald verlof als gunst (artikel 200, 2e lid, 2° van het 
Rechtspositiebesluit) met het zelfde arbeidsregime (uur-
rooster).] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
[Artikel IX-VII-10.] 

[Gedurende een deeltijdse onderbreking, verlof bedoeld 
in artikel 200, 2e lid, 2° van het Rechtspositiebesluit, kan 
een personeelslid zijn arbeidsregime (uurrooster) niet 
wijzigen.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
[Artikel IX-VII-11.] 

[Het verlof kan ten vroegste drie maanden na het indie-
nen van de aanvraag ingaan. De aanvraag moet inge-
diend worden met het formulier dat hiervoor op het intra-
net beschikbaar is.   
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van 
het personeel, rekening houdende met de goede werking 
van de dienst, over de aanvraag.   
Het college voorziet in een passende vervanging indien 

 
 
 
Artikel 200 Rechtspositiebesluit (01/02/2017- ...) 
Het hoofd van het personeel kan aan het personeelslid onbe-
taald verlof toestaan om de prestaties volledig of gedeeltelijk te 
onderbreken, als de goede werking van de dienst dat toelaat. 
 
Het verlof, vermeld in het eerste lid, kan worden toegestaan 
voor: 
1° twintig dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve 
dagen en al dan niet in aaneensluitende perioden; 
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet 
aaneensluitende perioden van minimaal één maand. 
 
Artikel 201 Rechtspositiebesluit 01/02/2017- ...) 
Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het 
minder dan een maand bedraagt of deeltijds verlof betreft. 
 
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsonge-
schiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt 
geen einde aan het toegekende onbetaald gunstverlof. 
 
Als een feestdag op een dag onbetaald gunstverlof valt, wordt die feestdag 
niet vervangen. 
 
Het personeelslid kan het onbetaalde gunstverlof voortijdig opzeggen. 
 
Artikel 202 Rechtspositiebesluit (01/02/2017- ...) 
De raad kan, rekening houdend met de goede werking van de dienst, de 
nadere algemene regels voor het onbetaalde gunstverlof, waaronder de regels 
voor de indiening van de verlofaanvragen, de toekenning, de weigering en de 
opzegging van het verlof bepalen. De raad kan ook bepalen in welke gevallen 
en voor welke personeelsleden of categorieën van personeelsleden dat verlof 
niet van toepassing is. 
 
De raad kan regels vaststellen die gunstiger zijn dan de regels, vermeld in 
artikel 200 en 201, met inbegrip van het aantal dagen per kalenderjaar of het 
aantal maanden gedurende de loopbaan. 
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dit noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst.   
Als het hoofd van het personeel zelf een beroep wil doen 
op onbetaald verlof beslist het college van burgemeester 
en schepenen.]  
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
[Artikel IX-VII-12.] 

[Een aangevraagd, nog niet aangevat, onbetaald verlof 
intrekken of onbetaald verlof vroegtijdig beëindigen, kan 
alleen om dwingende redenen. Het hoofd van het perso-
neel oordeelt wat als dwingende reden wordt aanvaard. 
Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering 
van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ar-
beidsongeval of een beroepsziekte, zijn geen dwingende 
redenen.  
 
Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een op-
zeggingstermijn van minstens één maand gerespecteerd 
worden.   
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging 
moet ingediend worden met het formulier dat hiervoor op 
het intranet beschikbaar is.] 
[Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-19] 
[Ingevoegd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-11-
13] 
 
[Artikel IX-VII-13.] 

[Bij opnemen van onbetaald verlof wordt het recht op 
betaalde vakantie verhoudingsgewijs verminderd.] 
[Ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-19] 
[Ingevoegd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-11-
13] 
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Hoofdstuk VIII – Verlof voor opdracht. 

 

 

Artikel IX-VIII-1. 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid [kan verlof 
krijgen] om: 
[Aldus gewijzigd bij besluit OCMW-raad van 2015-03-23] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2015-03-26] 

 
1° een functie uit te oefenen op een kabinet, of in voor-

komend geval bij de entiteiten met politieke functie 
ter vervanging van het kabinet, van een federale mi-
nister, staatssecretaris of regeringscommissaris, een 
lid van de regering van een gemeenschap of een 
gewest, een provinciegouverneur, de gouverneur of 
de vice-gouverneur van het administratief arrondis-
sement Brussel-Hoofdstad, of de adjunct-gouverneur 
van de provincie Vlaams-Brabant, een gedeputeer-
de, een burgemeester of schepen, een Europees 
commissaris; 

2° op verzoek van de voorzitter van een erkende poli-
tieke groep of fractie, een functie uit te oefenen bij 
een erkende politieke groep van de wetgevende ver-
gaderingen van de federale overheid, van de ge-
meenschappen 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 dergelijke 
opdracht wordt in ieder geval verstaan de uitoefening 
van nationale en internationale opdrachten, aange-
boden door een regering of een internationale instel-
ling, en de internationale opdrachten in het raam van 
ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk on-
derzoek of humanitaire hulp. 

 

Artikel 204 Rechtspositiebesluit 
De raad kan voor het vast aangestelde statutaire personeelslid een regeling 
uitwerken waarbij het verlof kan krijgen 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 federaal 
minister, staatssecretaris of regeringscommissaris, 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 gedeputeer-
de, 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 dergelijke opdracht wordt in ieder geval verstaan de uitoe-
fening van nationale en internationale opdrachten, aangeboden door een 
regering of een internationale instelling, en de internationale opdrachten in het 
raam van ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek of humani-
taire hulp. 
 

Artikel IX-VIII-2. 

Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit, behalve 
voor wat de bezoldiging betreft. 
 
Het verlof voor opdracht is een gunst en moet verzoen-
baar zijn met de goede werking van het bestuur. 
Een eventuele weigering van een verlof voor opdracht 
gebeurt op gemotiveerde wijze. 
 
Het personeelslid richt een schriftelijke aanvraag tot de 
gemeentesecretaris, ten minste drie maanden voor het 
begin van het verlof voor opdracht. De termijn van drie 
maand kan evenwel op verzoek van het personeelslid 
worden ingekort. 
Wanneer de aanvraag niet wordt ingewilligd, wordt de 
beslissing gemotiveerd. 
 
Het personeelslid behoudt de eindvermelding die hem 
werd toegekend bij zijn laatste evaluatie voor het begin 
van het verlof voor opdracht. 
 
Het personeelslid kan het toegestane verlof voor op-
dracht te allen tijde opzeggen, mits eerbiediging van een 
termijn van minimum 30 dagen, tenzij het bestuur een 
kortere termijn aanvaardt. 
 

Artikel 205 Rechtspositiebesluit 
Het verlof is onbezoldigd, tenzij de bezoldiging wettelijk verplicht is. 
 
Artikel 206 Rechtspositiebesluit 
De raad bepaalt voor wie, in welke gevallen, en voor welke duur het verlof 
wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
 
Artikel 207 Rechtspositiebesluit 
De raad bepaalt de nadere algemene regels voor het indienen van de aanvra-
gen en het toekennen van het verlof. 
 
Artikel 208 Rechtspositiebesluit 
In het bijzonder moeten de algemene regels voor de eventuele vroegtijdige 
opzegging van het verlof worden vastgesteld. Hierbij moet in het bijzonder in 
redelijke opzegtermijnen worden voorzien. 
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Hoofdstuk IX – Terbeschikkingstelling. 

 

 

Artikel IX-IX-1. 

§1. Het personeelslid kan ter beschikking gesteld worden 
van een gebruiker. 
 
§2. Tenzij de arbeidsrelatie tussen gemeente en perso-
neelslid intuitu personae werd afgesloten, kan het perso-
neelslid zich niet verzetten tegen een gehele of gedeelte-
lijke overdracht van werkgeversgezag. 
 
Artikel IX-IX-2. 

§1. Naast het bestuur oefent ook de gebruiker werkge-
versgezag uit over het ter beschikking gesteld perso-
neelslid. De gebruiker kan instructies en bevelen geven, 
en afspraken maken met het personeelslid. 
 
§2. Het ter beschikking gesteld personeelslid is onder-
worpen aan de arbeidsorganisatie van de gebruiker. Met 
arbeidsorganisatie wordt in dit geval onder meer bedoeld: 
de arbeidsduur, de feestdagenregeling, de zondagsrust, 
de vrouwenarbeid, de arbeid van jeugdige personen, de 
nachtarbeid of het welzijn op het werk. 
 
§3. Het arbeidsreglement van de gebruiker is van toe-
passing op het personeelslid tijdens de tijd dat hij ter 
beschikking staat van de gebruiker.  
 
§4. Het bestuur beslist, in overleg met de gebruiker over 
de toekenning van verloven en afwezigheden aan het ter 
beschikking gesteld personeelslid. Het bestuur zoekt in 
overleg met de gebruiker naar een oplossing om de tijde-
lijke of definitieve afwezigheid op te vangen.  
 
§5. De gemeentelijke evaluator evalueert het ter beschik-
king gesteld personeelslid op basis van een verslag van 
de gebruiker. 
 
§6. Het bestuur kan in voorkomend geval een tuchtpro-
cedure tegen het ter beschikking gesteld personeelslid 
opstarten op verslag van de gebruiker. 
 

Artikel 104 Gemeentedecreet 
[…] 
 
§ 4. De gemeenteraad kan personeel ter beschikking stellen van of overdragen 
aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 
bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
nageleefd wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale 
voorwaarden vaststellen. 
 
Artikel 144bis Nieuwe gemeentewet 
In afwijking van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, kunnen gemeentebesturen, ter behartiging van 
gemeentelijke belangen, werknemers die met hen met een arbeidsovereen-
komst zijn verbonden ter beschikking stellen van een O.C.M.W., een sociale 
huisvestingsmaatschappij of een vereniging zonder winstoogmerk. 
 
Om de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid te genieten moet het bestuurs-
orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij of van de vereniging zonder 
winstoogmerk ten minste één lid tellen dat door de gemeenteraad is aangewe-
zen. 
 
De terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers, 
toegelaten bij het eerste lid, is onderworpen aan volgende voorwaarden : 
1° de terbeschikkingstelling moet een beperkte tijd hebben en betrekking 
hebben op een opdracht die rechtstreeks verband houdt met een gemeentelijk 
belang; 
2° de arbeidsvoorwaarden en het loon, met inbegrip van de vergoedingen en 
voordelen, van de terbeschikkinggestelde werknemer mogen niet lager liggen 
dan deze die hij zou genieten mocht hij bij zijn werkgever zijn tewerkgesteld; 
gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker 
wordt gesteld is de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de 
bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming 
van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19 
van voornoemde wet van 24 juli 1987; 
3° de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard 
van de opdracht moeten worden vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd 
door de gemeenteraad en ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de 
werknemer nog voor het begin van de terbeschikkingstelling; 
4° de terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van een gebruiker, 
toegelaten bij het eerste lid, is maar mogelijk voorzover de gebruiker-zelf de 
werknemer had kunnen aanwerven onder de voorwaarden waaronder hij is 
aangeworven door het gemeentebestuur. 
 

Artikel IX-IX-3. 

De terbeschikkingstelling van het vast aangestelde per-
soneelslid is onderworpen aan volgende voorwaarden: 
1° De terbeschikkingstelling moet een beperkte tijd 

hebben en betrekking hebben op een opdracht die 
rechtstreeks verband houdt met een gemeentelijk 
belang. 

2° De arbeidsvoorwaarden en het salaris, met inbegrip 
van de vergoedingen, voordelen, verloven en afwe-
zigheden, van het ter beschikking gesteld perso-
neelslid worden exclusief vastgesteld door het be-
stuur. Het bestuur betaalt het salaris, eventueel aan-
gevuld met toelagen en vergoedingen, rechtstreeks 
aan het ter beschikking gesteld personeelslid. In een 
overeenkomst tussen het bestuur en gebruiker wordt 
de terugbetaling van de werkgeverskost geregeld. 

3° Gedurende de periode waarin het vast aangestelde 
personeelslid ter beschikking van de gebruiker wordt 
gesteld is de gebruiker verantwoordelijk voor de toe-
passing van de bepalingen van de wetgeving inzake 
de reglementering en de bescherming van de arbeid 
die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld 
bij artikel 19 van de wet van 24 juli 1987 betreffende 
de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter be-
schikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers. 

4° De voorwaarden en de duur van de terbeschikking-
stelling evenals de aard van de opdracht moeten 
worden vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd 

Artikel 19 van de wet van 24 juli 1987. 
Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt staat 
deze in voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de 
reglementering en de bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats 
van het werk. 
 
Voor de toepassing van het eerste lid, worden de bepalingen die betrekking 
hebben op de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen, de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenar-
beid, de moederschapsbescherming, de bescherming van zogende moeders, 
de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de 
bepalingen inzake het toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers 
zoals bepaald in de artikelen 157 tot 169 van de programmawet van 22 de-
cember 1989, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, beschouwd als bepalingen 
die gelden op de plaats van het werk. 
 
De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en 
voor wat de bepalingen betreft inzake de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, evenals inzake de salubriteit van het werk en van de werkplaat-
sen na advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen : 
1° de in het tweede lid vermelde opsomming wijzigen of aanvullen; 
2° bepalen welke de verplichtingen van genoemde wetgevingen zijn die 
respectievelijk op de gebruiker en op het uitzendbureau rusten. 
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door de aanstellende overheid en ondertekend door 
het hoofd van het personeel, de gebruiker en het 
vast aangesteld personeelslid nog voor het begin 
van de terbeschikkingstelling. 

 
Artikel IX-IX-4. 

De aanstellende overheid beslist over de terbeschikking-
stelling.  
De raad beslist over de terbeschikkingstelling als de 
terbeschikkingstelling kadert in een bredere samenwer-
king met de gebruiker. 

Artikel 43 Gemeentedecreet 
§ 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemees-
ter en schepenen worden toevertrouwd : 
[…] 
6° het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereen-
komsten, als vermeld in artikelen 235, 247 en 271; 
[…] 
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Hoofdstuk X – Het omstandigheidsverlof. 

 

 

Artikel IX-X-1. 

Het omstandigheidsverlof is een recht, maar het perso-
neelslid is niet verplicht deze verloven geheel of gedeel-
telijk op te nemen. 
 
Het omstandigheidsverlof schort de jaarlijkse vakantie op. 
 
Het personeelslid bezorgt een bewijsstuk aan de perso-
neelsdienst. 
 
Artikel IX-X-2. 

[…] 
[Aldus gewijzigd bij besluit OCMW-raad van 2015-03-23] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2015-03-26] 

 
Artikel IX-X-3. 

Het personeelslid is verplicht het omstandigheidsverlof op 
te nemen binnen volgende termijnen: 
1° wat het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 

1° van het Rechtspositiebesluit betreft: binnen de 
week waarin de gebeurtenis zich voordoet, of tijdens 
de volgende week; 

2° wat het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 
2° van dat besluit betreft: binnen de 30 dagen vanaf 
de bevalling; 

3° wat het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 
3° van dat besluit betreft: binnen de periode die be-
gint op de dag van het overlijden en eindigt op de 
dag van de begrafenis of crematie; 

4° wat het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 
4° van dat besluit betreft: binnen de week waarin de 
gebeurtenis zich voordoet; 

5° wat het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 
5° van dat besluit betreft: binnen de periode die be-
gint op de dag van het overlijden en eindigt op de 
dag van de begrafenis of crematie; 

6° wat het omstandigheidsverlof, bedoeld in artikel 209, 
6° van dat besluit betreft: binnen de periode die be-
gint op de dag van het overlijden en eindigt op de 
dag van de begrafenis of crematie. 

Artikel 209 Rechtspositiebesluit 
Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende 
gebeurtenissen: 
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 af-
leggen van een verklaring van samenwoning van bloed- of aanverwan-
ten: 4 werkdagen 

2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter gelegen-
heid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van de werkne-
mer: 10 werkdagen 

3° overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een bloed- of 
aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, of van de samen-
wonende of huwelijkspartner:  4 werkdagen 

4° huwelijk van een kind van het personeelslid, van de samenwonende of 
huwelijkspartner:  2 werkdagen 

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: 2 werk-
dagen 

6° overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de 
samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een 
achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid of 
de samenwonende partner: 1 werkdag 

7° huwelijk van een bloed- of aanverwant: 
a) in de eerste graad, die geen kind is: de dag van het huwelijk 
b) in de tweede graad, van het personeelslid, de samenwonende of hu-
welijkspartner: 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 werknemer: de dag van de rooms-
katholieke plechtigheid of een daarmee overeenstemmende plechtigheid 
bij een andere erkende eredienst 

9° plechtige communie van een kind van de werknemer of van de samen-
wonende of huwelijkspartner; deelneming van een kind van de werkne-
mer 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 plechtigheid, of, als dat een zondag, 
feestdag of inactiviteitsdag is, de eerstvolgende werkdag 

10° gehoord worden door de vrederechter in het kader van de organisatie 
van de voogdij over een minderjarige: de nodige tijd, maximaal één dag 

11° deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de recht-
bank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrecht-
bank: de nodige tijd 

 
De raad bepaalt de nadere algemene regels voor het indienen van de aanvra-
gen en het toekennen van het verlof. 
 
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 waarvan de afstamming aan zijn zijde vaststaat, ver-
meld in 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. 
 



 
|  97  | 

Hoofdstuk XI – [De federale thematische verloven van 
loopbaanonderbreking.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 

 

Artikel IX-XI-1. 

[Het personeelslid heeft het recht om een federaal the-
matisch verlof te nemen en daarmee, met al dan niet 
opeenvolgende periodes, zijn arbeidsprestaties te ver-
minderen of zijn loopbaan volledig te onderbreken vol-
gens de regels vastgelegd in artikel 99 tot en met artikel 
107bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende 
sociale bepalingen. 
 
Het gaat meer bepaald om: 
– ouderschapsverlof, waarvan de uitkeringen geregeld 

zijn in het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot 
invoering van een recht op ouderschapsverlof in het 
kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 

– medische bijstand, waarvan de uitkeringen geregeld 
zijn in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot 
invoering van een recht op loopbaanonderbreking 
voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek ge-
zins- of familielid 

– palliatief verlof, waarvan de uitkeringen geregeld zijn 
in het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende 
de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.] 

 
Artikel IX-XI-2. 

[Ouderschapsverlof kan slechts ingaan op de eerste dag 
van een kalendermaand tenzij het aansluit op moeder-
schapsrust, een zorgkrediet met het zelfde arbeidsregime 
(uurrooster), een federaal thematisch verlof met hetzelfde 
arbeidsregime (uurrooster), een onbetaald verlof als recht 
met het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of een onbe-
taald verlof als gunst (artikel 200, 2e lid, 2° van het 
Rechtspositiebesluit) met het zelfde arbeidsregime (uur-
rooster).]  
Verlof voor medische bijstand en palliatief verlof kan 
onmiddellijk na het indienen van de aanvraag ingaan. 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
 
Artikel IX-XI-3. 

[Gedurende een deeltijdse onderbreking kan een perso-
neelslid, na goedkeuring door het hoofd van het perso-
neel, één maal per kalenderjaar, zijn arbeidsregime (uur-
rooster) wijzigen.]  
 
Artikel IX-XI-4. 

[De aanvraag voor een in artikel IX-XI-1 vermeld thema-
tisch verlof moet ingediend worden met het formulier dat 
hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
Het verlof kan ten vroegste ingaan: 
– drie maanden na het indienen van de aanvraag voor 

ouderschapsverlof 
– zeven kalenderdagen na het indienen van de aan-

vraag voor medische bijstand 
– onmiddellijk na het indienen van de aanvraag voor 

palliatief verlof 
 
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van 
het personeel, rekening houdende met de goede werking 
van de dienst, over de aanvraag. 
Als het hoofd van het personeel zelf een beroep wil doen 
op de federale thematische verloven van loopbaanonder-
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breking beslist het college.] 
 
Artikel IX-XI-5. 

[Een aangevraagd, nog niet aangevat, federaal thema-
tisch verlof intrekken of vroegtijdig beëindigen, kan alleen 
om dwingende redenen. Het hoofd van het personeel 
oordeelt wat als dwingende reden wordt aanvaard. Ar-
beidsongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering van 
de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeids-
ongeval of een beroepsziekte, zijn geen dwingende re-
denen. 
 
Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een op-
zeggingstermijn van minstens één maand gerespecteerd 
worden. 
 
Het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof 
kan onmiddellijk worden stopgezet indien de patiënt voor 
wie het verlof werd opgenomen, komt te overlijden. 
 
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging 
moet ingediend worden met het formulier dat hiervoor op 
het intranet beschikbaar is.] 
 
Artikel IX-XI-6. 

[Bij opnemen van een federaal thematisch verlof wordt 
het recht op betaalde vakantie verhoudingsgewijs ver-
minderd.] 
 
Artikel IX-XI-7. 

 
[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
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Hoofdstuk XII – [Zorgkrediet.] 
 

Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13 

 

 
Artikel IX-XII-1. 

[Het personeelslid heeft het recht om zorgkrediet te ne-
men en daarmee met al dan niet opeenvolgende perio-
des zijn arbeidsprestaties te verminderen of zijn loopbaan 
volledig te onderbreken volgens de regels vastgelegd in 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot 
toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkre-
diet. 

 
Met toepassing van artikel 99 van de Herstelwet houden-
de sociale bepalingen van 22 januari 1985 worden de 
secretaris en de financieel beheerder uitgesloten van het 
recht op zorgkrediet. De secretaris en de financieel be-
heerder van de gemeente kunnen het Vlaamse zorgkre-
diet als gunst aanvragen.] 

 
Artikel IX-XII-2. 

[Zorgkrediet kan slechts ingaan op de eerste dag van een 
kalendermaand tenzij het aansluit op moederschapsrust, 
een zorgkrediet met het zelfde arbeidsregime (uurroos-
ter), een federaal thematisch verlof met hetzelfde ar-
beidsregime (uurrooster), een onbetaald verlof als recht 
met het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of een onbe-
taald verlof als gunst (artikel 200, 2e lid, 2° van het 
Rechtspositiebesluit) met het zelfde arbeidsregime (uur-
rooster).  
Bij zorgkrediet voor motief medische bijstand en voor 
palliatieve zorg kan het verlof onmiddellijk na het indie-
nen van de aanvraag ingaan.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-3. 

[Gedurende een deeltijdse onderbreking kan een perso-
neelslid, na goedkeuring door het hoofd van het perso-
neel, één maal per kalenderjaar, zijn arbeidsregime (uur-
rooster) wijzigen.]  
 
Artikel IX-XII-4. 

[De aanvraag voor het in artikel IX-XII-1 vermelde zorg-
krediet moet ingediend worden met het formulier dat 
hiervoor op het intranet beschikbaar is.   
 
Het verlof kan ten vroegste ingaan: 
 – onmiddellijk na het indienen van de aanvraag voor 
palliatief verlof 
 – onmiddellijk na het indienen van de aanvraag: motief 
bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek 
gezins- of familielid  
– drie maanden na het indienen van de aanvraag: andere 
motieven  
 
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van 
het personeel, rekening houdende met de goede werking 
van de dienst, over de aanvraag.   
 
Als de financieel beheerder of het hoofd van het perso-
neel het zorgkrediet als gunst aanvraagt, beslist het col-
lege van burgemeester en schepenen, rekening houden-
de met de goede werking van de dienst, over de aan-
vraag.]  
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-10-
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19] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-5. 

[Een aangevraagd, nog niet aangevat, zorgkrediet intrek-
ken of zorgkrediet vroegtijdig beëindigen, kan alleen om 
dwingende redenen. Het hoofd van het personeel oord-
eelt wat als dwingende reden wordt aanvaard. Arbeids-
ongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering van de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsonge-
val of een beroepsziekte, zijn geen dwingende redenen. 
 
Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een op-
zeggingstermijn van minstens één maand gerespecteerd 
worden. 
 
Het zorgkrediet voor het verlenen van medische bijstand 
of palliatieve zorgen kan onmiddellijk worden stopgezet 
indien de patiënt voor wie het verlof werd opgenomen, 
komt te overlijden. 
 
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging 
moet ingediend worden met het formulier dat hiervoor op 
het intranet beschikbaar is.] 
 
Artikel IX-XII-6. 

[Bij opnemen van zorgkrediet wordt het recht op betaalde 
vakantie verhoudingsgewijs verminderd. 
 
Artikel IX-XII-7. 

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-8. 

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-9. 

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-10. 

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-11.  

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
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Artikel IX-XII-12.  

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-13. 

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-14. 

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
 
Artikel IX-XII-15. 

[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13] 
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Hoofdstuk XIII – Politiek verlof. 

 

 

Artikel IX-XIII-1. 

Het personeelslid heeft recht op politiek verlof overeen-
komstig de bepaling van het decreet houdende regeling 
van het politiek verlof voor de personeelsleden van de 
provincies, gemeenten, de agglomeraties van gemeenten 
en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook 
de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigin-
gen die onder hun controle of toezicht vallen. 

Artikel 2 Decreet politiek verlof 
§ 1. De personeelsleden die onder de toepassing van dit decreet vallen 
hebben, op voorwaarde dat ze een voltijds ambt uitoefenen, volgens de hierna 
bepaalde regelen, 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. 
 
In dit decreet wordt onder «de personeelsleden van de betrokken overheden» 
de vastbenoemde, tijdelijke, contractuele en stagedoende personeelsleden 
verstaan van: 
 
1° de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, alsook de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die 
onder hun controle en toezicht vallen; 
 
[…] 
 
§ 2. De in § 1 bedoelde personeelsleden kunnen slechts politiek verlof krijgen 
als ze de onverenigbaarheden en verbodsbepalingen naleven die krachtens 
wets-, decreets- of reglementsbepalingen op hen van toepassing zijn. 
 
Artikel 3 Decreet politiek verlof 
Onder politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt 
dat ermee gelijkgesteld kan worden, wordt verstaan: 
 
1° ofwel een vrijstelling van dienst die geen weerslag heeft op de administra-
tieve 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 4 Decreet politiek verlof 
Op verzoek van de personeelsleden, bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, binnen de 
hierna bepaalde perken, dienstvrijstelling verleend voor de uitoefening van de 
volgende politieke mandaten: 
 
1° gemeenteraadslid, de burgemeester of schepenen uitgezonderd, of lid van 
een raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of van een districts-
raad van een district, de voorzitter uitgezonderd: 2 dagen per maand; 
2° provincieraadslid, een lid van de bestendige deputatie uitgezonderd: 2 
dagen per maand. 
 
Artikel 5 Decreet politiek verlof 
Op verzoek van de personeelsleden, bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, binnen de 
hierna bepaalde perken, facultatief politiek verlof toegekend voor de uitoefe-
ning van de volgende politieke mandaten: 
 
1° gemeenteraadslid, de burgemeester of schepenen uitgezonderd, of lid van 
een raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of van een districts-
raad van een district, de voorzitter en de leden van het vast bureau of het 
bureau uitgezonderd: 

a) tot en met 80.000 inwoners: 2 dagen per maand; 
b) meer dan 80.000 inwoners: 4 dagen per maand; 

2° schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een 
gemeente of van de districtsraad van een district: 

a) tot en met 30.000 inwoners: 4 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: 2 dagen per maand; 
b) van 10.001 tot en met 20.000 inwoners: 3 dagen per maand; 
c) met meer dan 20.000 inwoners: 5 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: 4 dagen per 
maand. 
 
Artikel 6 Decreet politiek verlof 
Het personeelslid, bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, binnen de hierna bepaalde 
perken, met politiek verlof van ambtswege gezonden voor de uitoefening van 
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de volgende politieke mandaten: 
1° burgemeester van een gemeente of voorzitter van de districtsraad van een 
district: 

a) tot en met 20.000 inwoners: 3 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 ambtswege 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: 2 dagen per maand; 
b) van 20.001 tot en met 30.000 inwoners: 4 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; 
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 politiek 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: voltijds; 
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 eedafleg-
ging. 
 
Artikel 7 Decreet politiek verlof 
In afwijking van artikel 2, § 1, wordt het personeelslid dat het ambt met deel-
tijdse 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 artikel 6, 
voorzover daaraan een politiek verlof van ambtswege beantwoordt waarvan de 
duur ten minste de helft van een voltijds ambt bedraagt. 
 
Artikel 8 Decreet politiek verlof 
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, halftijds of 
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 geldelijke toestand van het 
personeelslid. 
 
Artikel 9 Decreet politiek verlof 
§ 1. De afwezigheden wegens facultatief politiek verlof en wegens politiek 
verlof van ambtswege voor het politieke mandaat, vermeld in artikelen 5 en 6, 
eerste lid, 1°, 2° en 3°, worden gelijkgesteld met een periode van dienstactivi-
teit. Het personeelslid heeft evenwel geen recht op salaris. 
 
Het voltijdse politiek verlof van ambtswege voor een politiek mandaat vermeld 
in artikel 6, eerste lid, 4° tot en met 10°, wordt gelijkgesteld met een periode 
van non-activiteit. 
 
De verloven bedoeld in het eerste en tweede lid worden niettemin in aanmer-
king 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 ambts-
wege als periodes van dienstschorsing die niettemin moeten worden be-
schouwd als diensten die in aanmerking komen voor bevordering tot een 
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hogere wedde. 
 
§ 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, zoals bepaald in § 1. 
 
Artikel 10 Decreet politiek verlof 
Het politiek verlof voor het politiek mandaat, vermeld in artikelen 4, 5 en 6, 
eerste lid, 1°, 2° en 3°, eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die 
volgt op de maand waarin het mandaat eindigt. 
 
Het politiek verlof voor een politiek mandaat, vermeld in artikel 6, eerste lid, 4° 
tot en met 10°, loopt 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 
weder indiensttreding de vroegere betrekking opnieuw op. Het personeelslid 
dat wel is vervangen, wordt voor een andere betrekking aangewezen overeen-
komstig de in de betrokken instelling geldende regeling. 
 
Artikel 11 Decreet politiek verlof 
Het personeelslid kan, na weder indiensttreding, het salaris niet cumuleren met 
enig voordeel, verbonden aan de uitoefening van het afgelopen mandaat. 
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Hoofdstuk XIV – De dienstvrijstellingen. 

 

 

Artikel IX-XIV-1. 

Elk verzoek om vrijstelling van de dienst wordt schriftelijk 
gericht aan de gemeentesecretaris en gaat vergezeld van 
de oproeping in kwestie of bewijsstuk. 
 
Artikel IX-XIV-2. 

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 218 Rechtspositiebesluit 
De raad bepaalt de algemene wijze waarop de dienstvrijstellingen aange-
vraagd en opgenomen moeten worden. 
[…] 
 

 Artikel 212 Rechtspositiebesluit  
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling : 
1° als vrijwilliger van een brandweerkorps of korps voor burgerlijke bescher-
ming, 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 IX-XIV-3. 

Het personeelslid dat als voorzitter, bijzitter of secretaris 
van een stembureau, een stemopnemingsbureau, of een 
hoofdstembureau optreedt bij de verkiezingen, heeft 
buiten artikel 213 van het Rechtspositiebesluit ook recht 
op dienstvrijstelling de eerstvolgende werkdag na de 
verkiezingen (op voorwaarde dat afgezien wordt van het 
presentiegeld). 
 

Artikel 213 Rechtspositiebesluit 
Het personeelslid dat als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau, 
een stemopnemingsbureau, of een hoofdstembureau optreedt bij de verkiezin-
gen, 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 vergaderingen van de hoofdbureaus bij te wonen. 
 

 Artikel 214 Rechtspositiebesluit 
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 IX-XIV-4. 

[Het personeelslid krijgt een dagdeel dienstvrijstelling op 
de dag waarop het bloed, plasma of bloedplaatjes geeft, 
beperkt tot maximaal 10 giften per jaar. 
 
Het vrouwelijk personeelslid krijgt een dagdeel dienstvrij-
stelling op de dag van een prenataal onderzoek tijdens 
de diensturen gedurende de zwangerschap.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-06-
22] 
[Aldus gewijzigd bij besluit van de OCMW-raad van 2017-
11-13 
 
 

Artikel 215 Rechtspositiebesluit 
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 afnamecentrum. 
 

 Artikel 216 Rechtspositiebesluit 
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 217 Rechtspositiebesluit 
De raad kan bepalen dat de personeelsleden dienstvrijstelling krijgen voor de 
duur van medische onderzoeken die niet buiten de diensturen kunnen plaats-
hebben. 
 

Artikel IX-XIV-5. 

Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling om mindervali-
den en zieken onbezoldigd te vergezellen en bij te staan 
tijdens vakantiereizen en -verblijven in België of in het 
buitenland. 
 
Die reizen en verblijven moeten georganiseerd zijn door 
een openbare instelling of door een privaatrechtelijke 
vereniging of instelling met als opdracht de zorg voor 
mindervaliden of zieken op zich te nemen en die daar-
voor door de overheid wordt gesubsidieerd. 
 
De duur van deze dienstvrijstelling bedraagt maximaal 
tien werkdagen per kalenderjaar. 

Artikel 218 Rechtspositiebesluit 
[…] 
 
De raad kan nog andere dienstvrijstellingen regelen en bepaalt onder meer 
ook wie bevoegd is voor de toekenning van de dienstvrijstellingen die niet 
vermeld zijn in dit besluit. 
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Artikel IX-XIV-6. 

Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor de duur 
vereist door de omstandigheid in de volgende gevallen: 
1° oproeping door de burgerlijke en militaire invalidi-

teitscommissies en door de Administratieve Ge-
zondheidsdienst; 

2° inzage in het persoonlijk tucht- of evaluatiedossier; 
3° getuigenis of hulpverlening bij ongevallen op de weg 

naar het werk; 
4° medische behandeling als slachtoffer van een ar-

beidsongeval of van een ongeval op de weg van of 
naar het werk; 

5° dringende behandeling van een acuut medisch pro-
bleem, ontstaan binnen de werkuren; 

6° oproep door de arbeidsgeneeskundige dienst; 
7° na de toespraken op de eerste werkdag van het jaar; 
8° op 24 en 31 december in de namiddag 
 
Artikel IX-XIV-7. 

Het personeelslid krijgt vanaf de leeftijd van 60 jaar cu-
mulatief telkens 1 werkdag extra dienstvrijstelling per 
jaar. 
 
De leeftijd die in beschouwing wordt genomen is deze op 
1 januari van het jaar waarin de leeftijd wordt bereikt. 
 
[Het personeelslid krijgt twee werkdagen dienstvrijstelling 
wanneer het voorbije kalenderjaar het personeelslid niet 
afwezig is geweest wegens ziekte.] 
[Aldus gewijzigd bij besluit OCMW-raad van 2015-03-23] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2015-03-26] 

 
Bij afwezigheden zonder recht op salaris of afwezigheden 
wegens deeltijdse prestaties wordt het recht op deze 
dienstvrijstelling verhoudingsgewijze verminderd. 
 
Artikel IX-XIV-8. 

Aan de personeelsleden kunnen vrijstellingen van dienst 
voor de strikt nodige tijd worden verleend, die niet in 
mindering worden gebracht op de vakantieverloven. 
 
De gemeentesecretaris is bevoegd voor de toekenning 
van de dienstvrijstellingen die niet vermeld zijn in artikel 
IX-XIV-1 tot artikel IX-XIV-8 (bv. abnormale klimatolo-
gische omstandigheden, technische problemen met elek-
triciteit, verwarming, …). 
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Hoofdstuk XV – Vakbondsverlof.  

Artikel IX-XV-1. 

Het personeelslid heeft recht op vakbondsverlof en 
dienstvrijstelling overeenkomstig de bepaling van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 decem-
ber 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Artikel 81 KB betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
§1. Een personeelslid-vakbondsafgevaardigde in de zin van artikel 71, 1° of 
2°, dat vooraf aan zijn hiërarchische meerdere een van een verantwoordelijke 
leider uitgaande persoonlijke occasionele oproeping of doorlopende opdracht 
voorlegt, verkrijgt van rechtswege, gedurende de daartoe benodigde tijd, 
vakbondsverlof om deel te nemen aan de werkzaamheden van de onderhan-
delings- en overlegcomités. Voor de verantwoordelijke leiders moet de hoger-
bedoelde oproeping of doorlopende opdracht uitgaan van een andere verant-
woordelijke leider. 
Een personeelslid-vakbondsafgevaardigde bedoeld in artikel 71, 4°, dat vooraf 
aan zijn hiërarchische meerdere een van een verantwoordelijke leider uitgaan-
de persoonlijke occasionele oproeping of doorlopende opdracht voorlegt, 
verkrijgt van rechtswege, gedurende de daartoe benodigde tijd, vakbondsverlof 
om deel te nemen aan de werkzaamheden van de onderhandelings- en 
overlegcomités waaronder het ressorteert. 
 
§ 2. Een personeelslid dat vooraf aan zijn hiërarchische meerdere een van de 
voorzitter van een onderhandelings- of overlegcomité uitgaande persoonlijke 
occasionele oproeping of doorlopende opdracht voorlegt, verkrijgt van rechts-
wege, gedurende de daartoe benodigde tijd, vrijstelling van dienst om deel te 
nemen aan de werkzaamheden van dat comité. 
 
§ 3. In de oproepingen en opdrachten bedoeld in de §§ 1 en 2 wordt het 
onderhandelings- of overlegcomité vermeld aan de werkzaamheden waarvan 
het personeelslid verzocht wordt deel te nemen. In de occasionele oproepin-
gen worden bovendien de plaats, de dag en het uur van de vergaderingen 
vermeld. 
De voorzitter van het betrokken onderhandelings- of overlegcomité ontvangt 
door toedoen van de hiërarchische meerdere een afschrift van de oproepingen 
en opdrachten bedoeld in § 1. 
Hij deelt hun hiërarchische meerdere de naam mede van de personeelsleden 
die van de vergadering wegblijven. 
 
Artikel 82 KB betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
De personeelsleden die vooraf aan hun hiërarchische meerdere een van een 
verantwoordelijke leider uitgaande persoonlijke oproeping voorleggen verkrij-
gen van rechtswege, gedurende de daartoe benodigde tijd, vakbondsverlof om 
deel te nemen aan de werkzaamheden van de in de vakorganisatie opgerichte 
algemene commissies en comités. 
 
Artikel 83 KB betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
§ 1. Een personeelslid dat vooraf aan zijn hiërarchische meerdere een van een 
verantwoordelijke leider uitgaande persoonlijke oproeping of doorlopende 
opdracht voorlegt verkrijgt van rechtswege, gedurende de daartoe benodigde 
tijd, een vrijstelling van dienst voor het uitoefenen van een van de prerogatie-
ven die opgesomd zijn in de artikelen 16, 1°, 2° en 3°, en 17, 1°, 2° en 3°, van 
de wet. 
Genoemde prerogatieven kunnen door het personeelslid slechts worden 
uitgeoefend in het gebied van het sectorcomité of van het bijzonder comité 
waartoe de overheidsdienst behoort die hem tewerkstelt. 
§ 2. Alle andere personen dan die welke bedoeld zijn in § 1 kunnen de in die 
paragraaf bedoelde prerogatieven uitoefenen op voorwaarde dat zij vooraf een 
van een verantwoordelijke leider uitgaande persoonlijke opdracht of doorlo-
pende opdracht voorleggen. 
 
Artikel 83bis KB betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
In het bevoegde onderhandelings-comité kan worden overeengekomen dat de 
berichten bedoeld in artikel 11 en de oproepingen bedoeld in de artikelen 81, 
82 en 83, elektronisch worden overgemaakt. De nadere regels inzake het 
elektronisch overmaken en de elektronische communicatie worden in voorko-
mend geval bepaald in het huishoudelijk reglement van het onderhandelings-
comité. 
 
Artikel 84 KB betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
De personeelsleden verkrijgen op voorafgaand verzoek van een verantwoor-
delijke leider aan de bevoegde overheid, behalve bij volstrekte onverenigbaar-
heid met de behoeften van de dienst, gedurende de daartoe benodigde tijd, 
vrijstelling van dienst om deel te nemen aan de vergaderingen die de repre-
sentatieve vakorganisaties in de lokalen beleggen. 
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Titel X — Slotbepalingen. 
 
Hoofdstuk I – Overgangsbepalingen. 

 

 

Afdeling I – Geldelijke waarborgen. 

 

Artikel 224 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid in dienst dat na 1 januari 1994 op grond van de 
plaatselijke rechtspositieregeling zijn vroegere salarisschaal, al dan niet 
aangevuld met een bepaalde toelage of bijslag, heeft behouden, behoudt die 
salarisschaal en die toelage of bijslag ook na de plaatselijke uitvoering van dit 
besluit, zolang die regeling gunstiger is dan de salarisschaal die het met 
toepassing van dit besluit zou hebben. De raad neemt de salarisschaal en de 
eventuele toelage of bijslag van het personeelslid in de overgangsregeling op 
in de plaatselijke rechtspositieregeling, evenals de organieke salarisschaal 
waarin het personeelslid ingeschaald werd. 
 
Artikel 225 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid in dienst dat op het ogenblik van de plaatselijke 
uitvoering van dit besluit, voorheen op grond van de plaatselijke rechtspositie-
regeling, een salarisschaal en een functionele loopbaan had die niet opgeno-
men zijn in artikel 111, behoudt die salarisschaal en functionele loopbaan 
zolang het aangesteld is in de graad waarmee die salarisschaal en die functio-
nele loopbaan in de vorige plaatselijke rechtspositieregeling verbonden waren. 
 

Artikel X-I-1. 

Het personeelslid in dienst dat op grond van de vorige 
rechtspositieregeling een vergoeding krijgt voor niet-
gemotoriseerde verplaatsingen van en naar het werk 
behoudt die vergoeding op persoonlijke titel. 
 

Artikel 229 Rechtspositiebesluit 
De raad kan bepalen dat het statutaire personeelslid in dienst dat op grond van 
de plaatselijke rechtspositieregeling een vergoeding heeft gekregen voor niet-
gemotoriseerde verplaatsingen van en naar het werk, die vergoeding op 
persoonlijke titel behoudt na de plaatselijke uitvoering van dit besluit. 
 

Afdeling II – De plaatselijke uitvoering van het besluit 
en diverse lopende procedures en lopende periodes. 
 
 

Artikel 230 Rechtspositiebesluit 
Procedures van aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit die 
opgestart zijn voor de datum van de plaatselijke uitvoering van dit besluit, 
worden afgewerkt in overeenstemming met de regels die van toepassing 
waren op het ogenblik dat ze werden opgestart. 
 
Artikel 231 Rechtspositiebesluit 
De procedureregels die van toepassing waren bij de start van de evaluatiepe-
riode die doorloopt na de datum van de plaatselijke uitvoering van dit besluit, 
blijven van toepassing op die lopende evaluatieperiode, met uitzondering van 
bestaande plaatselijke regels over het interne beroep tegen de ongunstige 
evaluatie bij het college van burgemeester en schepenen of de deputatie. 
 
[…] 
 
Artikel 232 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid in dienst behoudt na de datum van de plaatselijke 
uitvoering van dit besluit de verloven en afwezigheden die voordien aan hem 
werden toegekend, voor de 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. 
 
[…] 
 
Artikel 234 Rechtspositiebesluit 
Het statutaire personeelslid dat op de datum van de plaatselijke uitvoering van 
dit besluit, voorheen op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling, inge-
schakeld was in een stelsel van ziektekrediet dat hem bij de aanvang van de 
loopbaan een totaal ziektekrediet van 666 ziektedagen heeft toegekend, 
behoudt, in afwijking van artikel 187, zijn vorige ziektekredietregeling op 
persoonlijke titel. 
 
Artikel 236 Rechtspositiebesluit 
De statutair tijdelijke personeelsleden en de statutair tijdelijke werklieden die 
op het ogenblik van de plaatselijke uitvoering van dit besluit in overgangsrege-
ling nog in de hoedanigheid van statutair tijdelijke in dienst zijn, zijn onderwor-
pen aan de bepalingen die van toepassing zijn op het vast aangestelde statu-
taire personeelslid, voor zover die bepalingen verenigbaar zijn met de federale 
bepalingen over de socialezekerheidsregeling voor statutair tijdelijke perso-
neelsleden. 
 
Artikel 237bis Rechtspositiebesluit (08/07/2016- ...) 
Het personeelslid dat voor 1 februari 2017 een verlof voor deeltijdse prestaties 
of een onbetaald verlof genoot, behoudt dit verlof aan dezelfde voorwaarden 
en gedurende de periode dat het verlof werd toegestaan. 
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Hoofdstuk II – Opheffings- & inwerkingstredingsbe-
palingen. 
 
Afdeling I – Opheffingsbepalingen. 

 

 

Artikel X-II-1. 

Het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 — Personeel 
— Statuut en latere wijzigingen aangaande het admini-
stratief en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel 
worden opgeheven. 
 
Afdeling II – Inwerkingstredingsbepalingen. 

 
Artikel X-II-2. 

De salarisschaal van de gemeentesecretaris heeft uit-
werking met ingang van 1 januari 2007. 
 
De salarisschaal van de financieel beheerder heeft uit-
werking met ingang van 1 januari 2007. 
 
Artikel X-II-3. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 
zal samen met het protocol van het syndicaal overlegco-
mité en het advies van de raad voor maatschappelijk 
welzijn binnen een termijn van twintig dagen aangete-
kend worden verzonden naar: 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 

voor kennisgeving; 
2° de Vlaamse regering, voor kennisgeving. 
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Bijlage – Uitgewerkte salarisschalen. 

 

 

 


