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A. ADMINISTRATIEF
STATUUT

DEEL 1: INLEIDING EN ALGEMENE BEPALINGEN

Titel 1: Inleiding – Toepassingsgebied
Artikel 1
Onderhavig statuut is van toepassing op zowel statutaire als contractuele personeelsleden.
Dit statuut is niet van toepassing op:
- de Gemeentesecretaris, de OCMW-Secretaris
- de Gemeenteontvanger, de OCMW-Ontvanger
- het onderwijzend personeel van de gemeentescholen en muziekacademies.
Artikel 2
De normale arbeidsbetrekking tussen het bestuur en zijn personeel is van statutaire aard.
Behoudens de bij wet voorziene uitzonderingen kunnen de betrekkingen voorzien in de
personeelskader enkel door statutaire personeelsleden worden bekleed.
Artikel 3
De contractuele tewerkstellingsvorm is de uitzondering.
De contractuele tewerkstellingsvorm kan niet worden gesloten buiten de grenzen en voorwaarden
vastgelegd door de wettelijke bepalingen.
Die worden voor het OCMW geregeld door de artikelen 55, 55bis en 56 van de organieke wet op de
OCMW's.

Titel 2: Algemene bepalingen
Artikel 4: Terminologie
Voor de toepassing van dit statuut hebben de volgende termen de hierna toegelichte betekenis:
Bestuur
De in het statuut gebruikte term "bestuur" betreft zowel het gemeentebestuur als het OCMW.
Statutair personeelslid
Het personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de bevoegde overheid vast in een betrekking is
benoemd.
Stagedoend statutair personeelslid
Het personeelslid dat, bij eenzijdige beslissing van de bevoegde overheid, toegelaten is tot de
statutaire stageperiode (met het oog op een vaste benoeming).
Contractueel personeelslid
Het personeelslid dat op basis van een arbeidsovereenkomst door het bestuur werd aangeworven.
Vast benoemd personeelslid
De gemeente- of OCMW-ambtenaar die na een stageperiode, gevolgd door een positieve evaluatie,
zijn diensten definitief mag blijven aanbieden.
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Personeelskader
Het totaal aantal vaste of deeltijdse betrekkingen (per betrekking, per ambt).
Graad
De titel die het personeelslid machtigt zijn ambt uit te oefenen.
Aanwervingsgraad
De graad waarvan de betrekking bij wijze van aanwerving wordt begeven.
Bevorderingsgraad
De graad waarvan de betrekking bij wijze van bevordering wordt begeven.
Aanwervings- en bevorderingsgraad
De graad die volgens de aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden, zowel bij wijze van aanwerving
als bij wijze van bevordering kan worden begeven.
Niveau
Het geheel van graden binnen de hiërarchie waarvoor eenzelfde onderwijsniveau is vereist.
Functiebeschrijving
De beschrijving van de inhoud, de taken en het profiel van de functie en de daartoe vereiste
vaardigheden.
Profiel
De essentiële eigenschappen van de functie betreffende het niveau, de opdrachten, de ervaring en
de kwalificatie.
Anciënniteit
Voor het vaststellen van de dienst-, graad-, niveau- en geldelijke anciënniteit worden de volledige
prestaties gerekend op basis van een volledig uurrooster dat per 01/01/1997 1976 uur per jaar
bedraagt.
De werkelijke diensten die niet op de 1ste werkdag van de maand aanvingen of die voor de laatste
dag van de maand eindigden, worden buiten beschouwing gelaten.
Dienstanciënniteit
De totale anciënniteit die het personeelslid verwierf binnen een dienst van het bestuur.
Geldelijke anciënniteit
De totale anciënniteit die toelaat de weddetrap te bepalen op basis waarvan de individuele wedde
van het personeelslid moet worden berekend.
Anciënniteitsniveau
De totale anciënniteit die het personeelslid in een of meerdere graden van hetzelfde niveau,
proefperiode inbegrepen, verwierf.
Graadanciënniteit
De totale anciënniteit binnen de graad waarin het personeelslid is benoemd, inclusief de
stageperiode.
Artikel 5
Het personeel wordt door de Raad aangeworven of benoemd volgens graden die in vijf verschillende
niveaus zijn gerangschikt.
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Ieder niveau is opgedeeld in twee functionele groepen:
-

Het kader- en/of het directiepersoneel.

Het aantal kader- en directiefuncties is beperkt en moet functioneel in het kader van het organigram
worden gemotiveerd.
-

Het uitvoerend personeel

Bijlage 1: Benaming van de graden
De benaming van de graden is dezelfde als opgenomen in de omzendbrief van 28 april 1994
betreffende het “Sociaal Handvest”. De benaming van de graden is in de bijlage opgenomen.
Alle betrekkingen staan open voor mannen en vrouwen.
DEEL 2: TAKEN, VERPLICHTINGEN EN ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel 6
De gemeenteambtenaren en de personeelsleden van het OCMW moeten in alle omstandigheden
waken over de belangen van de gemeente en van het OCMW.
Ze moeten de hen opgelegde dienstverplichtingen persoonlijk en nauwgezet nakomen.
Ze voeren de dienstorders stipt uit en vervullen hun taak ijverig en nauwkeurig. Ze helpen elkaar
onderling in de mate dat het belang van de dienst dit vergt.
Behoudens naar behoren gerechtvaardigde dringende aangelegenheden mogen ze zonder
voorafgaande toelating de uitoefening van hun ambt niet neerleggen.
Ze zijn zowel in hun dienstbetrekkingen met hun hiërarchische meerderen, collega’s of
ondergeschikten als in hun betrekkingen met het publiek gehouden tot strikte hoffelijkheid. In de
dienst, zowel als in hun privéleven moeten zij alles wat het vertrouwen van het publiek kan
aantasten of afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van hun ambt vermijden.
Zij mogen zich niet inlaten met enige werkzaamheid die in strijd is met de Grondwet, de wetten van
het Belgische volk of het respect voor de gevestigde overheid.
Artikel 7
De personeelsleden hebben het recht op vrije meningsuiting ten aanzien van de feiten waarvan zij
kennis hebben uit hoofde van hun functie; het is hun enkel verboden feiten bekend te maken die
betrekking hebben op de nationale veiligheid, de bescherming van de openbare orde, de financiële
belangen van de overheid, het voorkomen van strafbare feiten, het medisch geheim, het
vertrouwelijk karakter inherent aan hun ambt, de rechten en de vrijheden van de burger, en in het
bijzonder het recht op eerbied voor het privéleven en op de feiten die betrekking hebben op de
voorbereiding en uitvoering van alle beslissingen.
Artikel 8
De personeelsleden hebben recht op informatie, doorlopende vorming en professionele vorming
voor alle aspecten die voor de uitoefening van hun taak nuttig zijn en om te voldoen aan de
evaluatiecriteria.
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De personeelsleden hebben het recht hun persoonlijk dossier in te kijken.
Artikel 9
Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van hun recht op vrije meningsuiting vervullen de
personeelsleden hun ambt loyaal en integer onder het gezag van hun hiërarchische meerderen die
voor de verstrekte orders verantwoordelijk zijn.
Ze waken ervoor dat hun handelingen en gedragingen bij de uitoefening van hun taken de geldende
wetten en reglementen, de richtlijnen van de overheid waaronder zij ressorteren en de
beschouwingen inzake billijkheid en doeltreffendheid respecteren.
De personeelsleden zijn ten aanzien van hun hiërarchische meerderen verantwoording verschuldigd
voor het goede verloop van de diensten waarvan de leiding hen werd toevertrouwd en voor de hen
toegekend taak.
Derhalve moeten zij misbruiken, nalatigheden of overtredingen van de wetten, reglementen en
besluiten, die zij bij het uitoefenen van hun ambt vaststellen, beteugelen of doen beteugelen.
Het is hen verboden om zelfs buiten hun ambt maar in het kader daarvan rechtstreeks of via
tussenpersoon willekeurige giften, gratificaties of voordelen te vragen, te eisen of aan te nemen.
Artikel 10
Het is de personeelsleden verboden om rechtstreeks of via tussenpersonen handel te drijven of
betrekkingen te bekleden die als onverenigbaar met hun ambt zouden worden beschouwd.
Iedere afwijking dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen of aan de Raad van het OCMW die over de eventuele onverenigbaarheid bedoeld in
voorgaande paragraaf beslist.
Artikel 11
Iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op de werkplek is strikt verboden
en kan los van de maatregelen voor justitie bestraft worden met tuchtmaatregelen. De toelichtingen
ter zake op basis van de nieuwe wetgeving houdende de psychosociale risico’s op het werk die sinds
1 september 2014 van toepassing is, zijn in het arbeidsreglement opgenomen.
Onder ongewenst seksueel gedrag en pesterijen wordt elke vorm van verbaal, niet-verbaal of
lichamelijk gedrag van seksuele aard of indruisend tegen de zeden begrepen waarvan degene die zich
er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van
vrouwen en mannen op het werk.
Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad duidt de vertrouwenspersoon/personen of vertrouwensdienst(en) aan die belast worden met de opvang, en het bieden van hulp en
steun aan de slachtoffers. Deze persoon/personen kan/kunnen buiten het personeel van het bestuur
worden aangesteld.
Artikel 12: Algemeen rookverbod
In de strijd tegen de hinder veroorzaakt door het roken geldt er voor het personeel binnen alle
gebouwen, werkplekken, inclusief in de dienstvoertuigen, een rookverbod.
Artikel 13: Gebruik van alcoholische drank tijdens de diensturen
In de gebouwen of op de werkplekken (werkplaatsen, kantoren, voertuigen, sanitair, kleedkamers,
...) is het verboden alcoholhoudende dranken te gebruiken of onder invloed te zijn van alcohol of van
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iedere andere psychotrope stof waarvan het gebruik niet medisch is gerechtvaardigd. De controle
gebeurt door de wetsgeneesheer van de gemeente of door zijn plaatsvervanger.
Verder is het eveneens verboden tijdens de werkuren alcoholhoudende dranken in
drankgelegenheden te nuttigen.
Het diensthoofd is bevoegd voor het toekennen van vrijstellingen.
DEEL 3: AANWERVING

Titel 1: Toelatingsvoorwaarden
Artikel 14
Alleen de kandidaat die voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden en die slaagt voor de
toelatingsproeven bepaald in de volgende artikelen (zie bijgevoegd examenprogramma) kan tot
stagiair-statutair worden benoemd.
Alleen de kandidaat die aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoet, wordt tot de
toelatingsproeven toegelaten:
1. Belg zijn op voorwaarde dat het te bekleden ambt een rechtstreekse of onrechtstreekse
betrokkenheid bij de uitoefening van het openbaar gezag impliceert en de activiteiten
betrekking hebben op de bescherming van het algemeen belang van het bestuur, en in de
overige gevallen onderdaan zijn van de Europese Gemeenschap.
Voor volgende betrekkingen is de Belgische nationaliteit, gezien de uitoefening van het
openbaar gezag, evenwel vereist:
 De betrekkingen vanaf de graad van adjunct-adviseur of gelijkgesteld, wanneer ze de
openbare veiligheid moeten garanderen en juridische teksten opstellen;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Getuigen van onberispelijk gedrag, zeden en burgerzin. Het bewijs van goed zedelijk gedrag
dat bij aanwerving moet worden voorgelegd, mag bij indiensttreding niet ouder zijn dan drie
maanden;
4. Aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;
5. Ouder zijn dan 18 jaar; die voorwaarde moet bij de indiensttreding zijn vervuld (geldt voor
alle personeelsleden);
6. Houder zijn van het vereiste diploma en/of getuigschrift dat toegang biedt tot de te bekleden
betrekking.
Het personeelslid dat houder is van de vereiste erkende studietitel om toegang te krijgen tot een
bepaald niveau wordt beschouwd als houder van de vereiste studietitels voor de lagere niveaus.
Artikel 15
In afwijking van artikel 14, punt 7 (diplomavoorwaarde):
De student die zijn laatste jaar vorming volgt, wordt tot het aanwervingsexamen toegelaten als hij
aan alle overige voorwaarden voldoet. Hij wordt echter pas toegelaten tot de stage wanneer hij het
bestuur het bewijs overmaakte dat hij slaagde voor de vereiste vorming (naargelang het geval een
certificaat of diploma).
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Artikel 16
De kandidaat die onderdaan is van de Europese Gemeenschap en zijn vorming buiten België volgde,
moet in het bezit zijn van een attest dat aantoont dat zijn diploma of certificaat gelijkwaardig is met
het voor de functie geëiste Belgische diploma of geschiktheidscertificaat.

Titel 2: Aanwerving van personen met een handicap
Artikel 17
Deze titel betreft personen met een handicap van Belgische nationaliteit die zijn ingeschreven bij het
Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden.
Artikel 18
Voor de aanwerving van personen met een handicap dient de gewone oproepprocedure te worden
gevolgd, met inbegrip van de openbare oproep.
De normale toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing. Niettemin is het
toegestaan om enige soepelheid aan de dag te leggen en een meer gepast examen te organiseren.
Bij de inrichting van het examen moeten de beperkingen die met hun handicap samenhangen
maximaal terzijde worden geschoven.
Artikel 19
De wettelijke bepalingen om een bepaald aantal personen met een handicap aan te werven zijn van
toepassing.

Titel 3: Aanwervingsprocedure
Artikel 20
Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad stelt vast dat er een betrekking
binnen de personeelskader vacant is.
De aanwerving van de statutaire personeelsleden gebeurt binnen de grenzen van de kader
door een openbare oproep tot de kandidaten.
Het personeel dat in dienst is, wordt vooraf van de vacante betrekking op de hoogte gesteld via
interne dienstnota en/of e-mail. De verantwoordelijke van de dienst zorgt voor de verspreiding van
de informatie binnen zijn dienst.
Artikel 21
De duur van de openbare oproep bedraagt minstens veertien kalenderdagen. De voornaamste
toelaatbaarheidsvoorwaarden worden voor iedere openbare oproep ter kennis gebracht van het
publiek; dit gebeurt door een bericht in het Belgische Staatsblad en via andere gepaste
informatiekanalen (minstens een Nederlandstalig en een Franstalig).
De tekst vermeldt verplicht:
- de aard van en het aantal te bekleden betrekking(en);
- de voornaamste aanwervings- en toelatingsvoorwaarden voor de vacante betrekking;
- de datum waarop de openbare oproep wordt afgesloten;
- de taalvoorwaarden.
De betrekkingen bij het bestuur zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen.
Artikel 22
De aanvragen tot inschrijving voor het examen moeten uiterlijk op de laatste dag van de openbare
oproep op de zetel van het bestuur toekomen; de poststempel of de datum op het bericht van
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ontvangst geldt als bewijs.
Artikel 23
Na ontvangst van de aanvragen ontvangen de kandidaten:
1. een vragenlijst die zij binnen de door het bestuur bepaalde termijn zo nauwkeurig mogelijk
moeten invullen.
2. een nota met de algemene en bijzondere voorwaarden die de kandidaten moeten vervullen,
en de uitsluitingsvoorwaarden.
3. het programma van het toelatingsexamen.
Het dossier bevat de kandidaatstelling, een curriculum vitae, een kopie van de identiteitskaart, de
vereiste vormingscertificaten en een bewijs van goed zedelijk gedrag.
Artikel 24
Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad sluit de lijst van de kandidaten af.
Het oordeelt over de geldigheid van de kandidaatstellingen en over de overgemaakte bewijsstukken.
Het bevoegde orgaan duidt de kandidaten aan die tot het examen worden toegelaten.
Artikel 25
Kandidaatsstellingen worden ambtshalve geweerd als:
ze de vereiste voorwaarden niet vervullen;
ze laattijdig werden ingediend;
de kandidaten de vragenlijst niet binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de datum
waarop ze werd overgemaakt, terugbezorgen aan het bestuur;
Artikel 26
De geweerde kandidaten worden niet opgenomen op de lijst van kandidaten die tot het examen
worden toegelaten. Vóór het examen plaatsvindt, worden ze daarvan schriftelijk op de hoogte
gebracht. De redenen van weigering moeten worden opgegeven.

Titel 4: Aanwervingsexamens, examenprogramma’s, quoteringsregels, examenjury en afsluiting
van het examen
Hoofdstuk 1: Aanwervingsexamens
Artikel 27
De kandidaat neemt afhankelijk van de vormingstaal deel aan de verschillende examens in het
Nederlands of het Frans (basis: het vereiste diploma, het vereiste studiegetuigschrift of de deliberatie
van de schooldirecteur).
Kandidaten die hun vorming volgden in een andere taal dan het Nederlands of het Frans kunnen naar
keuze aan het Nederlandse of Franse examen deelnemen.
Artikel 28
Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad bepaalt de datum/data waarop de
proeven van het aanwervingsexamen doorgaan. De oproeping vermeldt de datum en het uur waarop
en de plaats waar de proeven worden georganiseerd.
Kandidaten die geen gevolg geven aan de oproeping worden van de kandidatenlijst geschrapt en hun
vraag wordt als nietig beschouwd.
Voor ieder aanwervingsexamen wordt een informatievergadering voor de externe en interne
kandidaten belegd.
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Artikel 29
Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad stelt de vakbondsorganisaties in
kennis van de data en de tijdstippen waarop en de plaats waar de aanwervingsexamens doorgaan.
Artikel 30
Op de voor het aanwervingsexamen vastlegde datum beslist de jury unaniem welke vragen aan de
kandidaten worden voorgelegd en bepaalt ze het tijdstip waarop de proef eindigt.
Het bestuur zorgt voor de bladen waarop de kandidaten de opgaven beantwoorden. Die worden
voorzien van het zegel van het bestuur of van de paraaf van de Secretaris van de jury.
Artikel 31
De Secretaris van de jury of de toezichthouder wordt met de identiteitscontrole van de kandidaten
aan de ingang van het examenlokaal belast.
Artikel 32
Daartoe aangestelde leden van het administratieve personeel houden toezicht in de examenlokalen.
Zij zorgen er voor stilte en orde en trachten pogingen tot bedrog op te sporen en te verhinderen.
De toezichthouders zijn niet bevoegd om verduidelijkingen aan de kandidaten te geven; zij dienen
hun vragen voor te leggen aan de Secretaris van de jury.
Artikel 33
Kandidaten die door te praten of op iedere andere wijze de orde verstoren of die betrapt worden op
het plegen van bedrog of een poging daartoe worden onmiddellijk uit het examenlokaal gezet. De
Secretaris van de jury neemt akte van het gebeuren in het proces-verbaal.
Artikel 34
De kandidaten worden verzocht hun naam, voornaam en adres duidelijk te noteren op het witte blad
dat in de omslag zit die op hun examenblad is gekleefd en dat blad eveneens te ondertekenen.
Vervolgens dienen ze de omslag zorgvuldig te sluiten.
De omslag heeft een volgnummer en wordt pas na verbetering van de proeven geopend.
Kandidaten mogen geen andere dan de bezorgde bladeren of door de jury toegelaten documentatie
gebruiken.
De kandidaten mogen de examenlokalen niet verlaten voordat ze het examenblad en de kladbladen
aan de toezichthouder hebben afgegeven.

Hoofdstuk 2: Examenprogramma's
Artikel 35
Het programma van de aanwervingsexamens wordt in de bijlage van onderhavig document
vastgelegd.
Het examenprogramma beoogt de basisvaardigheden, de communicatieve vaardigheden en het
profiel van de kandidaten te controleren op basis van het niveau en de functieomschrijving van de te
begeven functie.
De examens omvatten minstens twee proeven:
1. een schriftelijke of praktische proef;
2. een mondelinge proef of een diepgaand sollicitatiegesprek.
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De examenstof wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen of door de OCMWRaad.

Hoofdstuk 3: Quoteringsregels
Artikel 36
Iedere proef is een schiftingsproef; dit betekent dat de kandidaat 50% van de punten van de proef
moet hebben behaald om aan de volgende proef te mogen deelnemen.
Artikel 37
Voor alle examens geldt dat de kandidaat minstens 50% voor iedere proef en 60% van het totaal van
de punten toegekend aan de verschillende proeven moet hebben behaald.

Hoofdstuk 4: Examenjury
Artikel 38: de samenstelling van de Jury


VOOR DE GEMEENTE

a) De jury :
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld en is als volgt samengesteld:
-

de Voorzitter (De Burgemeester of de plaatsvervanger die hij aanstelt) en
de stemgerechtigde examinators (minstens drie technici)

De vaardigheden van de examinators binnen het domein van de te begeven functie moeten
erkend zijn. Ze mogen niet zetelen in de Raad en minstens 50% van de juryleden maakt geen
deel uit van het bestuur. Binnen de jury zetelt minstens een jurylid van iedere taalrol.
De Gemeentesecretaris maakt deel uit van de jury als hij expliciet als examinator werd
aangesteld.
b) Het secretariaat:
Dit wordt verzorgd door de Gemeentesecretaris of zijn plaatsvervanger.
c) De waarnemers:
Krachtens de wetgeving worden de door hun respectieve vakbondsorganisatie naar behoren
gemachtigde vakbondsafgevaardigden aangesteld als waarnemer.
De Gemeenteraad kan ook onder haar leden een waarnemer aanstellen. De aanstelling gebeurt
volgens rangorde.
De waarnemers mogen bij de keuze van de vragen niet aanwezig zijn. Ze helpen niet bij het
verbeteren van de proeven noch bij de beraadslaging door de jury.
De waarnemers mogen hun opmerkingen in het proces-verbaal van het examen laten opnemen.

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem | Administratief Statuut

14



VOOR HET OCMW

a) De jury :
wordt door de OCMW-Raad aangesteld en is als volgt samengesteld:
-

de Voorzitter (de voorzitter van het OCMW of de plaatsvervanger die hij aanstelt) en
de examinators:

Minstens drie stemgerechtigde technici. De vaardigheden van de examinators binnen het
domein van de te begeven functie moeten erkend zijn. Ze mogen niet zetelen in de Raad en
minstens 50% van de juryleden maakt geen deel uit van het bestuur. Binnen de jury zetelt
minstens een jurylid van iedere taalrol.
De OCMW-Secretaris maakt deel uit van de jury als hij expliciet als examinator werd aangesteld.
b) Het secretariaat
Dit wordt verzorgd door de OCMW-Secretaris of zijn plaatsvervanger.
c) De waarnemers
De OCMW-Raad kan een OCMW-raadslid als waarnemer aanstellen. De aanstelling gebeurt
volgens rangorde.
Krachtens de wetgeving worden de door hun respectieve vakbondsorganisatie naar behoren
gemachtigde vakbondsafgevaardigden aangesteld als waarnemer.
De waarnemers mogen bij de keuze van de vragen niet aanwezig zijn. Ze helpen niet bij het
verbeteren van de proeven noch bij de beraadslaging door de jury.
De waarnemers mogen hun opmerkingen in het proces-verbaal van het examen laten opnemen.
Artikel 39
De leden van de examenjury ontvangen vacatiegeld overeenkomstig de geldende reglementen.
Artikel 40
Niemand mag tijdens de proef van een bloed- of aanverwant tot de vierde graad inbegrepen als lid
van de jury fungeren.

Hoofdstuk 5: Corrigeren van de examens
Artikel 41
De juryleden corrigeren de proeven volgens de in algemeen overleg bepaalde modaliteiten en geven
de puntenlijsten niet vrij zolang de individuele correcties niet zijn beëindigd.

Artikel 42
De juryleden komen na oproeping door de voorzitter bijeen in een beoordelingszitting samen en
stellen de puntentabel op.
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De examenjury kan enkel geldig beraadslagen als minstens de helft van de leden aanwezig zijn.
De beslissingen van de jury worden bij meerderheid van de stemmen genomen. Bij gelijkheid van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Vervolgens worden de omslagen die op de examenbladen zijn gekleefd geopend zodat de
respectieve punten van elke kandidaat kunnen worden genoteerd.
Vervolgens stelt de jury het klassement op van de kandidaten die slaagden voor de verschillende
proeven van het examen.

Hoofdstuk 6: Afsluiting van het examen
Artikel 43
Het proces-verbaal van het aanwervingsexamen wordt opgesteld, door alle juryleden ondertekend
en vervolgens overgemaakt aan respectievelijk het College van Burgemeester en Schepenen of aan
de OCMW-Raad.
Artikel 44
Alle kandidaten die aan de proeven van het toelatingsexamen hebben deelgenomen, krijgen het
resultaat van dit examen binnen de maand die op de afsluiting van het examen volgt schriftelijk
betekend.

Titel 5: Werfreserve
Artikel 45
Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad stelt de lijst op van de laureaten en
voegt de kandidaten die slaagden voor het examen en niet op proef werden aangeworven toe aan de
werfreserve.
De geldigheidsduur is vastgesteld op twee jaar en kan eventueel door het College van Burgemeester
en Schepenen of de OCMW-Raad worden verlengd met een jaar.

Titel 6: Medisch onderzoek bij aanwerving
Artikel 46
De kandidaat die voor het aanwervingsexamen slaagde, dient voor aanwerving een medisch
onderzoek te ondergaan bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Artikel 47
De kandidaat die zich niet neerlegt bij een eventueel negatief resultaat kan opnieuw medisch worden
onderzocht voor een commissie samengesteld uit een arts aangesteld door het College van
Burgemeester en Schepenen of door de OCMW-Raad (die verschilt van de arts die het eerste
onderzoek verrichte) en een arts aangesteld door en op kosten van de betrokkene.
De beslissing van deze medische commissie is bindend.
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DEEL 4: STATUTAIR PERSONEEL: STAGE EN BENOEMING IN VAST VERBAND

Titel 1: Toewijzing van het personeel
Artikel 48
De Gemeentesecretaris of de OCMW-Secretaris wijst het personeel (administratief, technisch en
arbeiders) toe aan een bepaalde dienst volgens de vaardigheid en de bijzondere
beroepsbekwaamheden.
Die toewijzing is echter nooit definitief of geldt nooit exclusief voor een bepaalde dienst.
Titel 2: Aanstelling als stagiair
Artikel 49
De aanstelling als stagiair gebeurt door de Gemeenteraad of door de OCMW-Raad.
Artikel 50
Het aan de hogere overheid voor te leggen aanwervingsdossier bevat de volgende documenten
1. De aanvraag van de kandidaat
2. Het proces-verbaal van het toelatingsexamen
3. De beraadslaging(en) van de Raad houdende benoeming op proef van de
kandidaat/kandidaten.
4. De beraadslaging betreffende de vaststelling van de wedde of het loon toegekend aan de op
proef aangeworven kandidaat
5. De door de op proef aangeworven kandidaat voorgelegde getuigschriften
6. Desgevallend de beraadslaging van de Raad betreffende de eventuele samenstelling van een
werfreserve.

Titel 3: Stageperiode
Hoofdstuk 1: Indiensttreding
Artikel 51
Enkel kandidaten die het bestuur de hierna genoemde documenten overmaakten, kunnen worden
aangeworven, meer bepaald:
-

een kopie van de identiteitskaart.
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat uiterlijk drie maanden vóór aanwerving werd
uitgereikt
een kopie van het diploma of getuigschrift
een document dat de gelijkwaardigheid van een in het buitenland behaald diploma vaststelt

Artikel 52
Kandidaten die door de Raad als stagedoend statutair werden benoemd, worden door het College
van Burgemeester en Schepenen of door de OCMW-Raad voor de stage opgeroepen.
Artikel 53
De tot stagiair benoemde kandidaat die op de in de beslissing bepaalde datum, of bij gebrek daaraan,
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binnen de maand nadat de beslissing tot benoeming werd betekend niet in dienst treedt, wordt
geacht definitief van zijn benoeming af te zien.
Bij een gemotiveerde beslissing van de overheid bekleed met benoemingsbevoegdheid kan een
nieuwe datum van indiensttreding worden vastgesteld mits de betrokkene geldige redenen kan doen
gelden voor het feit dat hij de functies op de vastgestelde datum of binnen de vastgestelde termijn
niet opnam.
Hoofdstuk 2: Stageduur
Artikel 54
De stageduur wordt voor alle personeelscategorieën vanaf de datum van daadwerkelijke
indiensttreding bij het bestuur als volgt vastgesteld:
- 6 maanden voor niveau E
- 9 maanden voor de niveaus D en C
- 12 maanden voor de niveaus B en A
De stageduur is vastgesteld in te presteren uren, te rekenen vanaf de datum van daadwerkelijke
indiensttreding bij het bestuur.
De stage omvat het daadwerkelijk aanleren van de functie. De stageperiode wordt verlengd met de
periodes van afwezigheid. De jaarlijkse vakantie wordt niet beschouwd als periode van afwezigheid.
Bij 988 uur afwezigheid (38 u x 26 weken = 6 maanden) wordt de stagiair ontslagen.
Indien bijzondere omstandigheden dat vereisen, kan de stage maximaal worden verlengd met een
eenmalige periode gelijk aan de oorspronkelijke stageduur. De Raad spreekt zich daarover uit bij
gemotiveerde beslissing genomen op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen of
van de OCMW-Raad.
Artikel 55
De duur van de diensten die als contractueel personeelslid gedurende een ononderbroken periode
binnen dezelfde functie en tot op de datum van benoeming als stagedoend statutair werden
verstrekt, wordt voor de berekening van de stageduur in aanmerking genomen.
Die diensten worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze werden geëvalueerd op basis
van het reglement dat op het statutair personeel van toepassing is.

Hoofdstuk 3: Verloop van de stageperiode
Voor al het personeel van het gemeentebestuur en het OCMW
Artikel 56
Tijdens de duur van de stageperiode is de stagiair onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel
overeenkomstig de wet van 20/5/1949. Het nieuwe stelsel inzake sociale zekerheid en pensioenen
van stagiairs die voor benoeming in aanmerking komen, wordt met ingang van 1 april 2014
toegepast, overeenkomstig de wetten en besluiten ter zake.
Artikel 57
Tijdens de stage staat de stagiair onder de leiding van de rechtstreekse hiërarchische overste. Om de
drie maanden maakt de hiërarchische overste een verslag aan zijn hiërarchie en aan de HRM-afdeling
over.
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Dat evaluatieverslag, dat na een gesprek met de betrokkene wordt opgesteld, wordt vooraf aan de
stagiair overgemaakt. Die heeft het recht om het verslag te betwisten, om via de speciaal daartoe
voorziene rubriek opmerkingen te formuleren en om in het bezit te worden gesteld van een kopie.
Het HR-Dienst stelt de Secretaris in kennis van een negatieve tussentijdse evaluatie en stelt de
stagiair desgevallend voor om uitgaande van een gemotiveerd rapport de stage vroegtijdig te
beëindigen.
Artikel 58
Aan het einde van de stage wordt een gedetailleerd evaluatieverslag voor het College van
Burgemeester en Schepenen of voor de OCMW-Raad opgesteld. Dat bevat het advies van de
Secretaris, van het HR-Dienst, van de rechtstreekse hiërarchische meerdere en van het diensthoofd
van de stagiair. Het stelt behoorlijk gemotiveerd voor om de stagiair vast te benoemen, de stage te
verlengen of de stagiair te ontslaan.
Hoofdstuk 4: Ontslag
Artikel 59
Aan het einde van de stage heeft de stagiair die een negatief rapport kreeg het recht om alvorens te
worden ontslagen te worden gehoord door de overheid die de aanwerving voorstelde.
Overeenkomstig het evaluatiereglement is een beroepsprocedure mogelijk.
In geval van ontslag is de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing.

Titel 4: De eedaflegging
Artikel 60
De leden van het gemeentepersoneel leggen bij hun indiensttreding de eed af in handen van de
Burgemeester. De Secretaris, Ontvanger en de maatschappelijke werkers van het OCMW leggen voor
de Voorzitter de eed af voorzien bij artikel 20 van de Organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's.
Artikel 61
Ongeacht de graad of het arbeidsstelsel luidt de eed als volgt: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. “

Titel 5: Benoeming in vast verband
Voor al het personeel van het bestuur
Artikel 62
De Raad benoemt de stagiair die zijn stage met vrucht heeft volbracht en een positieve evaluatie
kreeg in vast verband.
Artikel 63
Om in vast verband te kunnen worden benoemd moeten de personeelsleden onderstaande
voorwaarden vervullen:




Voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden van de functie
Na afloop van de stageperiode kregen ze een positieve evaluatie
Ze zijn lichamelijk geschikt
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Ze legden de eed af
Voor zover het ambt dit vereist, slaagden ze voor het taalexamen voorzien door de wet op het
gebruik der talen in bestuurszaken

DEEL 5: CONTRACTUELE TEWERKSTELLING
Artikel 64
De contractuele tewerkstelling is onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en aan de wetten en besluiten ter zake.
Artikel 65
Bij aanwerving van contractuele medewerkers dienen de arbeidscontracten individueel en schriftelijk
uiterlijk op het ogenblik van indiensttreding te zijn opgesteld.
Artikel 66
De arbeidsovereenkomst wordt gesloten:
- voor onbepaalde duur
- voor bepaalde duur
- of voor een duidelijk omschreven taak.
Bij ontbreken van een document dat bepaalt dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een
bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven taak, zijn op de overeenkomst dezelfde
voorwaarden van toepassing als die voor de contracten voor onbepaalde duur.

Artikel 67
Het evaluatierapport bevat het advies van de rechtstreeks hiërarchische meerdere en van het
diensthoofd en stelt de verderzetting van het contract voor of het ontslag in toepassing van de
geldende wettelijke bepalingen op de contracten.
DEEL 6: DE ADMINISTRATIEVE LOOPBAAN

Titel 1: De vorming
Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 68
Vorming is een recht en een plicht voor iedereen: een plicht voor de ambtenaren om zich te scholen
en een plicht voor het bestuur om de ambtenaren te scholen volgens de bepalingen van het
vormingsreglement.
De in overweging genomen vorming moet nuttig zijn voor de huidige of toekomstige functie.
Artikel 69
Het HR-Dienst en de vormingsverantwoordelijke staan in voor de leiding van de vormingscel die
onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Schepenen of van het Vast
Bureau van het OCMW binnen iedere lokale overheid in het leven wordt geroepen.
De vormingscel brengt de representatieve vakbondsorganisaties voor de neerlegging van het rapport
bij de overheid op de hoogte.
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De vakbondsorganisaties mogen hun voorstellen bij deze cel indienen die ze zal onderzoeken.
Het College van Burgemeester en Schepenen of het Vast Bureau van het OCMW stelt een
vormingsplan op voor iedere functie van de personeelskader, waaraan een bepaald profiel
beantwoordt. Zo bestaat er meer bepaald een vormingsplan voor de gewone doorlopende vorming
en een plan voor de professionele vorming. De vormingscel zorgt voor de opvolging en de uitvoering
van dit plan.
Het vormingsplan behoort tot de bevoegdheid van het overleg- en syndicaal onderhandelingscomité
en de voogdij.

Hoofdstuk 2: De verplichte doorlopende vorming
Artikel 70
De doorlopende vorming is verplicht. De doorlopende vorming wordt volgens een vormingsplan
tijdens de diensturen georganiseerd. Zij omvat minimum 5 volledige dagen of 10 halve dagen over
twee jaren dienst gespreid en per ambtenaar en wordt georganiseerd via functionele eenheden. De
vormingsplannen moeten de doelstellingen en prioriteiten evenals de duur en het ritme van de
vormingen duidelijk definiëren.
Tijdens de doorlopende vorming komen thema’s aan bod die rekening houden met het functieprofiel
en rechtstreeks verband houden met de betrekking van de deelnemer.
De doorlopende vorming dient formeel te worden georganiseerd en opgevolgd zodat de vormingscel
de situatie op ieder ogenblik kan evalueren en de inhoud, de frequentie of de methodologie ervan
desgevallend kan bijsturen.
Zowel het diensthoofd als een collega of een extern expert kunnen met de doorlopende vorming
worden belast.
Artikel 71
Komen voor de omschrijving doorlopende vorming in aanmerking: deelneming aan een conferentie,
een bijeenkomst, een stage, een seminarie met professionele inslag, op voorwaarde dat die door de
vormingscel is erkend.
Ook taalcursussen kunnen in aanmerking komen, voor zover ze nuttig zijn voor de uitgeoefende
functie volgens de modaliteiten vermeld in het vormingsreglement.
De wettelijke verplichting van ambtenaren om in het kader van de uitoefening van hun functie de
vorming te volgen, wordt beschouwd als doorlopende vorming. Een vorming die door de
aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden wordt voorgeschreven geldt daarentegen niet als
doorlopende vorming.

Hoofdstuk 3: De professionele vorming
Artikel 72
De professionele vorming kan de loopbaanevolutie versnellen en betreft het optimaliseren en
verruimen van de kennis en vaardigheden die het personeelslid voor zijn niveau en voor zijn ruimere
inschakeling binnen de beroepscontext nodig heeft.
Deze vorming wordt doorgaans buiten de werkuren en op vrijwillige basis gevolgd. Als deze vorming
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binnen de diensturen moet worden gevolgd, mag het personeelslid van zijn dienst worden vrijgesteld
op voorwaarde dat het bestuur expliciet goedkeuring voor het volgen van deze vorming gaf.
Artikel 73
De minimumduur van de professionele vorming bedraagt:
-

30 uur voor niveau E
75 uur voor niveau D
100 uur voor niveau C
100 uur voor niveau B

Voor niveau A stelt het beroepsvormingsplan een minimum van 100 uur voor.
Artikel 74
De aanvraag om een professionele vorming tijdens de diensturen te volgen moet via hiërarchische
weg aan het College, aan het Vast Bureau van het OCMW worden gericht.
Het College van Burgemeester en Schepenen, het Vast Bureau van het OCMW beslist op basis van
het advies van de vormingsverantwoordelijke en van het diensthoofd.
Artikel 75
Het bestuur betaalt de inschrijvingskosten terug van de personeelsleden die voor de professionele
vorming slaagden; dit gebeurt volgens de voorwaarden die door de bevoegde overheid rekening
houdend met de vormingscel werden bepaald.
Artikel 76
De vereiste studietijd wordt gecompenseerd met een maximum van:
- 2 dagen voor niveau E
- 5 dagen voor niveau D
- 10 dagen voor de niveaus C, B en A
Voor de niveaus E en D kunnen er voor de specifieke vormingen afwijkingen worden toegestaan.
De compensatie voor de studietijd zal in verhouding staan tot de duur van de gevolgde professionele
vorming, met een maximum van tien dagen.

Hoofdstuk 4: Prioriteitsregels
Artikel 77
Om de prioritaire kandidaten te bepalen gaat het HR-Dienst uit van de volgende regels:
- de vormingsbehoeften die tijdens de laatste evaluatiegesprekken werden geformuleerd
- het aantal vormingsuren dat tijdens het lopende jaar werd gevolgd (prioriteit voor het
personeelslid dat nog niet het minimumaantal te volgen vormingsuren behaalde en voor het
personeelslid dat het minste aantal uren vorming volgde)
Het HR-Dienst houdt ook rekening met het voorstel van de vormingsverantwoordelijke en van het
betreffende diensthoofd.

Titel 2: De evaluatie
1. Definities en periodiciteit van de evaluatie

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem | Administratief Statuut

22

Artikel 78
De evaluatie is de beoordeling van de optimale werking van het personeelslid binnen zijn functie en
gaat na in welke mate het betreffende personeelslid aan de functiebeschrijving voldoet.
Bij de evaluatie wordt nagegaan of de waarde, de geschiktheid, de performantie, de prestaties, de
vaardigheid en de verdiensten van het personeelslid beantwoorden aan zijn functiebeschrijving.
De evaluatie is verplicht voor alle personeelsleden die binnen het bestuur in dienstactiviteit zijn.
Artikel 79
De evaluatie is verbonden met de administratieve en geldelijke loopbaan van de personeelsleden. Zij
heeft in elk geval formeel om de twee jaar plaats op basis van de dienstanciënniteit.
Bij twee opeenvolgende negatieve evaluaties kan een statutair personeelslid wegens definitief
vastgestelde beroepsongeschiktheid worden ontslagen indien de betrokken persoon na een 1ste
negatieve evaluatie werd gecoacht om hem binnen zijn werk te leiden en te ondersteunen met het
oog op een tweede evaluatie 9 maanden later. De rechtstreekse hiërarchisch verantwoordelijke zorgt
samen met het HR-Dienst voor de concrete organisatie van deze coaching. Er wordt een (interne of
externe) coach aangesteld die gedurende een periode van 6 maanden een specifiek
begeleidingstraject met de geëvalueerde persoon en zijn N+1 organiseert. Daarbij worden de
doelstellingen, de acties, het tijdschema en de rapportering nauwkeurig omschreven. De persoon in
kwestie kan tijdens de volledige duur van deze coaching de steun van een vakbondsafgevaardigde
vragen.
Er bestaat steeds een mogelijkheid tot beroep.
In geval van ontslag wegens beroepsongeschiktheid die na twee opeenvolgende negatieve evaluaties
definitief werd vastgesteld, betekent de overheid een vooropzegging aan het ontslagen statutaire
personeelslid of kent zij hem een vertrekvergoeding toe waarvan het bedrag overeenstemt met de
duur van de vooropzeg gelijk aan minstens 3 maandwedden en bovendien in verhouding tot de
anciënniteit van het personeelslid.
De overheid bepaalt de vertrekvergoeding overeenkomst het koninklijk besluit van 24 september
2013:




twaalfmaal de laatste maandbezoldiging indien het statutair personeelslid
ten minste twintig jaar dienst heeft
achtmaal de laatste maandbezoldiging indien het statutair personeelslid ten
minste tien jaar dienst heeft
zesmaal de laatste maandbezoldiging indien het statutair personeelslid
minder dan tien jaar dienst heeft

Krachtens de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, is het statutair
personeelslid wiens arbeidsverhouding een einde neemt omdat ze eenzijdig door de overheid wordt
verbroken onderworpen aan de sociale zekerheid voor wat de verzekering tegen werkloosheid, de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en de moederschapsverzekering betreft.
De overheid betaalt in een keer de werkgeversbijdragen maar ook de persoonlijke sociale bijdragen
van het personeelslid die het bedrag van de toegekende vertrekvergoeding overschrijden:
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- voor de periode die overeenstemt met de periode die het personeelslid gelet op de
leeftijdsgroep waartoe hij behoort moet bewijzen om gerechtigd te zijn op de
werkloosheidsuitkeringen
- voor een periode van 6 maanden om recht te geven op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering en op de moederschapsverzekering
2. Evaluatietypes
Artikel 80
Er bestaan twee types evaluatie:
-

de evaluatie van de administratieve loopbaan van het personeelslid
de tweejaarlijkse evaluatie tijdens de loopbaan.

3. Procedure
De modaliteiten worden in het evaluatiereglement beschreven.

Titel 3: De bevordering
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en bevorderingsvoorwaarden
Artikel 81
De bevordering gebeurt door middel van een examen en is uitsluitend voorbehouden voor statutair
personeel benoemd in vast verband.
Artikel 82
De bevorderingen gebeuren binnen de limieten van het kader dat door de Raad werd vastgelegd en
betreffen het in vast verband benoemd statutair personeel dat voldoet aan de voorwaarden bepaald
in onderhavig reglement.
Het statutair personeel wordt een maand voordat de proeven worden georganiseerd via een
dienstnota op de hoogte gebracht dat een bevorderingsbetrekking vacant is geworden.
Om aan het bevorderingsexamen te kunnen deelnemen moeten de kandidaten voldoen aan de
voorwaarden die aan de bevordering werden gekoppeld.
Artikel 83
Om voor een bevordering in aanmerking te kunnen komen, moet de laatste evaluatie positief zijn
geweest. Anderzijds mag het personeelslid niet het voorwerp vormen van een niet-geschrapte
tuchtsanctie.
Dezelfde kandidaat mag niet vaker dan driemaal deelnemen aan het bevorderingsexamen voor
dezelfde graad.
Artikel 84
De personeelsleden van het bestuur nemen deel aan de bevorderingsexamens in de taal zoals die
werd bepaald in overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de wetten op het gebruik
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der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18/07/1966.
Artikel 85
De jury’s van de bevorderingsexamens worden op dezelfde wijze samengesteld als de jury voor het
aanwervingsexamen.
Artikel 86
De kandidaatstellingen voor de bevorderingsexamens worden gericht aan het College van
Burgemeester en Schepenen of aan de OCMW-Raad die:
a) de lijst van de kandidaten opstelt
b) de datum/data van de proeven van het bevorderingsexamen vastlegt
c) de kandidaten voor de proeven uitnodigt
d) de Raad en de representatieve vakbondsorganisaties adviseert over de data en tijdstippen
waarop en de plaatsen waar de bevorderingsexamens worden georganiseerd.
Artikel 87
De regels die voor het organiseren van de aanwervingsexamens werden vastgelegd, gelden mutatis
mutandis voor de bevorderingsexamens.
De aanwervings- en de bevorderingsexamens worden georganiseerd op één plaats en tijdstip. Bij
gelijke resultaten wordt voor de beoordeling uitgegaan van de diploma’s en verdiensten.
Artikel 88
Het bevorderd personeelslid kan op individueel en formeel verzoek om functionele of personele
redenen weer tot zijn vroegere graad worden toegelaten. In dergelijke geval staat hij in voor de
continuïteit van de functie tot zijn opvolger werd benoemd.

Hoofdstuk 2: Bevordering naar een hoger niveau
Artikel 89
Voor zover een andere wettelijke bepaling niets anders voorschrijft:
Voor de bevordering naar een hoger niveau, moet het personeelslid:
 een niveau-anciënniteit hebben van minstens:
- voor niveau E naar D:
minimum 3 jaar niveau-anciënniteit
- voor niveau D naar C:
minimum 3 jaar niveau-anciënniteit
- voor niveau C naar B:
minimum 3 jaar niveau-anciënniteit
- voor niveau B naar A:
minimum 5 jaar niveau-anciënniteit
 Een positieve evaluatie hebben gekregen
 Slagen voor het bevorderingsexamen waarvan het programma is bijgevoegd
 Geslaagd zijn voor het taalexamen dat voor het uitoefenen van de functie is vereist.
Hoofdstuk 3: Overstap naar een bevorderingsgraad binnen een kaderfunctie (code 4)
Artikel 90
Personeelsleden kunnen na bevordering toegang krijgen tot een functie “code 4” op voorwaarde dat
ze slagen voor een specifiek bevorderingsexamen.
Die bevorderingsgraden zijn exclusief voorbehouden voor in vast verband benoemde statutaire
personeelsleden.
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Artikel 91
Voorwaarden voor bevordering tot een functie “code 4”:
De stof voor het examen is aangepast aan het niveau en het profiel van de leidinggevende functie
-

De volgende kennis wordt geëvalueerd:

1. grondige kennis van de basisfunctie van het niveau;
2. kennis van het statuut van het personeel waaraan binnen het niveau leiding wordt gegeven;
3. algemene en/of specifieke kennis van de wetgeving betreffende de relaties tussen de
Overheid en het personeel;
4. de evaluatietechniek;
5. De A.R.A.B-wetgeving en de wet op het welzijn (4/8/1996) meer bepaald de gezondheid en
veiligheid van werknemers en de hygiëne op de arbeidsplaatsen.
-

Volgende vaardigheden worden geëvalueerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

praktische toepassingen van de theoretische kennis;
leidersvaardigheden;
concrete synthese- en analysevaardigheden;
conflictbeheer; onderhandelingen;
oordeelkundig vermogen;
interne en externe communicatievaardigheden;
toepassing van de technieken inzake evaluatie van ondergeschikten.

-

De volgende houding wordt geëvalueerd:

1. stijl van leidinggeven;
2. vermogen om te delegeren volgens de omstandigheden;
3. evaluatiegesprek.

Hoofdstuk 4: Verruimen van de bevorderingsvoorwaarden
Artikel 92
Indien de lokale overheid voor een betrekking van niveau A geen kandidaat vindt die voldoet aan de
statutaire voorwaarden om naar die graad te bevorderen kunnen de respectieve raden op voorstel
van de respectieve secretarissen mits een naar behoren gemotiveerde beslissing de
bevorderingsbetrekking vacant verklaren voor alle personeelsleden:
- die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen die voor deze betrekking werden vastgesteld;
- die zich in een situatie bevinden om te voldoen aan de voorwaarden voor de graad die
toegang biedt tot de betrekking van het betreffende niveau A.
Artikel 93
Vindt de lokale overheid binnen het eigen bestuur geen kandidaat die voldoet aan de
bevorderingsvoorwaarden voor bepaalde directie- of kaderbetrekkingen voorzien binnen de kader,
dan kan de betreffende betrekking worden toegekend door een aanwerving voor een
bevorderingsgraad. De vereiste aanwervingsvoorwaarden moeten minstens de objectieve criteria
van de in te vullen betrekking vermelden.
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Artikel 94
De respectieve Raden dienen op voorstel van de respectieve secretarissen expliciet te rechtvaardigen
dat die betrekking voor aanwerving wordt opengesteld.
Het openstellen van dergelijke betrekking wordt beschouwd als onderwerp voor syndicale
onderhandeling. De stageduur wordt dan gebracht op het dubbele van de normale duur van de stage
voor die graad en dat niveau.
DEEL 7: HET MANDAAT
Artikel 95
In bijzondere omstandigheden kan het gerechtvaardigd zijn dat de lokale overheid over personeel
beschikt om nieuwe en/of uitzonderlijke specifieke opdrachten te vervullen. Deze missies die beperkt
zijn in de tijd moeten heel nauwkeurig worden omschreven.
In dergelijke gevallen kan de lokale overheid via een interne oproep beroep doen op eigen
personeelsleden om deze opdrachten uit te voeren.
Artikel 96
Het mandaat wordt toegekend binnen het niveau van de belangstellende; de mandataris moet het
bewijs van zijn capaciteiten en van de nodige ervaring leveren.
Dit mandaat valt buiten de kader en doet geen hiërarchische band tussen het personeel en de kader
ontstaan, met uitzondering van de ambtenaar aan wie de mandataris rekenschap aflegt. De
hiërarchische band tussen de verschillende mandatarissen moet worden gedefinieerd.
Elk mandaat moet het voorwerp vormen van een omstandige beslissing van de Raad; syndicale
onderhandeling is verplicht.
DEEL 8: DE MOBILITEIT VAN HET PERSONEEL
Artikel 97: Ambtshalve mobiliteit
De gemeente en het OCMW passen Koninklijk Besluit nr. 490 van 31/12/1986 toe dat de gemeenten
en openbare centrum voor maatschappelijk welzijn met éénzelfde werkgebied verplicht om sommige
van hun personeelsleden van ambtswege over te plaatsen.
Dit besluit beoogt de organisatie en veralgemening van de mobiliteit om de leden van het
vastbenoemd of stagedoend personeel die in overtal zijn of van wie de betrekking wordt opgeheven
over te plaatsen naar of te bevorderen tot een in de personeelskader van het OCMW of binnen de
gemeente van zijn werkgebied te begeven betrekking voor zover zij voldoen aan de
toegangsvoorwaarden van de vacante betrekking.
Dit besluit is van toepassing op de leden van het vastbenoemd, stagedoend of tijdelijk personeel, met
uitzondering van:
- de secretarissen en ontvangers;
- de titularissen van bedieningen die specifiek zijn voor iedere bestuur;
- de bij overeenkomst in dienst genomen personeelsleden.
De voorwaarden voor de ambtshalve mobiliteit:
- alleen personeelsleden in overtal (ten opzichte van de kader) of van wie de betrekking is
opgeheven, komen in aanmerking;
- bij vacature van een wervings- of bevorderingsambt in het andere bestuur;
- het personeelslid voldoet aan de voorwaarden gesteld voor het vacante ambt;
- de ambtshalve mobiliteit is slechts mogelijk na voorafgaand akkoord van de respectieve
Raden.
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De overgeplaatste personeelsleden behouden de graad-, niveau- en dienstanciënniteit die zij op het
ogenblik van hun overplaatsing hebben verkregen.
Artikel 98: Vrijwillige mobiliteit
De gemeente en het OCMW passen koninklijk besluit nr. 519 van 31/3/1987 toe tot regeling van de
vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en de openbare
centrum voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben.
Het (vastbenoemd, stagedoend) personeel, daaronder begrepen de titularissen van de wettelijke
graden, kan op eigen verzoek en binnen de bepalingen van voornoemd K.B. worden overgeplaatst
naar een wervings- of bevorderingsambt van het andere bestuur.
De vrijwillige mobiliteit geldt echter niet voor:
 de bij overeenkomst in dienst genomen personeelsleden;
 de titularissen van de betrekkingen die eigen zijn aan de gemeente of aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn;
 zonder voorafgaand akkoord van de respectieve Raden.
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DEEL 9: DE ADMINISTRATIEVE STAND: DIENSTACTIVITEIT, NON-ACTIVITEIT, DISPONIBILITEIT

Titel 1: Algemene bepalingen
Artikel 99
Het personeelslid bevindt zich in een van de volgende standen:
-

dienstactiviteit
non-activiteit
disponibiliteit

Hoofdstuk 1: Dienstactiviteit
Artikel 100
Voor het bepalen van de administratieve stand bevindt het personeelslid zich in principe in de stand
dienstactiviteit. Van rechtswege of bij beslissing van de bevoegde overheid wordt hij in een andere
stand geplaatst.
Artikel 101
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling heeft het personeelslid in activiteit recht op een
wedde, op een weddeverhoging en op loopbaanevolutie. Hij kan eveneens zijn rechten op
bevordering doen gelden.
Het personeelslid in dienstactiviteit maakt aanspraak op verlof.
Hoofdstuk 2: Non-activiteit
Artikel 102
Worden beschouwd als periodes van non-activiteit:
1) De militaire of daarmee gelijkgestelde dienst;
2) De periode waarin het personeelslid zonder toestemming afwezig is of zonder geldige reden
de termijn van zijn verlof overschrijdt;
3) De periode van tuchtschorsing. Die periode van non-activiteit wordt niet in aanmerking
genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit en van de anciënniteit van de
administratieve dienst;
4) De periode waarin het personeelslid met toestemming en gewettigd door familiale redenen
voor lange duur afwezig is;
5) De periode waarin het personeelslid afwezig is wegens persoonlijke aangelegenheid
(bijvoorbeeld beperkte prestaties, …);
6) Afwezigheid zonder toestemming of overschrijding van de duur waarvoor toestemming werd
verkregen.
Artikel 103
De non-activiteitsstand sluit de toepassing van de tuchtsanctie niet uit.

Hoofdstuk 3: Disponibiliteit
Artikel 104
Het personeelslid kan onder bepaalde in onderhavig statuut gedefinieerde voorwaarden in de stand
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disponibiliteit worden gezet:
1. wegens ziekte of gebrekkigheid waaruit geen definitieve dienstongeschiktheid ontstaat, maar
die aanleiding geeft tot langere afwezigheid dan voor verlof wegens ziekte of gebrekkigheid;
2. wegens persoonlijke aangelegenheid;
3. wegens ambtsontheffing;
4. wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst.
De personeelsleden kunnen niet in disponibiliteit worden gesteld of gehouden wanneer zij voldoen
aan de door de medische pensioencommissie gestelde eisen om in ruste te worden gesteld.
Het personeelslid in disponibiliteit blijft ter beschikking van zijn bestuur.
Artikel 105
Het bestuur stelt personeel wegens ziekte of gebrekkigheid automatisch in disponibiliteit. De andere
hiervoor aangehaalde disponibiliteitsvormen worden door de Raad uitgesproken. De disponibiliteit
van rechtswege wordt door de OCMW-Raad of door het College van Burgemeester en Schepenen
vastgesteld.
Artikel 106
Overeenkomstig de door onderhavig statuut vastgestelde voorwaarden, wordt een wachtgeld
verleend aan de personeelsleden die wegens ziekte, gebrekkigheid, of invaliditeit in disponibiliteit
werden gesteld.
Het wachtgeld wordt bepaald op basis van de laatste activiteitswedde. In geval van cumulatie van
ambten wordt het wachtgeld enkel voor het hoofdambt toegekend.
Artikel 107
Het personeelslid in disponibiliteit is ertoe gehouden een woonplaats binnen het Rijk bekend te
maken waar de hem betreffende beslissingen kunnen betekend worden.
Artikel 108
De Raad beslist, volgens de noden van de dienst, of het ambt waarvan het personeelslid in
disponibiliteit titularis is, als vacant moet worden beschouwd.
Zodra de disponibiliteit een jaar bereikt kan de Raad deze beslissing ten aanzien van het
personeelslid onmiddellijk nemen.
Ten aanzien van een personeelslid dat voor minstens een jaar in disponibiliteit werd gesteld, kan
deze beslissing onverwijld worden genomen.
Artikel 109
De personeelsleden in disponibiliteit blijven ter beschikking van de Raad en kunnen binnen een hen
betekende redelijke termijn in dienstactiviteit worden teruggeroepen indien zij daar professioneel en
fysiek toe in staat zijn.
Indien zij zonder geldige reden weigeren binnen een bepaalde termijn een ambt dat met hun graad
overeenstemt op te nemen worden ze na 10 dagen afwezigheid verondersteld ontslagnemend te
zijn.
Artikel 110
Het in disponibiliteit gestelde personeelslid dat in zijn betrekking niet werd vervangen, bekleedt die
betrekking wanneer hij zijn dienst hervat.
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Titel 2: Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 1: Disponibiliteit wegens ziekte of gebrekkigheid
Artikel 111
Onder voorbehoud van de bepalingen ter zake voorzien in het verlofreglement, is het personeelslid
dat wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is na het maximum aantal verlofdagen dat hem wegens
ziekte of gebrekkigheid werd toegekend van rechtswege in disponibiliteit.
Artikel 112
Het personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte of gebrekkigheid, behoudt zijn recht op
bevordering, op weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op bevordering.
Artikel 113
MEDEX beslist of de aandoening van het personeelslid al dan niet dergelijke ziekte of gebrekkigheid
vormt.
Die beslissing kan in geen geval worden genomen voordat het personeelslid omwille van de
aandoening gedurende een periode van minstens 3 opeenvolgende maanden verlof nam of in
disponibiliteit werd gesteld.
Hoofdstuk 2: Disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheid
Artikel 114
Het personeelslid in disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheid verliest zijn recht op
weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op bevordering.
Artikel 115
De duur van de disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheid is beperkt tot een periode van
maximaal zes maanden.
Die periode kan worden verlengd met periodes van maximaal zes maanden, zonder dat een
ononderbroken periode van vierentwintig maanden mag worden overschreden.
Iedere verlenging dient door het personeelslid minstens een maand voor het verstrijken van de
lopende disponibiliteitsperiode te worden aangevraagd.
Personeelsleden die langer afwezig zijn dan de periode waarvoor de disponibiliteit werd toegekend,
worden geacht ontslag te nemen.
Hoofdstuk 3: Disponibiliteit wegens ambtsontheffing
Artikel 116
Het personeelslid van wie het ambt wordt opgeheven, moet worden gereaffecteerd aan een vacant
ambt dat overeenstemt met zijn graad of met een gelijkwaardige graad.
Blijkt reaffectatie onmogelijk dan wordt hij in disponibiliteit wegens ambtsontheffing gesteld.
In die stand behoudt hij zijn aanspraken op weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op
bevordering.
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Artikel 117
Het personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsontheffing geniet wachtgeld dat tijdens de eerste
twee jaar gelijk is aan zijn laatste activiteitswedde.
Vanaf het derde jaar wordt dat wachtgeld jaarlijks verminderd met 20% voor gehuwde evenals voor
ongehuwde personeelsleden met een of meerdere kinderen ten laste en met 25% voor de overige
personeelsleden.
Het wachtgeld mag, binnen de 30/30ste-limiet, echter niet minder bedragen dan x maal 1/30e van
de laatste activiteitswedde waarbij x staat voor het aantal dienstjaren van het personeelslid op de
datum waarop hij in disponibiliteit werd gesteld. De opeenvolgende verminderingen gebeuren op
basis van de laatste activiteitswedde, vastgesteld in overeenstemming met artikel 133.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt onder “dienstjaren” het aantal dienstjaren
begrepen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen.
De militaire dienst die vóór de indiensttreding werd vervuld, wordt niet in aanmerking genomen;
toegelaten militaire dienst wordt slechts voor de effectieve duur in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 4: Disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst
Artikel 118
De Raad kan een personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst
stellen als de maatregel geacht wordt noodzakelijk te zijn voor de goede werking van het bestuur.
Het voorstel om het personeelslid in disponibiliteit te stellen wordt genomen door de Secretaris en
tegen bericht van ontvangst ter hand gesteld van de betrokkene of ter post aangetekend verstuurd
waarbij de betrokkene wordt geacht de brief op de derde dag na verzending te hebben ontvangen.
Het advies vermeldt bovendien het recht van het personeelslid om door de Raad te worden gehoord,
de datum van de hoorzitting en de mogelijkheid om het administratief dossier in te zien.
Het personeelslid kan zich tijdens deze hoorzitting door een raadsman van zijn keuze laten bijstaan.
Artikel 119
Het personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst verliest zijn
recht op weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op bevordering.
Artikel 120
Hij geniet wachtgeld dat tijdens het eerste jaar gelijk is aan zijn laatste activiteitswedde. Vanaf het
tweede jaar wordt dit wachtgeld verminderd met x maal 1/60e van de laatste activiteitswedde
waarbij x staat voor het aantal dienstjaren op de datum dat het personeelslid in disponibiliteit werd
gesteld.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt onder “dienstjaren” het aantal dienstjaren
begrepen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen.
De militaire dienst die vóór de indiensttreding werd vervuld, wordt niet in aanmerking genomen;
toegelaten militaire dienst wordt slechts voor de effectieve duur in aanmerking genomen.
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DEEL 10: STOPZETTING VAN DE ACTIVITEIT EN AMBTSHALVE ONTSLAG
Artikel 121
Op de leeftijd van 65 jaar worden alle statutaire personeelsleden geacht hun ontslag aan te bieden
met het oog op hun pensionering en dat vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum
waarin zij die leeftijd bereiken.
Artikel 122
De personeelsleden die vrijwillig ontslag namen, kunnen tot het pensioen worden toegelaten op de
eerste dag van de maand die volgt op hun 62e verjaardag, op voorwaarde dat ze minstens vijf
pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van de bonificaties wegens
studies en van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde
meetellen.
Die mogelijkheid bestaat niet voor de personeelsleden van wie de dienst werd beëindigd ingevolge
een herroeping.
Of het pensioen wordt toegekend, is onderworpen aan het indienen van een aanvraag die ten
vroegste binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de datum waarop het pensioen aanvangt aan
het bestuur wordt gericht.
Wordt de aanvraag meer dan een jaar na de normale aanvangsdatum van het pensioen ingediend,
dan neemt het pensioen aanvang op de eerste dag van de maand die op deze aanvraag volgt.
Artikel 123
Het personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, mag zijn dienst pas verlaten nadat hem dat behoorlijk
werd toegelaten.
Artikel 124
Wordt geacht zonder vooropzeg noch vergoeding ambtshalve ontslag te nemen het personeelslid dat
ondanks een ingebrekestelling die de betrokkene per aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbewijs werd toegestuurd:
 zonder geldige reden, na een toegelaten afwezigheid, nalaat zijn dienst te hervatten en
gedurende meer dan tien werkdagen vanaf de eerste dag afwezigheid afwezig blijft;
 Zonder geldige reden, zijn werk verlaat en gedurende meer dan tien werkdagen vanaf de
eerste dag afwezigheid afwezig blijft.
Artikel 125
Wordt ambtshalve en zonder vooropzeg noch vergoeding, uit zijn functies ontheven, het
personeelslid dat:
 het voorwerp vormt van een beslissing tot nietigverklaring van zijn benoeming omdat de
benoeming niet regelmatig is of niet de krachtens de Gemeentewet of de organieke wet van
de OCMW's de vereiste goedkeuring kreeg;
 Niet langer voldoet aan de voorwaarden gesteld door de punten 1, 3 en 4 van de algemene
toelatingsvoorwaarden gesteld door onderhavig reglement;
 Zonder geldige reden, na in disponibiliteit te zijn gesteld en weer te zijn opgeroepen tot
hervatting binnen de kader van een betrekking gelijkwaardig is aan de laatst beklede
betrekking de hem toevertrouwde dienst niet hervat binnen de termijn vastgesteld door het
reglement houdende het in disponibiliteit stellen van personeel;
 In dienstactiviteit of in disponibiliteit getroffen wordt door een vroegtijdige blijvende
invaliditeit, die naar behoren werd vastgesteld door de arts van de gezondheidsdienst van
het bestuur (MEDEX) en waardoor hij zijn functies niet langer volledig, regelmatig en continu
kan vervullen;
 Het voorwerp vormt van een tuchtmaatregel tot herroeping of ambtshalve ontslag;
 Wegens disponibiliteit op rust wordt gesteld;
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Zijn ontslag vrijwillig heeft aangeboden;
De maximale leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en niet vrijwillig ontslag heeft genomen uit zijn
functies.

Artikel 126
Bij afzetting of ambtshalve ontslag kunnen personeelsleden voor welke functie dan ook niet opnieuw
tot de dienst van het bestuur worden toegelaten.
Artikel 127
Bepaalde overheidsambtenaren en personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn
onderworpen aan de verzekering tegen werkloosheid, aan de ziekteverzekering (sector uitkeringen)
en aan de moederschapsverzekering (art. 7 - 13 van de wet van 20/7/1991 houdende sociale en
diverse bepalingen - BS 1/8/1991)
Dit artikel is van toepassing op elke in vast verband benoemde persoon wiens arbeidsverhouding in
een overheidsdienst of in elke andere publiekrechtelijke instelling een einde neemt omdat zij
eenzijdig wordt verbroken door de overheid of omdat de benoemingsakte wordt vernietigd,
ingetrokken, opgeheven of niet hernieuwd en die uit hoofde van die arbeidsverhouding niet
onderworpen is aan de bepalingen die betrekking hebben op de regeling inzake arbeidsvoorziening
en werkloosheid en op de sector uitkeringen van de verplichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit.
De bepalingen van onderhavig artikel zijn evenwel niet van toepassing op de personen wier
arbeidsverhouding in een overheidsdienst omwille van ongewettigde afwezigheid wordt verbroken.
Opdat de ontslagen persoon recht zou hebben op de betalingen betreffende het arbeids- en
werkloosheidsstelsel maakt het bestuur de door de werkgever en de werknemer verschuldigde
bijdragen over aan de DIBISS voor de periode die overeenstemt met het aantal werkdagen dat de
ontslagen persoon, gelet op de leeftijdscategorie waartoe hij behoort, moet bewijzen om gerechtigd
te zijn op de werkloosheidsuitkeringen.
Om de betrokkene recht te geven op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering moet het
bestuur de bijdragen aan de DIBISS overdragen die de werkgever en de werknemer, berekend over
een periode van zes maanden, verschuldigd zijn.

DEEL 11: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 128
Het personeelslid dat voor de inwerkingtreding van dit statuut benoemd was als stagedoend
statutair zet zijn stage door tot op het ogenblik dat het bestuur de mogelijkheid biedt om te voldoen
aan de noodzakelijke voorwaarden om vast te worden benoemd.
Artikel 129
Bij wijze van overgangsmaatregel worden de personeelsleden die in het kader van de vroegere
bepalingen slaagden voor het aanwervings- of bevorderingsexamen geacht te voldoen aan de
vereiste voorwaarden om in dienst te treden of om te veranderen van niveau voor zover deze
examens daar in het oude stelsel recht toe gaven.
Artikel 130
Worden opgeheven de vroegere organieke bepalingen betreffende de aanwerving en de bevordering
van gemeentepersoneel en personeel van het OCMW.
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Artikel 131
De wettelijke bepalingen die niet in onderhavig statuut zijn opgenomen zijn op het
gemeentepersoneel en op het personeel van het OCMW van toepassing

Artikel 132
De personeelsleden kunnen bij de dienst HRM kennis nemen van de bepalingen van onderhavig
administratief statuut.

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem | Administratief Statuut

35

BIJLAGE 1: Benaming van de graden

NIVEAU
A8

RANG
Eerste Adviseur
(administratief of technisch, directeur, hoofdingenieur)
A7
Directeur
(administratief of technisch directeur, directeur van het departement
sociale zaken, directeur van de zorginstellingen)
A6
Adviseur
(administratief of technisch adviseur, burgerlijk ingenieur, architect,
ingenieur of inspecteur directeur van het departement sociale zaken,
directeur van de zorginstellingen)
A5
Afdelingshoofd
(administratief of technisch diensthoofd, burgerlijk ingenieur,
hoofdarchitect, hoofdinspecteur, hoofdingenieur, directeur van het
departement sociale zaken, directeur van de zorginstellingen)
A4
Adjunct-adviseur
(administratief of technisch adjunct-diensthoofd, adjunct-architect,
inspecteur, ingenieur, preventieadviseur, departementsverantwoordelijke
(HRM, Secretariaat, Financiën en Aankoop, medewerker van het kabinet
van de Voorzitter)
A2.1 - A2.2 Burgerlijk Ingenieur
A2.3
A1 - A2 - A3

BH5

BH4
BH1 - BH2 BH3
B1 - B2 - B3
CH2.1 CH2.2 CH2.3
C1 - C2 - C3

Bestuurssecretaris of technisch inspecteur
(Architect, Industrieel ingenieur, Inspecteur Leefmilieu, Preventieadviseur
en adjunct-preventieadviseur, departementsverantwoordelijke (HRM,
Secretariaat, Financiën en Aankoop), jurist, psycholoog, medewerker van
het kabinet van de Voorzitter, projectbeheerder, adjunct-directeur van de
zorginstellingen, communicatieverantwoordelijke)
Hoofdverpleegkundige (RH-RVH-Centrum voor dagverzorging)
Coördinator (afdeling sociale zaken en paramedische coördinator of
coördinator keuken van de zorginstellingen)
Coördinator (afdeling sociale zaken en paramedische coördinator of
coördinator keuken van de zorginstellingen)
Technisch Secretaris
(maatschappelijk assistent, gegradueerd verpleegkundige, ergotherapeut,
diëtist, kinesitherapeut)
Secretaris
(administratief of technisch, bibliothecaris, econoom)
Gebrevetteerd verpleegkundige

Assistent
(administratief of technisch, schooltoezicht, kok, verpleegassistent,
kleuterleider, hulpbibliothecaris)
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C1 - C2 - C3
D1 - D2 - D3
D1 - D2 - D3
E1 - E2 - E3

B4
C4
D4
E4

Kok, geschoold werkman, zorgassistent, animator
Adjunct
(administratief of technisch, hulparbeider, schooltoezicht, hulpkok
Gezinshulp
Hulpkracht
(administratief of technisch, schooltoezicht, gemeenschapswacht,
keukenhulp, onderhoudshulp, hulp linnenkamer, ongeschoold arbeider,
huishoudhulp)
Hoofdsecretaris
(administratief of technisch)
Hoofdassistent
(administratief of technisch, chef-kok)
Hoofd adjunct
(administratief of technisch, brigadier)
Hoofdhulpkracht
(technische ploegbaas)
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B. GELDELIJK STATUUT

DEEL 1: HET ORGANIEKE STELSEL

Titel 1: Toepassingsgebied
Artikel 1
Onderhavig statuut is van toepassing op statutaire of contractuele personeelsleden.
Dit statuut is niet van toepassing op:
- de Gemeentesecretaris, de OCMW-Secretaris
- de Gemeenteontvanger, de OCMW-Ontvanger
- het onderwijzend personeel van de gemeentescholen en muziekacademies

Titel 2: Algemene bepalingen tot vaststelling van de jaarlijkse wedde
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad bepaalt de individuele wedden van
de personeelsleden. De wedden zijn in overeenstemming met de anciënniteit van het personeelslid.
Artikel 3
De wedde van het personeelslid wordt bepaald binnen de schaal van zijn graad. De weddeschalen
zijn van toepassing op de personeelsleden die voltijds werken (1976 uur/jaar, breuk op 1/1/1997).
De wedde van de personeelsleden die deeltijds werken, wordt pro rata hun prestaties verminderd.
Artikel 4
De geldelijke anciënniteit begint ten vroegste op de leeftijd van 18 jaar te lopen.
Wanneer de geboortedatum van het personeelslid bij het bepalen van de weddeschaal op een
andere dag dan de eerste van de maand valt, wordt die vastgesteld op de eerste dag van de maand
volgend op de geboorte.

Titel 3: Algemene regels betreffende de vaststelling van de weddeschalen binnen het organieke
stelsel
Deel A - Algemene bepalingen
Artikel 5
Iedere weddeschaal wordt aangeduid met een van de letters A, B, C, D, E die overeenstemmen met
vijf niveaus (1, 2+, 2, 3, 4), gevolgd door een cijfer dat de hiërarchische rang van de schalen
weergeeft die binnen het respectieve niveau kunnen worden toegekend.
-

Voor het eigen personeel van het OCMW en van de gemeente worden deze letters aangevuld
met een H voor de weddeschalen A, B en C.

Deze letter bepaalt het niveau van de weddeschaal:
A: Master of gelijkgesteld;
B: Bachelor of gelijkgesteld;
C: Hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld;
D: Lager secundair onderwijs of gelijkgesteld;
Het vereiste diploma kan worden vervangen door een naar behoren gecertificeerde ervaring;
E: Geen diplomavereiste.
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(zie bijgevoegde weddeschalen)
Artikel 6: definities
Dienstanciënniteit: de totale anciënniteit die het personeelslid verwierf binnen een dienst of binnen
meerdere diensten van het bestuur.
Geldelijke anciënniteit: de totale anciënniteit die toelaat de weddetrap te bepalen op basis waarvan
de individuele wedde van het personeelslid moet worden berekend.
Niveau-anciënniteit: de totale anciënniteit die het personeelslid in een of meerdere graden van
hetzelfde niveau, inclusief de proefperiode, verwierf.
Graadanciënniteit: de totale anciënniteit binnen de graad waarbinnen het personeelslid is benoemd.
Artikel 7: benamingen van de graden:
De benaming van de graden is dezelfde als opgenomen in de omzendbrief van 28 april 1994
betreffende het “Sociaal Handvest”.
Artikel 8
Afhankelijk van de vorming, de vereiste beroepskennis en de verantwoordelijkheden wordt het
personeel van de niveaus B, C, D, E ingedeeld in twee groepen:
- het leidinggevend personeel (code 4)
- het uitvoerend personeel waaronder de personeelsleden die beantwoorden aan het
basisprofiel van de functie (weddeschaal 1) en de personeelsleden die doorlopende vorming
of een professionele vorming (weddeschaal 2 en 3) volgden en een positieve evaluatie
kregen
Voor niveau A moet dezelfde basisstructuur worden nageleefd.
Artikel 9: wedde
De wedde van het personeel omvat (index 138,01):
- een minimumwedde (weddeschaal code 1) voor het basisprofiel
- periodieke tussentijdse weddeverhogingen, op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis
- weddesupplement code 2 en code 3 (uitvoerend personeel)
- een maximumwedde
- kaderpersoneel (code 4) of directiepersoneel vanaf A4 krijgt specifieke weddesupplementen
toegekend
Artikel 10
De weddeschalen zijn geplafonneerd tot de schalen die van toepassing zijn voor de wettelijke graden,
Secretaris en Ontvanger.
Artikel 11
Bij wijziging van het geldelijk statuut van een graad wordt de eraan verbonden wedde, vastgesteld
volgens die graad, opnieuw vastgesteld alsof het nieuwe geldelijk statuut altijd had bestaan.
Indien de aldus vastgestelde wedde lager ligt dan de wedde die het personeelslid genoot in zijn graad
op de datum van onderhavig geldelijk statuut, behoudt hij zijn hoogste wedde tot hij een op zijn
minst daaraan gelijke wedde ontvangt.
Artikel 12
De wedde van het personeelslid wordt eveneens vastgesteld rekening houdend met de in
aanmerking komende diensten bedoeld onder deel B hierna.
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Deel B - In aanmerking komende diensten
Artikel 13: vroegere dienstjaren
Definities:
a) Werkelijke dienst: Elke dienst die door het personeelslid wordt verricht zolang hij zich in een
administratieve stand bevindt op grond waarvan hij krachtens zijn rechtspositie, zijn
activiteitswedde of, bij ontstentenis daarvan, het recht op weddeverhoging behoudt.
b) Volledige prestaties: de arbeidsprestaties waarvan de uurregeling een normale
beroepsactiviteit volkomen in beslag neemt.
c) Dienst van de Staat: Elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterende onder de wetgevende
macht, de uitvoerende macht of de rechterlijke macht.
d) Elke andere overheidsdienst:
1) elke rechtspersoonlijke dienst die ressorteert onder de uitvoerende macht;
2) elke andere instelling naar Belgisch recht, die beantwoordt aan collectieve behoeften
van algemeen of lokaal belang en in welker oprichting of bijzondere leiding het
overwicht van de openbare overheid tot uiting komt, alsmede elke andere instelling
naar koloniaal recht welke aan dezelfde voorwaarden beantwoordde.
e) Beroepsmilitair:
- de beroepsofficieren, de officieren van het aanvullingskader en de hulpofficieren;
- de reserveofficieren die vrijwillige prestaties verrichten, met uitsluiting van de
oefeningsprestaties;
- de beroepsonderofficieren, de tijdelijke onderofficieren en de onderofficieren van het
aanvullingskader;
- de militairen met een lagere graad dan die van officier, die dienen op grond van een
dienstneming of een wederdienstneming;
- de aalmoezeniers van het actieve kader en de reserveaalmoezeniers, die in vredestijd in
dienst worden gehouden om het tijdelijk kader van de aalmoezeniersdienst te vormen.
Artikel 14
Voor de toekenning van de periodieke verhogingen worden de werkelijke diensten van het
personeelslid in de overheidssector van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap
ongeacht de arbeidsovereenkomst of het statuut in aanmerking genomen, meer bepaald:
- de diensten van de Staat, van de Gewesten, van de Gemeenschappen, van de provincies, de
agglomeraties van gemeenten, de federaties van gemeenten, de verenigingen van
gemeenten, de gemeenten, de openbare centrum voor maatschappelijk welzijn, de
openbare kassen van lening en publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de Staat,
de gewesten, de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten of nog, van andere
openbare diensten, hetzij als beroepsmilitair, hetzij als burgerlijk of geestelijk titularis van
een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties;
- de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen, als burgerlijk of geestelijk titularis van een
door middel van een weddetoelage bezoldigd ambt met volledige prestaties;
- de onderwijsinstellingen van de Gemeenschappen, de Provincies en Gemeenten als
burgerlijk of geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met volledige prestaties;
- de vormingscentra en de vrije gesubsidieerde psychosociale centra als burgerlijk of geestelijk
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titularis van een door middel van een weddetoelage bezoldigd ambt met volledige prestaties.
Artikel 15
De diensten verricht in de privésector met betrekking tot het ambt worden voor iedereen
gevaloriseerd als prestaties verricht in de overheidssector.
Artikel 16
De duur van de in aanmerking komende diensten die het personeelslid in het onderwijs als interim of
als deeltijdse heeft verricht, wordt door de Minister waar hij van afhangt vastgesteld aan de hand
van het conform het voorgeschreven model opgesteld attest afgegeven door de bevoegde
autoriteiten.
De op dit attest vermelde volledige prestaties worden in overeenstemming met het statuut van het
onderwijzend personeel dag per dag samengeteld. Het totale aantal aldus gewerkte dagen met
volledige prestaties wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van de rekenkundige bewerking
wordt vervolgens gedeeld door 30. Het verkregen product geeft het aantal in aanmerking te nemen
maanden; met de rest wordt geen rekening gehouden.
De op hetzelfde attest vermelde volledige prestaties die bewijzen dat het personeelslid een volledig
schooljaar heeft gewerkt, gelden voor een totaal van 300 dagen en leveren één jaar in aanmerking te
nemen diensten op. De duur van de in aanmerking komende diensten van het personeelslid mag
nooit de werkelijke duur van de periodes die deze diensten dekken, overschrijden.
Bovendien mag eenzelfde periode nooit gedekt worden door in aanmerking komende diensten van
verschillende aard.
Artikel 17
Voor de vaststelling van de belangrijkheid van de in aanmerking komende diensten, wordt elke
verandering van graad die zich op een andere dag dan de eerste van de maand voordoet, verschoven
naar de eerste van de volgende maand.
Artikel 18
De in aanmerking komende diensten in een ambt met onvolledige prestaties kunnen onder dezelfde
voorwaarden in aanmerking worden genomen als de diensten met volledige prestaties, maar naar
rata van het aantal jaar dat zij zouden vertegenwoordigen indien zij zouden zijn verricht in een ambt
met volledige prestaties, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het werkelijke aantal
wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties, die met
volledige arbeidsprestaties overeenkomen.
Artikel 19
In afwijking van voorgaand artikel, worden de periodieke weddeverhogingen voor de duur van
verminderde prestaties wegens afwezigheid om persoonlijke aangelegenheid toegekend alsof het
volledige prestaties betreft.
Deze tussentijdse verhogingen blijven behouden tot het einde van de verminderde prestaties.
Artikel 20
De nuttige diensten die als toelatingsvoorwaarde gelden om het diploma of een
diplomagelijkwaardigheid te vervangen worden, ongeacht of ze gepresteerd werden in de
privésector dan wel in overheidsdienst voor de berekening van de geldelijke anciënniteit niet in
aanmerking genomen daar de impact daarvan al in de wedde die aan de betrekking is verbonden is
verrekend.
De in aanmerking komende diensten worden in kalendermaanden geteld; de diensten die geen
volledige maand dekken, komen niet in aanmerking.
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Artikel 21
De duur van de in aanmerking komende diensten die in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende
ambten werden verricht, mag nooit de duur overschrijden van de diensten die tijdens dezelfde
periode in eenzelfde ambt met volledige arbeidsprestaties zouden zijn verricht.

Titel 4: Verloop van de geldelijke loopbaan
Artikel 22
ALGEMEEN STELSEL
Elk personeelslid begint zijn geldelijke loopbaan in weddeschaal code 1 van de overeenkomstige
aanwervingsgraad. Bij gunstige evaluatie en de vereiste doorlopende vorming geniet elk
personeelslid:
- na 9 jaar graadanciënniteit weddesupplement code 2.
- na 18 jaar graadanciënniteit, geniet het personeelslid een tweede supplement bovenop
supplement code 2 op voorwaarde dat hij een doorlopende vorming volgde en een gunstige
evaluatie kreeg. Die weddesupplementen staan vermeld onder weddeschaal code 3. De
geldelijke anciënniteit neemt toe met tussentijdse verhogingen.
HET BIJZONDERE STELSEL
Een personeelslid kan evenwel sneller dan in het algemeen stelsel een weddesupplement (code 2)
verkrijgen door een professionele vorming te volgen die een professionele meerwaarde geeft aan de
uitgeoefende functie.
Dit eerste weddesupplement wordt verleend na 6 jaar graadanciënniteit en een gunstige evaluatie.
Het personeelslid kan een tweede weddesupplement bekomen door een bijkomende professionele
vorming te volgen en na een gunstige evaluatie.
Voor dit tweede weddesupplement (code 3) dient hij 12 jaar graadanciënniteit te hebben en sedert 4
jaar een weddesupplement code 2 te genieten.
Artikel 23
De personeelsleden die reeds een weddesupplement 2 of 3 binnen een niveau genoten, genieten bij
bevordering naar het hogere niveau onmiddellijk de weddesupplementen 2 van dit nieuwe niveau
wanneer alle andere voorwaarden zijn vervuld (doorlopende vorming en gunstige evaluatie).
Bij bevordering naar een hoger niveau kunnen de volgende situaties zich voordoen:
1) Het bevorderd personeelslid ontving in zijn vroegere niveau geen weddesupplement.
Hij wordt in weddeschaal code 1 van het nieuwe niveau opgenomen. Hij geniet de
weddesupplementen van de codes 2 en 3 op voorwaarde dat alle voorwaarden van artikel 23
van het geldelijk statuut zijn vervuld.
2) Het bevorderd personeelslid ontving weddesupplement code 2 in zijn vroegere niveau.
Hij wordt in weddeschaal code 2 van het nieuwe niveau opgenomen. Het weddesupplement
van code 3 wordt toegekend op voorwaarde dat alle voorwaarden van artikel 23 van het
geldelijk statuut zijn vervuld.
3) Het bevorderd personeelslid ontving weddesupplement code 3 in zijn vroegere niveau. Hij
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wordt in weddeschaal code 3 van het nieuwe niveau opgenomen.
4) De personeelsleden titularissen van een betrekking van code 4 binnen hun niveau, genieten
met onmiddellijke ingang, bij bevordering naar een hoger niveau, het supplement van code 2
van dit hoger niveau. Alle geldelijke voordelen die met hun betrekking van code 4
samenhangen blijven evenwel behouden, als die gunstiger zijn.
Bovendien genieten deze personeelsleden, in afwijking van punt 8.2. van de omzendbrief
van 28 april 1994 houdende het Sociaal Handvest, reeds na 3 jaar het supplement van code 3
van het hoger niveau, op voorwaarde dat alle overige voorwaarden zijn vervuld
(doorlopende vorming en gunstige evaluatie).
Artikel 24
De evaluatie is verbonden met de administratieve en geldelijke loopbaan van de personeelsleden. Zij
heeft in elk geval formeel om de twee jaar plaats op basis van de dienstanciënniteit.
Bij twee opeenvolgende negatieve evaluaties kan een statutair personeelslid wegens definitief
vastgestelde beroepsongeschiktheid worden ontslagen indien de betrokken persoon na een 1ste
negatieve evaluatie werd gecoacht om hem binnen zijn werk te leiden en te ondersteunen met het
oog op een tweede evaluatie 9 maanden later. De rechtstreekse hiërarchisch verantwoordelijke zorgt
samen met het HR-Dienst voor de concrete organisatie van deze coaching. Er wordt een (interne of
externe) coach aangesteld die gedurende een periode van 6 maanden een specifiek
begeleidingstraject met de geëvalueerde persoon en zijn N+1 organiseert. Daarbij worden de
doelstellingen, de acties, het tijdschema en de rapportering nauwkeurig omschreven. De persoon in
kwestie kan tijdens de volledige duur van deze coaching de steun van een vakbondsafgevaardigde
vragen.
Er bestaat steeds een mogelijkheid tot beroep.
In geval van ontslag wegens beroepsongeschiktheid die na twee opeenvolgende negatieve evaluaties
definitief werd vastgesteld, betekent de overheid een vooropzegging aan het ontslagen statutaire
personeelslid of kent zij hem een vertrekvergoeding toe waarvan het bedrag overeenstemt met de
duur van de vooropzeg gelijk aan minstens 3 maandwedden en bovendien in verhouding tot de
anciënniteit van het personeelslid.
De overheid bepaalt de vertrekvergoeding in overeenstemming met het koninklijk besluit van 24
september 2013:




twaalfmaal de laatste maandbezoldiging indien het statutair personeelslid
ten minste twintig jaar dienst heeft
achtmaal de laatste maandbezoldiging indien het statutair personeelslid ten
minste tien jaar dienst heeft
zesmaal de laatste maandbezoldiging indien het statutair personeelslid
minder dan tien jaar dienst heeft

Krachtens de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, is het statutair
personeelslid wiens arbeidsverhouding een einde neemt omdat ze eenzijdig door de overheid wordt
verbroken onderworpen aan de sociale zekerheid voor wat de verzekering tegen werkloosheid, de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en de moederschapsverzekering betreft.
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De overheid betaalt in een keer de werkgeversbijdragen maar ook de persoonlijke sociale bijdragen
van het personeelslid die het bedrag van de toegekende vertrekvergoeding overschrijden:
- voor de periode die overeenstemt met de periode die het personeelslid gelet op de
leeftijdsgroep waartoe hij behoort, moet bewijzen om gerechtigd te zijn op de
werkloosheidsuitkeringen
- voor een periode van 6 maanden om recht te geven op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering en op de moederschapsverzekering
Artikel 25
De personeelsleden van plaatselijke besturen die het Sociaal Handvest toepassen, behouden hun
graadanciënniteit, hun evaluatie en hun vorming. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt in
graadanciënniteit, evaluatie en vorming tussen de personeelsleden die reeds in functie zijn en de
personeelsleden die van een andere lokale overheid overkomen. De personeelsleden die reeds een
supplement (code 2 of 3) genieten behouden dit voordeel.

Titel 5: geldelijk statuut in de kwalitatieve loopbaan
Artikel 26
Bij overgang naar de niveaus D, C, B, en A behoudt een personeelslid de volledige geldelijke
anciënniteit.
Artikel 27
Een bevorderd personeelslid kan in zijn nieuwe graad nooit een lagere wedde dan in zijn voorgaande
graad ontvangen.
Artikel 28
Indien de weddeschaal verbonden aan de oude graad tot de baremagroep B of C behoort en de
weddeschaal verbonden aan de nieuwe graad tot groep A, ontvangt het personeelslid in zijn nieuwe
graad een jaarwedde die 1.023 euro (index 138,01) hoger ligt dan de wedde die hij zou ontvangen in
de oude graad. Die wedde kan echter nooit het maximum van de weddeschaal verbonden aan de
nieuwe graad overschrijden. Om de weddesupplementen in het nieuwe niveau te verkrijgen zijn de
gewone regels van toepassing.

Titel 6: geldelijk statuut van het contractuele personeel
Artikel 29
Onverminderd sommige wettelijke verplichtingen ter zake, genieten
personeelsleden dezelfde weddeschalen als de statutaire personeelsleden.

de

contractuele

Zij komen zowel in aanmerking voor de versnelde loopbaan als voor de weddesupplementen, op
dezelfde wijze als de statutaire personeelsleden.
Indien zij in vast verband worden benoemd, behouden zij hun geldelijke anciënniteit.
Het contractuele personeel is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 3/7/1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, en wetten en besluiten ter zake.
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Titel 7: Betaling van de wedden
Artikel 30
De wedde is samengesteld uit de bezoldiging op basis van de actueel geldende weddeschaal en de
taalpremie.
Artikel 31
De maandwedde wordt aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen gekoppeld
overeenkomstig de regelen voorgeschreven bij de wet van 1/3/1977 houdende inrichting van een
stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
worden gekoppeld, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982.
Artikel 32
De wedde van het personeel benoemd in vast verband wordt per maand en vooruit betaald.
Artikel 33
De maandwedde van het contractuele personeel wordt na de vervallen termijn betaald.
Artikel 34
De wedde wordt maandelijks betaald a rato van 1/12 van de jaarwedde.
Voor het personeel dat per uur wordt betaald, is de bezoldiging gelijk aan 1/1976 (referentiebreuk
per 1/1/1997) van de wedde (jaarsalaris verhoogd met de haard- en standplaatsvergoeding en de
taalpremie voor het personeel dat die geniet).
Artikel 35
De wedde gaat in op de datum van indiensttreding. Vindt die plaats in de loop van een maand, dan
wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan x aantal dertigsten van de wedde, waarbij x staat voor de
dagen die nog overblijven vanaf de dag van indiensttreding, die dag inbegrepen.
Artikel 36
Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt zij in dertigsten verdeeld:
- bedraagt het werkelijk aantal te betalen dagen 15 of minder, dan is het aantal verschuldigde
dertigsten gelijk aan het werkelijk aantal te betalen dagen;
- bedraagt het werkelijk aantal te betalen dagen meer dan 15, dan is het aantal verschuldigde
dertigsten gelijk aan het verschil tussen 30 en het werkelijk aantal niet te betalen dagen.
Artikel 37
Bij benoeming in vast verband ontvangt het personeelslid de vervallen wedde aan het einde van de
termijn en de wedde vooruit. Het bestuur regulariseert de berekening van de sociale bijdragen en
pensioenen bij de betreffende instellingen.

Titel 8: Toelagen, vergoedingen en supplementen
Artikel 38
Algemeen blijven alle bij wet, besluit of omzendbrief geregelde premies, toelagen en vergoedingen
behouden.
Uitkeringen die niet onder een wetgeving vallen komen niet meer in aanmerking.
De personeelsleden kunnen de volgende toelagen, vergoedingen en premies ontvangen:
- Haard- en standplaatstoelage
- Toelage voor uitoefening van een hoger ambt
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-

Toelage voor wachtdienst
Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk
Toelage voor diploma
Toelage voor tweetaligheid
Toelage voor de leden, secretaris en helpers van de examencommissie
Vergoeding voor telefoonkosten
Vergoeding toegekend aan de conciërge voor buitengewone prestaties
Vergoeding voor verblijfskosten
Vergoeding voor de kosten van deelname aan studiedagen en seminaries
Vergoeding voor verplaatsingskosten
Vergoeding voor begrafeniskosten
Levensduurtepremie
Kabinetspremie
Vakantiegeld
Eindejaarspremie

Artikel 39: MAALTIJDCHEQUES
Sedert 1 januari 2009 is de toekenning van maaltijdcheques voor alle personeelsleden in actieve
dienst, met uitzondering van het onderwijzend personeel en studenten van toepassing.
Artikel 40
Alle betreffende personeelsleden ontvangen maaltijdcheques ter waarde van € 5,10 met een
tussenkomst ten laste van het personeelslid van € 1,09 per maaltijdcheque, dat onmiddellijk van het
nettosalaris van het personeelslid wordt afgehouden, en een tussenkomst ten laste van de
werkgever van € 4,01 per maaltijdcheque.
Artikel 41
Het aantal maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen dat de werknemer werkelijk
arbeidsprestaties heeft verricht. Voor de wettelijke feestdagen of andere verlofdagen, voor de
dienstvrijstelling wegens arbeidsongeval, voor de vakantiedagen, noch voor de dagen waarop enkel
per uur werd gewerkt volgens de weddeschaal worden geen maaltijdcheques toegekend. Het verlof
dat op basis van de uurcompensatie wordt opgenomen in samenhang met de weddeschaal geeft
geen recht op een maaltijdcheque. Om het aantal dagen te berekenen waarop de werkgever
werkelijk arbeidsprestaties heeft verricht, deelt de dienst HRM het aantal arbeidsuren dat de
werknemer effectief tijdens het kwartaal werkte door het normale, dagelijks aantal arbeidsuren,
zijnde 7 uur en 36 minuten, dat binnen het gemeentebestuur van kracht is. Als de uitkomst van deze
berekening een decimaal getal is, wordt het naar boven afgerond. Als het op die manier bekomen
getal hoger is dan het maximale aantal dagen dat tijdens het kwartaal door een voltijdse werknemer
van het bestuur gepresteerd kan worden, dan wordt het beperkt tot dat laatste getal.
Artikel 42
De maaltijdcheques worden toegekend op basis van de volgende wettelijke bepalingen:
- artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3
februari 1998;
- het bericht aan de werkgevers van de Administratie der directe belastingen (Belgisch
Staatsblad van 7 april 1999);
- het koninklijk besluit van 28 november 1990 houdende vaststelling van de algemene
bepalingen betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan sommige personeelsleden
van de provincies en gemeenten.
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Artikel 43
De maaltijdcheques worden iedere maand in een keer aan het personeelslid overgemaakt volgens
het aantal dagen dat de voorgaande maand op de arbeidsplaats werd gepresteerd. De geldigheid van
de maaltijdcheque is beperkt tot een jaar met als uitgangspunt de eerste dag van de maand die volgt
op de maand waarop die betrekking heeft, ook al ontvangt het personeelslid die later en kan die
enkel gebruikt worden om een maaltijd of de aankoop van voedingsmiddelen klaar voor consumptie
mee aan te kopen. De maaltijdcheques zijn nominatief en staan vermeld op de individuele rekening
van elk personeelslid.
Artikel 44
De toekenning wordt in volgende gevallen automatisch opgeheven:
- bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer;
- bij ontslag van de stagiair;
- bij ambtshalve ontslag;
- bij ontslag van de statutaire werknemer;
- op de werkelijke datum waarop de werknemer met rustpensioen gaat indien geen van
voormelde situaties zich heeft voorgedaan.
Artikel 45: economische biënnale en selectieschalen
De fictieve-anciënniteitsbonificatie (economische biënnale) en de selectieschalen worden in de
organieke regeling opgeheven.

Titel 9: Invloed van de administratieve stand op de geldelijke loopbaan
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 46
Het personeelslid bevindt zich in een van de volgende standen:
- Dienstactiviteit
- Non-activiteit
- Disponibiliteit
1. Dienstactiviteit
Artikel 47
Behoudens andersluidende bepaling heeft het personeelslid in activiteit recht op de wedde en op de
weddeverhoging en op loopbaanevolutie. Hij kan eveneens zijn rechten op bevordering doen gelden.
Hij kan uit zijn ambt worden gezet binnen de voorwaarden bepaald door de wetgeving.
2. non-activiteit
Artikel 48
Tenzij anders bepaald heeft het beroepspersoneelslid in non-activiteit geen recht op zijn wedde. Bij
afwezigheid zonder toestemming wordt de periode van non-activiteit enkel voor de weddeverhoging
in aanmerking genomen. In geval van tuchtschorsing wordt de periode van non-activiteit nooit in
aanmerking genomen voor de berekening van de administratieve en geldelijke anciënniteit.
In geval van militaire prestaties behoudt het personeelslid zijn rechten op weddeverhoging,
loopbaanevolutie en bevordering.
Worden beschouwd als periodes van non-activiteit:
1) De militaire of daarmee gelijkgestelde dienst;
2) De periode waarin het personeelslid zonder toestemming afwezig is of zonder geldige reden
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de termijn van zijn verlof overschrijdt;
3) De periode van tuchtschorsing: tijdens die periode van non-activiteit kan het personeelslid
enkel aanspraak maken op de baremieke weddeverhogingen;
4) De periode waarin het personeelslid met toestemming en gewettigd door familiale redenen
voor lange duur afwezig is;
5) De periode waarin het personeelslid afwezig is wegens persoonlijke aangelegenheid
(bijvoorbeeld: verminderde prestaties, …).
3. Disponibiliteit
Artikel 49
Overeenkomstig de door onderhavig statuut vastgestelde voorwaarden, wordt een wachtgeld
verleend aan de personeelsleden die in disponibiliteit werden gesteld wegens ziekte of
gebrekkigheid, wegens persoonlijke aangelegenheid of ieder ander geval van disponibiliteit.
Het wachtgeld wordt bepaald op basis van de laatste activiteitswedde, berekend in toepassing van
de bepalingen van het geldelijk statuut dat de betreffende personeelsleden genieten.
In geval van cumulatie van ambten wordt het wachtgeld enkel voor het hoofdambt toegekend.
Artikel 50
Het personeelslid in disponibiliteit dat wachtgeld geniet dient ieder jaar voor de Administratieve
Gezondheidsdienst te verschijnen in de loop van de maand die overeenstemt met de maand waarin
hij in disponibiliteit werd gesteld. Laat het personeelslid na om op het onder lid een voorziene tijdstip
voor de Administratieve Gezondheidsdienst te verschijnen, dan wordt de betaling van zijn wachtgeld
opgeschort vanaf dat ogenblik tot aan zijn verschijning.

Hoofdstuk 2: Bijzondere bepalingen
1. Disponibiliteit wegens ziekte, gebrekkigheid of invaliditeit
Artikel 51
Het personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte, gebrekkigheid of invaliditeit behoudt zijn recht op
bevordering, op weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op bevordering.
Hij ontvangt wachtgeld gelijk aan 60 % van zijn laatste activiteitswedde. Het bedrag van dit
wachtgeld mag in geen geval lager zijn dan:
1) de vergoedingen die de betrokkene in dezelfde situatie zou krijgen als het sociale
zekerheidsstelsel op hem van toepassing zou zijn geweest van in het begin van zijn
afwezigheid;
2) het pensioen dat hij zou krijgen als hij, op de datum dat hij in disponibiliteit is gesteld, op
vervroegd pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid was gesteld.
Artikel 52
In afwijking van voornoemd artikel heeft het personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte of
gebrekkigheid recht op een wachtgeld dat gelijk is aan het bedrag van zijn laatste activiteitswedde
indien de kwaal waaraan het lijdt als een ernstige en langdurige ziekte wordt erkend.
De Administratieve Gezondheidsdienst beslist of de aandoening van het personeelslid al dan niet
dergelijke ziekte of gebrekkigheid vormt.
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Die beslissing kan in geen geval worden genomen voordat het personeelslid omwille van de
aandoening gedurende een periode van minstens 3 opeenvolgende maanden verlof nam of in
disponibiliteit werd gesteld.
Die beslissing brengt een herziening van de toestand van het personeelslid met zich mee, met
geldelijke uitwerking vanaf de dag waarop zijn disponibiliteit een aanvang heeft genomen.
2. Disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheid
Artikel 53
Het personeelslid in disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheid ontvangt geen wachtgeld. Hij
kan zich niet beroepen op ziekte of gebrekkigheid opgelopen tijdens zijn periode van disponibiliteit.
Hij verliest zijn recht op weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op bevordering.
Artikel 54
Personeelsleden die langer afwezig zijn dan de periode waarvoor de disponibiliteit werd toegekend,
worden geacht ontslag te nemen.
3. Disponibiliteit wegens ambtsontheffing
Artikel 55
Het personeelslid van wie het ambt wordt opgeheven, moet worden gereaffecteerd aan een vacant
ambt dat overeenstemt met zijn graad of met een gelijkwaardige graad.
Blijkt reaffectatie onmogelijk dan wordt hij in disponibiliteit wegens ambtsontheffing gesteld.
In die stand behoudt hij zijn aanspraken op weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op
bevordering.
Artikel 56
Het personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsontheffing geniet wachtgeld dat tijdens de eerste
twee jaar gelijk is aan zijn laatste activiteitswedde.
Vanaf het derde jaar wordt dat wachtgeld jaarlijks verminderd met 20% voor gehuwde evenals voor
ongehuwde personeelsleden met een of meerdere kinderen ten laste en met 25% voor de overige
personeelsleden.
Het wachtgeld mag, binnen de 30/30ste-limiet, echter niet minder bedragen dan x maal 1/30e van
de laatste activiteitswedde waarbij x staat voor het aantal dienstjaren van het personeelslid op de
datum waarop hij in disponibiliteit werd gesteld. De opeenvolgende verminderingen gebeuren op
basis van de laatste activiteitswedde, vastgesteld in overeenstemming met artikel 133.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt onder “dienstjaren” het aantal dienstjaren
begrepen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen.
De militaire dienst die vóór de indiensttreding werd vervuld, wordt niet in aanmerking genomen;
toegelaten militaire dienst wordt slechts voor de effectieve duur in aanmerking genomen.
4. Disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst
Artikel 57
De Raad kan een personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst
stellen als de maatregel geacht wordt noodzakelijk te zijn voor de goede werking van het bestuur.
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Het voorstel om het personeelslid in disponibiliteit te stellen wordt genomen door de Secretaris die
toelicht dat het personeelslid onmogelijk naar een gelijkaardige betrekking kan worden geaffecteerd.
Dat voorstel wordt tegen bericht van ontvangst ter hand gesteld van de betrokkene of ter post
aangetekend verstuurd waarbij de betrokkene wordt geacht de brief op de derde dag na verzending
te hebben ontvangen.
Het advies vermeldt bovendien het recht van het personeelslid om door de Raad te worden gehoord,
de datum van de hoorzitting en de mogelijkheid om het administratief dossier in te zien.
Het personeelslid kan zich tijdens deze hoorzitting door een raadsman van zijn keuze laten bijstaan.
Artikel 58
Het personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst verliest zijn
recht op weddeverhoging, op loopbaanevolutie en op bevordering.
Artikel 59
Hij geniet wachtgeld dat tijdens het eerste jaar gelijk is aan zijn laatste activiteitswedde. Vanaf het
tweede jaar wordt dit wachtgeld verminderd met x maal 1/60e van de laatste activiteitswedde
waarbij x staat voor het aantal dienstjaren op de datum dat het personeelslid in disponibiliteit werd
gesteld.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt onder “dienstjaren” het aantal dienstjaren
begrepen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen.
De militaire dienst die vóór de indiensttreding werd vervuld, wordt niet in aanmerking genomen;
toegelaten militaire dienst wordt slechts voor de effectieve duur in aanmerking genomen.
DEEL 2: DE PENSIOENEN
Artikel 60
De weddeschalen eigen aan het ambt (artikel 8 van de algemene wet van 21/07/1844) worden in
aanmerking genomen voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen.
De laatste evaluatie van het personeelslid voor de opruststelling kan geen aanleiding geven tot het
niet-toekennen van een weddesupplement.
Artikel 61
Het pensioen van de personeelsleden die, voor hun rustpensioen onder het toepassingsveld van het
organiek stelsel van het sociaal handvest vallen, vormt het voorwerp van een perequatie op basis van
het maximum van hun weddeschaal verbonden aan hun laatste graad.
DEEL 3: SLOTBEPALINGEN
Artikel 62
Het pensioen van de personeelsleden die overgangsmaatregelen genieten, wordt berekend op basis
van de meest gunstige weddeschaal (daaronder begrepen de weddeschaal van het oude geldelijk
statuut). De oude bepalingen blijven van toepassing indien ze op het vlak van het pensioen gunstiger
zijn.
Het programma CAPELO (Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid) is een
initiatief voor het elektronisch beheer van pensioenen en is gebaseerd op de geïntegreerde
weddeschalen en niet langer op basis van de weddesupplementen.
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Artikel 63
Het pensioen van de personeelsleden die niet onder het toepassingsveld van het hiervoor genoemd
stelsel vallen, vormt het voorwerp van een perequatie op basis van het maximum van hun
weddeschaal verbonden aan hun laatste graad. Om die reden worden aan de functies en de graden
die niet langer bestaan fictieve weddeschalen toegekend.
Artikel 64
De maatregelen van het overgangsstelsel blijven op de betrokken personen van toepassing.
Artikel 65
De wettelijke bepalingen die niet in onderhavig statuut zijn opgenomen zijn op het
gemeentepersoneel en op het personeel van het OCMW van toepassing.
Artikel 66
Worden opgeheven de vroegere organieke bepalingen betreffende de aanwerving en de bevordering
van gemeentepersoneel en personeel van het OCMW.
Artikel 67
De personeelsleden kunnen op de personeelsdienst kennis nemen van de bepalingen van onderhavig
geldelijk statuut.
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BIJLAGE 1: BAREMA'S GEMEENTE
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BIJLAGE 2: BAREMA'S OCMW
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BIJLAGE 3: TOELAGEN, VERGOEDINGEN EN PREMIES
De personeelsleden kunnen de volgende toelagen, vergoedingen en premies ontvangen:

Titel 1: Haard- en standplaatstoelage
De personeelsleden genieten de haardtoelage en de standplaatstoelage binnen dezelfde
voorwaarden als het personeel van de Ministeries. (K.B. van 30.01.1967)
§ 1 - Een haardtoelage wordt toegekend:
 aan het gehuwde, niet van tafel en bed gescheide, personeelslid of het personeelslid dat
samenleeft tenzij de toelage reeds wordt toegekend aan zijn partner of aan de persoon met
wie hij samenleeft;
 aan elk ander personeelslid van het ene of andere geslacht dat een of meerdere kinderen ten
laste heeft voor wie hij kindergeld krijgt toegekend en betaald, behalve wanneer hij
samenwoont met een personeelslid van het andere geslacht dat een haardtoelage geniet.
In het geval dat de twee partners personeelslid zijn van een dienst die in aanmerking komt, wordt de
haardtoelage toegekend aan het personeelslid dat de laagste wedde ontvangt. Om de laagste wedde
te bepalen wordt er overgegaan tot de vergelijking van de wedden op jaarlijkse basis (100%) binnen
de ontwikkelde weddeschalen, zoals die voor de volledige prestaties zijn vastgelegd.
Bij gelijke bedragen kunnen de partners met wederzijds akkoord bepalen wie van beiden
begunstigde zal zijn van de haardtoelage.
De betaling van de haardtoelage is in beide gevallen afhankelijk van een verklaring op erewoord
opgesteld door het personeelslid.
Hiervoor uiteengezette bepalingen met betrekking tot echtgenoten die personeelslid zijn van een
dienst die in aanmerking komt, zijn eveneens van toepassing op samenwonende personeelsleden die
voldoen aan de voorwaarden beoogd onder het tweede streepje hierboven.
§ 2 - Een standplaatstoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die geen haardtoelage
ontvangen.
§ 3 - Het jaarlijks bedrag van de haardtoelage of van de standplaatstoelage en van de grenswedden
worden voor deze laatste personeelscategorie als volgt vastgesteld:
a) wedden op jaarbasis tot en met: 25.895,24€
haardtoelage: 719,89 EUR
standplaatstoelage: 359,95 EUR;
b) wedden op jaarbasis hoger dan 25.895,24€ maar lager dan 29.481,97€
haardtoelage: 359,95 EUR
standplaatstoelage: 179,98 EUR.
De bezoldiging van het personeelslid van wie de wedde 25.895,24 € te boven gaat, mag niet kleiner
zijn dan die welke hij zou bekomen ware zijn wedde gelijk aan dit bedrag. In voorkomend geval wordt
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het verschil hem toegekend in de vorm van een gedeeltelijke haardtoelage of van een gedeeltelijke
standplaatstoelage.
De bezoldiging van het personeelslid van wie de wedde 29.481,97 € te boven gaat, mag niet kleiner
zijn dan die welke hij zou bekomen ware zijn wedde gelijk aan dit bedrag. In voorkomend geval wordt
het verschil hem toegekend in de vorm van een gedeeltelijke haardtoelage of van een gedeeltelijke
standplaatstoelage.
Onder bezoldiging moet worden verstaan de wedde, verhoogd met de volledige of gedeeltelijke
haardtoelage of de volledige of gedeeltelijke standplaatstoelage, verminderd met de inhouding voor
de financiering van het wettelijk pensioen.
§ 4 - De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel is ook van toepassing op de
haardtoelage of de standplaatstoelage en de grenswedden vastgesteld voor de toekenning ervan. Ze
worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
§ 5 - De haard- en standplaatstoelage worden betaald terzelfder tijd als de wedde van de maand
waarop zij betrekking heeft. Ze worden betaald in dezelfde mate en volgens dezelfde nadere regels
als de wedde wanneer die voor geen volle maand verschuldigd is.
In geval van onvolledige prestaties, worden de haard- en standplaatstoelage pro rata de prestaties
aan het personeelslid toegekend, maar wordt het bedrag van de toelage ten opzichte van de
verschillende bezoldigingsplafonds berekend op basis van een voltijdse bezoldiging. Ze worden niet
toegekend voor nevenbetrekkingen.
De in disponibiliteit gestelde personeelsleden genieten geen haardtoelage, noch
standplaatstoelage.

Titel 2: Toelage voor de uitoefening van een hoger ambt (K.B. van 8/8/1983)
§ 1 - Een toelage wordt toegekend aan de personeelsleden die een hoger ambt uitoefenen dan dat
van hun graad.
§ 2 - Onder hoger ambt wordt verstaan ieder ambt voorzien in de personeelskader van het OCMW of
de Gemeente en waarvan de toekenning van aard is een graadbevordering toe te kennen.
§ 3 - De aanstelling voor het uitoefenen van het hogere ambt gebeurt door de overheid bekleed met
de benoemingsbevoegdheid en voor een periode die niet meer mag bedragen dan een semester.
Deze aanstelling kan worden bevestigd voor een nieuwe periode te bepalen volgens de noden van de
dienst, tenzij het een vacant ambt binnen de personeelskader betreft.
§ 4 - De toelage wordt verleend aan het personeelslid voor zover hij het hogere ambt
ononderbroken heeft uitgeoefend gedurende minstens een maand. De toelage wordt toegekend
vanaf de dag waarop de ambtenaar het hoger ambt werkelijk heeft uitgeoefend. Ze wordt
maandelijks met de verschuldigde wedde van de maand betaald. Dienstonderbrekingen van meer
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dan vijftien dagen worden volledig in mindering gebracht van de periode van uitoefening van het
hogere ambt.
§ 5 - De toelage wordt gekwalificeerd als plaatsvervangingstoelage of als
waarnemingstoelage.
a) De plaatsvervangingstoelage wordt toegekend gedurende de beginperiode van acht
maanden volgend op de eerste aanstelling van een plaatsvervanger in een hogere functie.
Het jaarlijks bedrag mag het viervoudige van de gemiddelde jaarlijkse weddeverhoging noch
het dubbele van de waarde van de tweejaarlijkse weddeverhoging van de schaal van de rang
van de voorlopig uitgeoefende functie overschrijden.
b) De waarnemingstoelage wordt toegekend na het verstrijken van de termijn van toekenning
van de plaatsvervangingstoelage. Het bedrag wordt bepaald door het verschil tussen de
bezoldiging die de betrokkene zou genieten in de rang van de voorlopig uitgeoefende functie
en de bezoldiging die hij geniet in zijn werkelijke graad.
§ 6 - De bezoldiging waarvan sprake in het voorgaand lid omvat:
-

De wedde of, desgevallend, de wedde en loopbaanbonificatie;
Eventueel de haardtoelage of standplaatstoelage.

§ 7 - De plaatsvervangingstoelage mag nooit hoger zijn dan de waarnemingstoelage. De
plaatsvervangings- en waarnemingstoelage worden in dezelfde mate als de wedden van het
personeel van de ministeries vermeerderd of verminderd. Ze worden berekend op basis van het
aantal dagen van de periode van uitoefening van het hogere ambt, waarbij ieder jaar wordt geacht
driehonderdzestig dagen te tellen.
§ 8 - Indien het personeelslid definitief bevorderd wordt tot de betrekking die hij zonder
onderbreking uitgeoefend heeft, worden de voorlopig gepresteerde diensten in aanmerking
genomen zowel voor de vaststelling van de wedde, als voor de anciënniteit in de graad, zonder
evenwel terug te gaan tot vóór de datum waarop de betrokkene alle vereiste statutaire voorwaarden
vervulde om tot de graad toegelaten te worden.

Titel 3: Toelage voor wachtdienst
Er wordt een toelage toegekend aan de personeelsleden die een wachtdienst thuis moeten
verzorgen of die beschikbaar moeten blijven om gevolg te geven aan alle verzoeken om tussenkomst
buiten de openingsuren van het kantoor of buiten hun normale arbeidstijd.
De toelage wordt ongeacht de graad van de betrokkene vastgesteld op een uniform maximumbedrag
van 1,42 € voor elk uur dat werkelijk aan de wachtdienst thuis werd besteed, ongeacht of het
personeelslid tijdens de wachtdienst al dan niet is moeten tussenkomen.
De toekenning van deze toelage kan geen aanleiding meer geven tot de toekenning van dezelfde
recuperatieduur of van inhaalverlof.
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De tussenkomst van de wachtdienst moet binnen het half uur gebeuren. De bewegingsvrijheid van
het personeel met wachtdienst wordt gegarandeerd door een draagbare telefoon.
Het bedrag van deze toelage is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 en ondergaat de
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De personeelsleden met wachtdienst die worden opgeroepen om prestaties te verrichten ontvangen
naast de toelage voor de wachtdienst een vergoeding volgens de volgende principes:
Het uursalaris dat als basis wordt gebruikt voor de betaling van de uren wordt vastgesteld op
1/1976ste van de gewoon geïndexeerde brutojaarwedde (m.a.w. zonder taalpremie,
haard/standplaats, diploma).
De toepasselijke tarieven zijn:
Voor elk gepresteerd uur een vergoeding gelijk aan 1/1976ste van de gewoon geïndexeerde brutojaarwedde, vermeerderd met
 50% voor de prestaties op zaterdag;
 50% voor de prestaties verricht tussen 22u en 7u ‘s ochtends;
 100% voor de prestaties op zondag, feestdagen en voor de gemeente inclusief de plaatselijke
en reglementaire verlofdagen
 200% voor de prestaties op zondag of zaterdag tussen 22u en 7u ‘s ochtends;
 25% in de andere gevallen.
De personeelsleden die de wachtdienst verzorgen, komen niet in aanmerking voor de premie voor
heroproeping gelijk aan 4 x 1976ste van de gewoon geïndexeerde bruto-jaarwedde bij terugroeping
voor een dringend en onvoorzien werk.

Titel 4: Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk
Het niet-onderwijzend personeel van de gemeente en van het OCMW dat occasioneel of sporadisch
taken moet uitvoeren die omwille van de bijzondere omstandigheden waarin ze moeten worden
verricht of wegens het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen de graad van gevaar, hinder of
ongezondheid verbonden aan de normale uitoefening van hun ambt aanzienlijk verhogen, ontvangen
een toelage.
De bepalingen van het koninklijk besluit van 17 november 1976 tot vaststelling van de grens van de
algemene bepalingen betreffende de toekenning van een toelage voor gevaarlijk, ongezond of
hinderlijk werk zijn van toepassing op het gemeentepersoneel.
Artikel 1
1. Het bedrag van de toelage wordt als volgt bepaald:
A. 50 %
a) Werkzaamheden waarbij het personeelslid sterk wordt blootgesteld aan contact met beeren drekstoffen, ongedierte of verrotte kadavers of kadavers in staat van verrotting;
b) Ongezond of gevaarlijk werk verricht in walgelijke, enge en niet of weinig verluchte ruimten;
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c) Werken verricht op een hoogte van meer dan 30 meter boven de grond, op ladders, masten,
vaste of zwevende steigers, gebinten of daken, voor zover het gevaar niet door passende
veiligheidsmaatregelen is uitgesloten;
d) Werken met blootstelling aan ioniserende straling of aan besmetting door radioactieve
stoffen.
B. 25 %
a) Voor werken waarbij het personeelslid ernstig is blootgesteld aan contact met ander
organisch materiaal in ontbinding dan de stoffen bedoeld onder letter A a);
b) Voor werken waarbij het personeelslid ernstig wordt blootgesteld aan de uitwerking van
water, moerassen, slijk, gassen, zuren of bijtende stoffen;
c) Voor werken waarbij het personeelslid ernstig wordt blootgesteld aan de uitwerking van stof
en roet in gesloten lokalen of beperkte ruimten;
d) Voor werken van ontstopping en ruimen van riolen;
e) Voor werken bedoeld onder letter A c) als ze worden uitgevoerd op een hoogte van 20 tot 30
meter boven de grond;
f) Voor onderhoudswerken aan bomen uitgevoerd met behulp van schuifladders van minstens
16 meter, voor zover het gevaar niet wordt uitgesloten door passende
veiligheidsmaatregelen;
g) Voor abnormaal ongezonde, bevuilende en hinderlijke werken.
C. 10 %
a) Voor de werken uitgevoerd met een pneumatische betonbreker, een pneumatische
klinkhamer of een pneumatische boorhamer;
b) Voor het uitblazen van straatsteenvoegen met perslucht;
c) Voor het asfalteren van wegen.
2. De toelagen beoogd onder de letters A, B en C kunnen in geen geval worden gecumuleerd.
Artikel 2
De toelage wordt enkel toegekend voor de tijd die werkelijk aan het werk dat recht geeft op de
toelage werd besteed.
Het percentage van de toelage kan niet hoger zijn dan
wedde + haard X percentages X aantal uur
1976 uur/jaar
Artikel 3
Het aantal uur dat jaarlijks aan het verrichten van gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk wordt
besteed, mag in geen geval meer bedragen dan 10 % van de totale prestaties van de betrokken
personeelsleden. Anderzijds is het evenmin mogelijk om meerdere vergoedingen te cumuleren.
Artikel 4
Bij twijfel over de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke aard van het werk wordt het advies van de
IDPBW-ambtenaar ingewonnen voordat de toelage wordt uitgekeerd.
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Artikel 5
Het bedrag van de toelage wordt in ieder geval berekend op basis van een staat opgesteld door de
leidinggevende van de dienst waaronder het personeelslid ressorteert. Die staat vermeldt de plaats
waar de werken werden uitgevoerd, hun aard en duur evenals de namen van de personeelsleden die
de werken uitvoerden.

Titel 5: Toelage voor diploma
Er wordt een bruto maandpremie uitgereikt aan personeelsleden van niveau B en niveau C die:
 slaagden voor de driejarige vorming in gemeentelijk management (basiscyclus)
georganiseerd door de GSOB;
 slaagden voor de cursussen administratief recht (hoger economisch onderwijs van het korte
type en de sociale promotie), georganiseerd door de Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 houder zijn van het diploma dat toegang biedt tot betrekkingen van niveau A verkregen
tijdens de loopbaan binnen onze administratie op voorwaarde dat deze diploma’s werden
uitgereikt aan het einde van een vorming die minstens 120 uur publiek of administratief
recht telt.
Het bedrag van deze premie wordt vastgesteld op € 247,89. Dit forfaitair bruto maandbedrag wordt
geïndexeerd en is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
In de volgende gevallen wordt de betreffende premie niet langer toegekend:
a) bij toetreding tot een hogere graad op voorwaarde dat de nettobezoldiging van de laureaat
niet minder bedraagt dan zijn vroegere bezoldiging vermeerderd met de premie. In dat geval
is het gedeelte van de premie dat toelaat deze voorwaarde te vervullen verschuldigd tot op
het ogenblik dat de vroegere bezoldiging wordt bereikt;
b) als blijkt dat het begunstigde personeelslid afzag van deelname aan het eerste
toegangsexamen tot het hogere niveau ingericht na het behalen van het diploma van de
vorming. Het personeelslid wordt geacht van deelname te hebben afgezien als zijn naam op
de dag van afsluiting van de inschrijvingen niet op de lijst van kandidaten voorkomt;
c) na het niet slagen voor het toegangsexamen tot het hogere niveau ingericht na het behalen
van het diploma van de vorming;
d) wanneer de kandidaat slaagde voor het examen van de hogere graad, maar voor de tweede
maal niet in aanmerking komt voor de bevordering;
e) als de kandidaat een tijdelijke ambt in het hogere niveau weigert.

Titel 6: Toelage voor tweetaligheid
Een toelage voor kennis en toepassing van de twee landstalen wordt toegekend aan de
personeelsleden van de gemeente en van het OCMW.
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Het jaarlijks bedrag wordt vastgesteld op het vierdubbele van de waarde van de gemiddelde
jaarlijkse verhoging of het dubbele van de waarde van de gemiddelde tweejaarlijkse verhoging van
de weddeschaal gekoppeld aan de graad van het personeelslid.
De toelage wordt toegekend nadat de kandidaat slaagde voor de schriftelijke en/of mondelinge proef
betreffende de kennis van de tweede landstaal afgenomen door het Vast Wervingssecretariaat voor
het beklede niveau.
De weddesupplementen code 2 en 3 worden voor de berekening in aanmerking genomen.
De toelage is onderworpen aan de mobiliteitsregeling en, voor wat het contractueel en op proef
benoemd personeel betreft, aan de sociale inhoudingen van toepassing op de wedden en salarissen;
ze wordt uitbetaald wanneer de activiteitswedde of het activiteitssalaris verschuldigd is en gelijktijdig
en in dezelfde verhouding.
Deze toelage mag nooit lager zijn dan deze voortvloeiend uit een vorige
bezoldigingsregeling.
Bovendien is het bedrag van deze toelage, voor de personeelsleden in dienst op 31.12.1994, gelijk
aan het verworven bedrag.
In ditzelfde overgangsstelsel bekomt het personeelslid in geval van bevordering, een
toelage die voor de nieuw verworven graad vastgesteld wordt in het vorig stelsel.

Titel 7: Toelage voor de leden, secretaris en helpers van de examencommissie
De leden van de examenjury ontvangen vacatiegeld overeenkomstig de geldende reglementen.

Titel 8: Vergoeding voor telefoonkosten
Voor de gemeente:
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de hieronder vermelde personen een draagbare
telefoon met abonnement ter beschikking stellen:
Voor een bedrag voor gesprekken van maximaal € 80,00 excl. btw per maand:
- de Gemeentesecretaris
- de Gemeenteontvanger
- de departementsverantwoordelijken
Voor een bedrag voor gesprekken van maximaal € 70,00 excl. btw per maand:
- de ingenieurs en architecten
Voor een bedrag voor gesprekken van maximaal € 50,00 excl. btw per maand:
- de directeurs van de schoolinstellingen
- de adjunct-leden van het Directiecomité
- de jurist
- de Secretariaatsverantwoordelijke
- het personeel van de Informaticadienst
- de verantwoordelijke van de dienst Public Relations
- de verantwoordelijke van de dienst Jeugd en Senioren
- de brigadiers van de dienst Openbare Werken en van de onderhoudsdienst
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de verantwoordelijke van de interne dienst voor bescherming en preventie dienst op het
werk
- de verantwoordelijke van de dienst Preventie
Voor een bedrag voor gesprekken van maximaal € 30,00 excl. btw per maand:
- het personeel van het kabinet van de Burgemeester
- de verantwoordelijke van de dienst Onderwijs
- de verantwoordelijken van de opvangplaatsen voor het Jonge Kind
- de verantwoordelijke van de dienst Sport
- de leden van de dienst Preventie
- de conciërges.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan ook een draagbare telefoon met abonnement voor
collectief gebruik ter beschikking stellen van:
- de wachtdiensten
- het personeel dat tussenkomt in het kader van evenementen en activiteiten georganiseerd
door het gemeentebestuur (verkiezingen, stedenbouw, schoolreizen, kermissen,
jaarmarkten, …).
In dat geval moeten de facturen van de telefoonoperators verplicht gedetailleerd zijn en worden ze
binnen het Departement Financiële Zaken maandelijks gecontroleerd.
- Het College van Burgemeester en Schepenen kan de arbeiders op het terrein ook een gsm
met specifiek abonnement ter beschikking stellen dat enkel interne communicatie toelaat,
met andere woorden communicatie met het vast telefoonnet of met het mobiele
telefoonnet van het bestuur.
-

Voor het OCMW:
De OCMW-Raad kan titularissen van een directiefunctie en/of omkaderingsfunctie en de
personeelsleden die de wacht verzorgen het gebruik van een draagbare telefoon opleggen volgens
de nadere regels uiteengezet in onderhavig reglement.
De raad wijst de titularissen van een draagbare telefoon aan rekening houdend met hun opdrachten,
de noden van de dienst en de financiële middelen waarover het OCMW beschikt.
De OCMW-raad kan de hieronder vermelde personen een draagbare telefoon met abonnement ter
beschikking stellen:
voor een bedrag voor gesprekken van maximaal € 80,00 excl. btw per maand:
- De OCMW-Secretaris
- De OCMW-Ontvanger
- De departementsdirecteurs
voor een bedrag voor gesprekken van maximaal € 50,00 excl. btw per maand:
- De IDPB-verantwoordelijke
- De arbeiders die de wachtdienst verzorgen
- De coördinators van de sociale dienst
- De directie nursing van het rusthuis
- De verantwoordelijke van de centra voor dagverzorging
- De keukenchef van het rusthuis
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De raad bezorgt elke titularis het vereiste materiaal en het mobiele telefoonabonnement. Het
basisabonnement kan afhankelijk van de vereiste en naar behoren gerechtvaardigde optionele
diensten worden uitgebreid.
Voordat het toestel wordt overhandigd, ontvangt de gebruiker onderhavig reglement dat hij in
tweevoud voor akkoord ondertekent; het eerste exemplaar is voor het personeelslid zelf bestemd,
het andere wordt in zijn personeelsdossier binnen de dienst HRM bewaard.
De aankoopwaarde van de GSM wordt voor iedere gebruiker volgens onderstaande formule
berekend:
Abonnementstarief per maand in het kwadraat, gedeeld door 12 (voorbeeld (30,00€ *30): 12 =
75,00€.
Het park van mobiele telefonietoestellen wordt beheerd door de informaticadienst en vormt het
voorwerp van inventarisering.
De gebruikers kunnen hun toestel slechts om de drie jaar vernieuwen.
De kosten die de toegestane bedragen overschrijden, worden verplicht beheerd door een bijzondere
overeenkomst tussen de titularis, het OCMW en de mobiele telefonieoperator en zijn ten laste van
de gebruiker van het abonnement.
Bij verlies of diefstal verbindt de titularis zich ertoe aangifte te doen bij de politie en het voorval te
melden aan de informaticadienst zodat het abonnement kan worden opgeschort en het
telefoongebruik worden geblokkeerd.
De personeelsleden die beschikken over een dienst-GSM maar die in uitzonderlijke omstandigheden
belangrijke gesprekken moeten voeren, kunnen mits een schuldvorderingsverklaring de
beroepsmatige oproepen in rekening brengen en dienen de overschrijding te rechtvaardigen.

Titel 9: Vergoeding toegekend aan de conciërge voor buitengewone prestaties
De conciërges die instaan voor het openen en sluiten van de verschillende gebouwen van de
gemeente wordt een vergoeding voor buitengewone prestaties toegekend (5,5/38).

Titel 10: Vergoeding voor verblijfskosten (K.B. 24/12/1964)
De personeelsleden van de gemeente en van het OCMW die binnen de uitvoering van hun functies
dienstreizen moeten maken, krijgen een dagelijkse forfaitaire vergoeding toegekend.

Titel 11: Vergoeding voor de kosten van deelname aan studiedagen en seminaries
Buiten de terugbetaling van de inschrijvingskosten waarvan sprake in het reglement op de vorming
en de werking van de vormingscel, worden de verplaatsingskosten gemaakt door de personeelsleden
tijdens hun deelname aan studiedagen en seminaries beschouwd als voortgezette vorming aanvaard
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of opgelegd door het college of het vast bureau, terugbetaald op basis van de bewijsstukken
voorgelegd door de betrokken personeelsleden.

Titel 12: Vergoeding voor reiskosten (K.B. 18/01/1965)
De kosten voor dienstreizen in het belang van het gemeentebestuur gemaakt door de
personeelsleden van de gemeente worden vergoed overeenkomstig de wettelijk bepaalde vormen
en voorwaarden.

Titel 13: Vergoeding voor verplaatsingskosten
Om het personeel van de gemeente en het OCMW toe te laten zich iedere dag van hun verblijfplaats
naar het werk te begeven en omgekeerd wordt hen een tegemoetkoming in de kosten van het
openbaar vervoer toegekend.
1. Openbaar treinvervoer
De tussenkomst in de prijs van een treinkaartje gelijkgesteld aan het sociaal abonnement is gelijk aan
het bedrag vermeld in de tabel van het K.B. van 23 januari 2004 houdende vaststelling van het
bedrag van de werkgeversbijdrage in de uitgifte van abonnementen voor arbeiders en bedienden.
2. Openbaar vervoer verschillend van treinvervoer
Voor het openbaar vervoer verschillend van treinvervoer wordt het bedrag van de tussenkomst als
volgt vastgesteld:
a) In het geval van een unieke prijs, ongeacht de afstand, en ongeacht de hoogte van die prijs
en ongeacht het feit of die prijs kan worden gecontroleerd, wordt de tussenkomst forfaitair
vastgesteld op 90 % van de door het personeelslid werkelijk betaalde prijs.
b) Is de vervoersprijs in verhouding tot de afstand, dan is de tegemoetkoming gelijk aan het
bedrag van de tegemoetkoming in de prijs van het treinkaartje gelijkgesteld aan het sociaal
abonnement voor een overeenstemmende afstand.
c) De tegemoetkoming wordt op dezelfde wijze berekend wanneer in het geval van een unieke
prijs het vervoersbewijs de afgelegde afstand vermeldt of die kan worden gecontroleerd bij
de maatschappij die het vervoersmiddel dat door het personeelslid wordt gebruikt
organiseert.
3. Gecombineerd openbaar vervoer
a) Combineert het personeelslid verscheidene openbare vervoermiddelen waarbij één
vervoerbewijs wordt afgeleverd voor de volledige afstand, dan is de tegemoetkoming gelijk
aan het bedrag van de bijdrage in de prijs van het treinkaartje geldend als sociaal
abonnement.
b) In alle andere gevallen dan bedoeld in 3.a) is de globale tegemoetkoming voor het geheel
van de afstand gelijk aan de som van de tegemoetkomingen vastgesteld overeenkomstig de
regels bepaald in bovenstaande artikelen.
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4. Verplaatsingen per fiets
Aan de personeelsleden wordt een kilometervergoeding toegekend voor
de verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, op
basis van een verklaring op eer waarbij het aantal kilometers heen en terug gedaan gedurende de
voorbije maand alsook de afstand tussen de woonplaats en de werkplek aangegeven worden. Het
bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld volgens de geldende wetgeving (K.B. 13/06/2010) op
0.22 cent per afgelegde kilometer. De vergoeding is beperkt tot één enkele heenreis en één enkele
terugreis per dag. Elke aangevatte kilometer per traject is verschuldigd. Dit bedrag kan niet worden
gecumuleerd met dat voorzien voor dezelfde verplaatsingen - of een deel van deze - die met een
openbaar vervoermiddel uitgevoerd worden. De tegemoetkoming wordt maandelijks en na vervallen
termijn uitbetaald.
De tegemoetkoming in de kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer wordt uitbetaald na
overleg van het nominatieve vervoerbewijs uitgereikt door de maatschappij die het openbaar
vervoer organiseert, en is onderworpen aan de opstelling van een door het personeelslid
ondertekende verklaring. In de mate van het mogelijke worden derdebetalersregelingen gesloten
met de maatschappijen die het openbaar vervoer organiseren om te vermijden dat personeelsleden
bedragen moeten voorschieten.
De gevallen die zich voordoen en waarin de toepassing van de bepalingen vervat in onderhavige
beraadslaging moeilijk, dubbelzinnig of niet gepast is, worden geregeld door het College van
Burgemeester en Schepenen of het Vast bureau dat in geval van geschillen bevoegd is.

Titel 14: Vergoeding voor begrafeniskosten (K.B. 10/04/1971)
Bij het overlijden van een personeelslid van de gemeente of het OCMW wordt een vergoeding voor
de begrafeniskosten toegekend.

Titel 15: Levensduurtepremie
Alle statutaire en contractuele personeelsleden die woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest krijgen een levensduurtepremie toegekend.
Die levensduurtepremie bedraagt 46,38 euro. Ze wordt maandelijks uitgekeerd volgens dezelfde
voorwaarden en pro rata de wedde. Deze premie is niet onderworpen aan de indexering.
Voor het personeelslid dat van woonplaats verandert wordt de levensduurtepremie uitbetaald vanaf
de maand die volgt op de datum van inschrijving in het bevolkingsregister van een van de gemeenten
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor zover die datum na 1 juli 2012 valt.
De toekenning van de levensduurtepremie eindigt op de eerste dag van de maand die volgt op de
schrapping van het personeelslid uit het bevolkingsregister van een van de gemeenten van het
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tenzij hij wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van een
andere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het personeelslid stelt de dienst HRM onmiddellijk in kennis van iedere verandering van woonplaats
die een impact heeft op zijn recht op de levensduurtepremie.

Titel 16: Kabinetspremie
De verantwoordelijke van het Departement Algemene Zaken/Kabinetschef van de Burgemeester, of
de medewerker van de Voorzitter, krijgt een Kabinetspremie toegekend als vergoeding voor alle
prestaties die in het kader van de functie moeten worden uitgevoerd.
De Kabinetspremie wordt vastgelegd op het verschil tussen de weddeschaal A4 en de weddeschaal
van toepassing op de verantwoordelijke van het Departement Algemene Zaken/Kabinetschef van de
Burgemeester.

Titel 17: Vakantiegeld
Het vakantiegeld van de in vast verband benoemde personeelsleden of statutair contractuelen, of
personeelsleden aangeworven in het kader van artikel 60§ 7 van de organieke wet van het OCMW
van 8 juli 1976 wordt berekend op basis van het koninklijk besluit van 30.01.1979 betreffende de
toekenning van vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur.
Vanaf 2008 wordt het vakantiegeld als volgt berekend:
Personeelslid van niveau A, B, C, D en E:
92 % van een twaalfde van de jaarwedde gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen die de
wedde bepaalt die verschuldigd is voor de maand maart van het vakantiejaar.
Het bedrag van het aldus bekomen vakantiegeld mag nooit lager zijn dan het bedrag voorzien door
artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van vakantiegeld
aan het personeel van 's lands algemeen bestuur.
Het vakantiegeld van de andere personeelsleden van het OCMW en de Gemeente wordt berekend
volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 30.03.1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
Het vakantiegeld wordt tussen 01.05 en 30.06 van het vakantiejaar uitbetaald.
Titel 18: Eindejaarstoelage
De personeelsleden genieten van de bepalingen vervat in het koninklijk besluit van 23.10.1979
houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de
Schatkist bezoldigd ambt, en de latere wijzigingen daarvan.
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Het bedrag van het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage bedraagt vanaf 2014 361,6084 € x
100,28/100,18 = 362,1676€. Voor de volgende jaren bedraagt het bedrag van het forfaitair gedeelte
het bedrag van het voorgaande jaar, vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan
het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller het
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het bedoelde jaar.
Op het bedrag van het vaste gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger ligt dan het bedrag
toegekend in 1990, zijnde 29,9406 € voor het jaar 2014 is voor de statutaire personeelsleden een
bijdrage van de gezondheidszorgsector verschuldigd.
De eindejaarstoelage wordt in een keer in de loop van de maand december van het betreffende jaar
uitbetaald.

BIJLAGE 4: VOOR HET OCMW SPECIFIEKE TOELAGEN, VERGOEDINGEN EN PREMIES
Titel 1:
Specifieke weddesupplementen en vergoedingen toegekend aan
personeelscategorieën van de zorginstellingen van het OCMW

bepaalde

Artikel 1: supplement 11 %
De gediplomeerde en niet-gediplomeerde leden van het verpleegkundig en verzorgend personeel,
tot en met de graad van verpleegkundig diensthoofd en het paramedische personeel dat
uitzonderlijke prestaties verricht in de vorm van wisselende diensten met nachtwerk, werk op
zondag en feestdagen kunnen een jaarlijks weddesupplement van 11 % toegekend krijgen, berekend
op basis van de werkelijke wedde.
Artikel 2: nachtdienst van het verzorgend personeel
Het verpleegkundig en verzorgend personeel van rusthuizen krijgen een vergoeding van 25 % van het
bruto-uursalaris (berekend op basis van het bruto jaarsalaris vermeerderd met de haard- of
standplaatstoelage) voor iedere nachtdienst.
Artikel 3
Voor de toepassing van artikel 51 dient onder “uitzonderlijke prestaties” te worden begrepen:
1) nachtdienst
2) werken op zondag en feestdagen
3) variabele uren of onderbroken diensten.
Het weddesupplement van 11 % kan worden toegekend wanneer het betreffende personeelslid
permanent twee van de drie voornoemde prestaties verricht. Wat het aantal door het personeelslid
te verrichten prestaties betreft, zijn er geen bijkomende verplichtingen.
Onder “prestaties op zondag, feestdag” dienen te worden begrepen de prestaties verricht tussen 0
en 24 uur op de betreffende dag.
Onder “feestdagen” dienen de wettelijke feestdagen te worden begrepen, evenals de dagen die als
dusdanig in het arbeidsreglement staan beschreven.
Onder “nachtprestaties” dienen te worden begrepen de prestaties verricht tussen 20 uur en 6 uur,
en dat in toepassing van de Arbeidswet van 16 maart 1971.
Onder “onderbroken dienst” dienen de prestaties te worden begrepen die binnen eenzelfde werkdag
worden verricht en door een pauze van minstens 4 uur worden onderbroken.

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem |Geldelijk statuut

129

Onder “variabele dienstprestaties” dient te worden begrepen het werk dat in verschillende ploegen
(ochtend en/of namiddag, en/of nacht) wordt georganiseerd, daaronder begrepen de cyclisch
opgestelde uurroosters en de roterende uurroosters. Het personeelslid moet daadwerkelijk
onderworpen zijn aan het werk georganiseerd in verschillende rollen.
Hij dient echter niet al deze rollen te verrichten opdat de prestaties aan prestaties zouden zijn
gelijkgesteld.
Artikel 4
Het hiervoor bedoelde weddesupplement wordt maandelijks berekend en samen met de wedde
uitbetaald. Het is onderworpen aan de mobiliteitsregeling die van toepassing is op de wedden
(indexschommelingen) en wordt in aanmerking genomen voor de inhoudingen van het pensioen en
voor de toekenning van de haard- en standplaatstoelage.
Artikel 5
Het supplement kan worden betaald voor een maand waarin het betreffende personeelslid
occasioneel niet aan de twee voorgeschreven voorwaarden voldoet, indien dat occasioneel karakter
het gevolg is van de normale toepassing van de beurtrol zoals door de lokale overheid vastgesteld.
Zijn onderstaande opgelegde voorwaarden niet vervuld wegens omstandigheden die afhangen van
personeelslid zelf (vb.: verzoek om tijdens een bepaalde periode te worden vrijgesteld van het
verrichten van een van de 2 vereiste prestaties, afwezigheid als gevolg van onbetaald verlof, enz.) ,
en dat gedurende een maand, vervalt het recht op het weddesupplement vanaf de maand die volgt
op de maand waarin de werknemer de voorwaarden niet langer vervult.
Is de werknemer gedurende langer dan een maand afwezig of ziek, dan is de betaling van de 11%
verschuldigd tot aan het einde van de maand die volgt op de 31ste dag afwezigheid.
Artikel 6
Het supplement wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de verschuldigde bezoldiging
in geval van arbeidsongeval, beroepsziekte, profylactisch verlof en moederschapsverlof.
Artikel 7: Toeslagen voor avondprestaties
Vanaf 1 juli 2010 wordt een toeslag voor avondprestaties toegekend voor de uurschijf van 19 u – 20 u
aan het verplegend en verzorgend personeel aan het bed van de patiënt zoals gedefinieerd door
voornoemd koninklijk besluit van 22 juni 2010 en dit pro rata de effectief uitgevoerde prestaties in
deze uurschijf.
Deze toeslag voor avondprestaties:
1. wordt toegevoegd aan het basisbarema van 111 % van het personeel dat via het forfait van
11 % wordt betaald;
2. bedraagt 2,05 € per uur indexcijfer 138,01 aan 100 % is gekoppeld aan het indexcijfer van
toepassing op de personeelswedden en is onderworpen aan de inhoudingen inzake sociale
zekerheid.
Bovendien en conform artikel 15 van voornoemd koninklijk besluit van 22 juni 2010 wordt de in
onderhavige paragraaf beoogde toeslag vooruit verdiend voor de periode van 1 januari tot 30 juni
2010 uiterlijk op 1 juli 2010 betaald als eenmalige inhaalpremie en in de bezoldiging van de
werknemer opgenomen.
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De toepassing van onderhavig deel strekt zich uit tot het verplegend en verzorgend personeel aan
het bed van de patiënt zoals gedefinieerd door voornoemd koninklijk besluit van 22 juni 2010 en dit
pro rata de effectief uitgevoerde prestaties in deze uurschijf.
Artikel 8: Toeslagen voor zaterdag-, zondag- en feestdagprestaties van het verzorgend personeel
Het verpleegkundig en verzorgend personeel van forfaitair gefinancierde rusthuizen krijgen een
uurvergoeding toegekend voor de uren die zij presteren op een zaterdag, zondag en feestdag.
Deze uurvergoeding is cumuleerbaar met het jaarlijks weddesupplement voor buitengewone
prestaties. Ze kan niet worden gecumuleerd met de uurvergoeding voor de uren gepresteerd tijdens
de nachtdienst voorzien onder deel 4, noch met de uurvergoeding voor de uren die 's avonds worden
gepresteerd voorzien onder deel 4bis;
De vergoeding bedraagt 1,12 € per uur waarbij het indexcijfer 138,01 wordt gelijkgesteld aan 100 %.
Ze is gekoppeld aan de schommelingen van de index van toepassing op de personeelswedden. Ze is
onderworpen aan de geldende afhoudingen betreffende de sociale zekerheid.
Artikel 9: De aantrekkelijkheidspremie
§ 1 - Onderhavig reglement is van toepassing op de contractuele of statutaire arbeiders en
bedienden van wie de prestaties gekoppeld zijn aan de werking van de rust- en de rust- en
verzorgingstehuizen
Onderhavig reglement is niet van toepassing op personen die in toepassing van artikel 60 § 7 van de
organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s zijn tewerkgesteld.
§ 2 - Onderhavig reglement geeft uitvoering aan punt 13 van het sociaal akkoord betreffende de
federale gezondheidssectoren (overheidssector) van 18 juli 2005.
§ 3 - De bepalingen van onderhavig reglement stellen de regels vast die van toepassing zijn op de
werknemers beoogd onder artikel 1 inzake de aantrekkelijkheidspremie en dit voor het jaar 2006 en
de volgende jaren.
§ 4 - Het bedrag van de aantrekkelijkheidspremie bestaat uit twee delen:
1) het eerste gedeelte heeft een waarde van 161,41 € en is reeds toegekend in de vorm van
gelijkaardige rechten die rekening houden met de instructies van de gewestelijke
voogdijoverheid,
2) het tweede gedeelte bestaat uit een forfaitaire aanvulling van 480 €, die volgens een als volgt
vastgestelde fasering wordt toegekend:
-

in 2006: 170 €

-

in 2007: 90 €, of een totaal bedrag van 260 €

-

in 2008: 120 €, of een totaal bedrag van 380 €

-

in 2009: toekenning van het saldo (100 €) om uit te komen op 100 % toekenning van de
forfaitaire aanvulling, of een totaal bedrag van 480 €.
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De hiervoor vermelde bedragen van het tweede gedeelte van de aantrekkelijkheidspremie (170 €, 90
€, 120 € en 100 €) zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex 113,87 (1.10.2004).
Tussen 1 oktober 2004 en 1 oktober 2006, waren er twee indexeringen.
Het tweede gedeelte is, vanaf de datum van inwerkingtreding gekoppeld aan index van de
consumptieprijzen van het Rijk volgens de nadere regels gesteld door de wet van 2 augustus 1971
houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en
tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de
bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen
van de sociale zekerheid van de werknemers alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd
aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
§51. De werknemer ontvangt het globale bedrag van het tweede gedeelte van de premie als hij
titularis is van een ambt met werkelijk volledige arbeidsprestaties die recht geven op de
betaling van een volledig loon tijdens de referentieperiode.
Worden aan dergelijke arbeidsprestaties gelijkgesteld de niet-gepresteerde dagen of uren
die recht gaven op de betaling van een bezoldiging door de instelling (meer bepaald de
jaarlijkse vakantie, de feestdagen, de ziekteperiodes gedekt door een gewaarborgd inkomen)
met uitzondering van de niet-gepresteerde periodes in het kader van de vorming 600.
de niet-gepresteerde dagen of uren die niet gelijkgesteld worden met arbeidsdagen of uren,
voor zover zij geen aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding door de instelling
(meer bepaald de ziekteperiodes niet gedekt door een gewaarborgd inkomen, onbetaald
verlof, enz.).
De periodes waarin het personeelslid met disponibiliteit is of gebrekkig is, worden evenmin
gelijkgesteld. Dit geldt ook voor de periodes waarin het personeelslid vrijwillige
disponibiliteit voorafgaand aan het pensioen geniet.
De referentieperiode is de periode van 1 januari tot en met 30 september van het
betreffende jaar. Iedere werkelijk gepresteerde maand of daarmee gelijkgestelde maand
tijdens de referentieperiode geeft recht op een negende van het tweede gedeelte van de
premie toegekend volgens de bepalingen van artikel 4.
Voor de toepassing van de voorgaande alinea worden enkel de maanden in aanmerking
genomen binnen de referentieperiode waarin de werkelijke of daarmee gelijkgestelde
arbeidsprestaties voor de zestiende dag van de maand aanvatten.
2. Kan de werknemer niet genieten van het tweede gedeelte van de premie in zijn totaliteit in
het kader van de volledige arbeidsprestaties omdat hij tijdens de referentieperiode werd
aangeworven of de instelling verliet, dan wordt het bedrag van het tweede gedeelte van de
premie vastgesteld pro rata de werkelijke of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties
tijdens de referentieperiode.
3. Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemer wordt het bedrag van het tweede gedeelte van
de premie berekend pro rata de duur van de werkelijke of daarmee gelijkgestelde
arbeidsprestaties tijdens de referentieperiode.
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§ 6 - Het tweede gedeelte van de aantrekkelijkheidspremie wordt in een keer uitbetaald tijdens het
laatste kwartaal van het betreffende jaar of tijdens de maand waarin de werknemer de instelling
verlaat.
Bij wijze van overgang en voor 2006 wordt de aantrekkelijkheidspremie in een enkele keer tijdens
het 1ste kwartaal van 2007 uitbetaald.
§71. Het tweede gedeelte van de premie is niet verschuldigd aan werknemers die wegens ernstige
reden werden ontslagen, noch voor de arbeidsprestaties verricht tijdens een proefperiode
die werd beëindigd, noch voor arbeidsprestaties verricht in het kader van een
studentencontract of een contract voor de vervanging van een werknemer die tijdelijk
afwezig is voor het gedeelte waarvoor de vervangen werknemer de aantrekkelijkheidspremie
ontvangt.
2. De werknemers die zich op het ogenblik van de betaling van het betreffende jaar in hun
proefperiode bevinden, hebben geen recht op het tweede gedeelte van de premie.
§ 8 - Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde
duur.
§ 9 - De voordelen bedongen binnen onderhavig reglement worden daadwerkelijk toegekend aan de
werknemers in de mate waarin de Federale Regering de voor de integrale financiering noodzakelijke
maatregelen treft, in uitvoering van de punten 4 en 5 van het Sociaal Akkoord betreffende de
federale gezondheidssectoren van 18 juli 2005.
Artikel 10: Toekenning van een functiecomplement aan bepaalde werknemers
§ 1 - Onderhavig deel geeft uitvoering aan punt 14 van het sociaal akkoord betreffende de federale
gezondheidssectoren (overheidssector) van 18 juli 2005.
§ 2 - Onderhavige bepalingen zijn van toepassing op de verpleegkundige diensthoofden
tewerkgesteld in rusthuizen en die alle voorwaarden voorzien in het financieringsbesluit vervullen.
Onder werknemer wordt begrepen: statutaire en contractuele, mannelijke en vrouwelijke
personeelsleden.
Onder financieringsbesluit wordt begrepen: het besluit dat het onder paragraaf 3 voorziene
functioneel complement financiert.
Komen voor de financiering van het functiecomplement in aanmerking de verpleegkundige
diensthoofden die aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) een diploma van verpleegkundig diensthoofd hebben: voor het statutair personeel, de
beslissing tot benoeming of de beslissing tot aanstelling moet het ambt verpleegkundig
diensthoofd vermelden;
b) een geldelijke anciënniteit van 18 jaar en meer bezitten;
c) een basisvorming van 24 uur hebben genoten en ieder jaar een bijscholing volgen van 8 uur
waarvan het programma door de FOD Volksgezondheid is goedgekeurd; de basisvorming
omvat minstens de volgende domeinen:
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1. uurroosters, duur en collectieve arbeidsrelaties;
2. welzijn op het werk;
3. teambeheer.
§ 3 - Aan het onder §2 beoogde personeel wordt een maandelijks functiecomplement van 68,07 €
toegekend m.a.w. 816,8 € op jaarbasis.
Dit complement is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen van het Rijk volgens de nadere
regels gesteld door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
§ 4 - Voornoemde voordelen worden effectief aan de werknemers toegekend voor zover de regering
de kosten daarvan voor haar rekening neemt.
Bovendien wordt het functiecomplement, eventueel vooruit betaald in de vorm van een eenmalige
inhaalpremie zodra wij de voor de financiering nodige middelen ontvingen van het RIZIV.
Onderhavige bepaling treedt in werking op de datum waarop het besluit dat de financiering
garandeert in werking treedt.
Artikel 11: Toekenning van een premie “Titels en bijzondere beroepsbekwaamheden”
Zoals aangegeven in het koninklijk besluit van 28 december 2011 moeten volgende bedragen ieder
jaar in de maand september door de instelling worden overgemaakt aan de erkende beoefenaars van
de verpleegkunde gemachtigd om zich te beroepen op een bijzondere beroepstitel of een bijzondere
beroepsbekwaamheid gespecialiseerd in de geriatrie:
-

3.341,50€ (exclusief werkgeverslasten) per voltijds equivalent voor de verpleegkundige die
beschikt over een beroepstitel geriatrische verpleegkundige in de instelling;
1.113,80€ (exclusief werkgeverslasten) per voltijds equivalent voor de verpleegkundige die
beschikt over een beroepsbekwaamheid van geriatrische verpleegkundige in de instelling.

Die bedragen worden betaald pro rata de arbeidsduurregeling en het aantal gewerkte maanden
voorafgaand aan 31 augustus van het lopende jaar en rekening houdend met de datum waarop de
beroepstitel of de beroepskwalificatie werd verkregen. Ze zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer
110,51 met als basis 2004 = 100.
Voornoemde voordelen worden effectief aan de werknemers toegekend voor zover de regering de
kosten daarvan voor haar rekening neemt.
Deze premie wordt gefinancierd door het RIZIV.
Onderhavige bepaling treedt in werking op de datum waarop het besluit dat de financiering
garandeert in werking treedt.

Titel 2: Reglement betreffende de arbeidsduurvermindering van het verplegend, verzorgend en
gelijkgesteld personeel
Artikel 1
Onderhavig reglement is van toepassing op de contractuele of statutaire arbeiders en bedienden van
wie de prestaties, met een duidelijk moeilijk karakter, gekoppeld zijn aan de werking van de rust- en
de rust- en verzorgingstehuizen en die regelmatig en rechtstreeks contact houden et de residenten
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van het rusthuis:
Onderhavig reglement is niet van toepassing op personen die in toepassing van artikel 60 § 7 van de
organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s zijn tewerkgesteld.
Zijn van de toepassing van onderhavige bepalingen uitgesloten de personen in Vorming 600 voorzien
in het sociaal akkoord van 22/06/2000.
Artikel 2
Onderhavig reglement geeft uitvoering aan de punten 4 en 5 van het sociaal akkoord betreffende de
federale gezondheidssectoren (overheidssector) van 18 juli 2005.
Artikel 3
Genieten de bepalingen van onderhavig reglement:
§ 1 - Personeel behorend tot volgende groepen heeft ambtshalve recht op vrijstelling van
arbeidsprestaties zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 6, op voorwaarde dat ze effectief de
vermelde functie uitoefenen:






de beoefenaars van de verpleegkunde en het verzorgend personeel. Onder verzorgend
personeel worden begrepen de werknemers die een contract als hulp-verzorgende hebben
en het daarmee overeenstemmende salaris ontvangen;
de kinesitherapeuten / ergotherapeuten / logopedisten, diëtisten;
de maatschappelijk assistenten tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het
therapeutisch programma;
de psychologen, orthopedagogen en pedagogen tewerkgesteld in de zorgteams of
geïntegreerd in het therapeutisch programma;
de personen beoogd door de artikelen 54bis en 54ter van koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967.

De diensthoofden en adjunct-diensthoofden die rechtstreeks bovenstaande personeelsgroepen
omkaderen, genieten eveneens ambtshalve van de vrijstelling van arbeidsprestaties.
§ 2 - Het gelijkgesteld personeel
Onder gelijkgesteld personeel wordt verstaan, de werknemers die niet behoren tot bovenstaande
lijst en gedurende de referentieperiode van 24 maanden die voorafgaan aan de maand waarop de
werknemer de leeftijd van 45, 50 en 55 jaar bereikt, minstens 200 uren prestaties hebben verricht bij
dezelfde werkgever, in één of meerdere functies, waarvoor een vergoeding voor onregelmatige
prestaties (zondag, zaterdag, feestdag, nachtdienst of onderbroken diensten), hetzij een andere bij
CAO vastgelegde vergoeding werd betaald of de overeenstemmende compensatierust werd
toegekend.
De werknemer die geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht bij dezelfde werkgever, op
het ogenblik dat hij 45, 50 en 55 jaar is, verwerft het statuut van gelijkgesteld personeel en dus de
vrijstelling van arbeidsprestaties, van zodra hij alsnog binnen elke periode van 24 maanden deze 200
uren heeft verricht, volgens de modaliteiten bepaald in art. 7 § 3 infra.
Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers moeten deze 200 uren onregelmatige prestaties
berekend worden pro rata de contractuele arbeidstijd op het moment dat het recht geopend wordt.
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Artikel 4
§ 1 - Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, heeft recht
op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd onder de
vorm van 96 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, toegekend volgens de modaliteiten
van artikel 8.
Voor de deeltijdse werknemers bedoeld in artikel 3, die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt, wordt
het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens de formule:
X = 96 x Y/Z
waarbij:
X = het aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.
§ 2 - Vanaf de datum bedoeld in artikel 14, hebben de werknemers geen mogelijkheid meer om te
opteren voor de premie van 5,26 % en het behoud van prestaties, met uitzondering van het
verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden en adjunct-diensthoofden,
zoals bedoeld in artikel 3.
Evenwel behoudt het personeel dat ressorteerde onder het toepassingsgebied van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader
van de eindeloopbaanproblematiek en dat voor de in artikel 14 bedoelde datum heeft gekozen voor
de premie bedoeld in voormelde overeenkomst, het recht op deze premie.
§ 3 - De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties,
blijven steeds beschouwd als benoemde werknemers of werknemers met een voltijdse
arbeidsovereenkomst.
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties,
blijven steeds beschouwd als werknemers die de door het statuut of het contract voorziene
arbeidsduur behouden.
§ 4 - In onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever kan voor de deeltijds
tewerkgestelde werknemer de contractueel of bij benoemingsakte vastgelegde arbeidsduur worden
verhoogd met het aantal uren vrijstelling van prestaties waarvan de deeltijdse werknemer kan
genieten op basis van de oorspronkelijke contractuele of bij benoemingsakte voorziene arbeidstijd.
Artikel 5
§ 1 - Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, heeft recht
op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd onder de
vorm van 192 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, hierbij inbegrepen de uren
vrijstelling van prestaties bedoeld in artikel 4 en toegekend volgens de modaliteiten van artikel 8.
Voor de deeltijdse werknemers bedoeld in artikel 3, die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, wordt
het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens de formule:
X = 192 x Y/Z
waarbij:
X = het aantal uren vrijstelling van prestaties
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Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer
§ 2 - Vanaf de datum bedoeld in artikel 14, hebben de werknemers geen mogelijkheid meer om te
opteren voor de premie van 10,52 % en het behoud van prestaties, met uitzondering van het
verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden en adjunct-diensthoofden,
zoals bedoeld in artikel 3.
Evenwel behoudt het personeel dat ressorteerde onder het toepassingsgebied van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader
van de eindeloopbaanproblematiek en dat voor de in artikel 14 bedoelde datum heeft gekozen voor
de premie bedoeld in voormelde overeenkomst, het recht op deze premie.
§ 3 - De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties,
blijven steeds beschouwd als benoemde werknemers of werknemers met een voltijdse
arbeidsovereenkomst.
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties,
blijven steeds beschouwd als werknemers die de door het statuut of het contract voorziene
arbeidsduur behouden.
§ 4 - In onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever kan voor de deeltijds
tewerkgestelde werknemer de contractueel of bij benoemingsakte vastgelegde arbeidsduur worden
verhoogd met het aantal uren vrijstelling van prestaties waarvan de deeltijdse werknemer kan
genieten op basis van de oorspronkelijke contractuele of bij benoemingsakte voorziene arbeidstijd.
Artikel 6
§ 1 - Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, heeft recht
op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd onder de
vorm van 288 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, hierbij inbegrepen de uren
vrijstelling van prestaties bedoeld in artikel 4 en toegekend volgens de modaliteiten van artikel 8.
Voor de deeltijdse werknemers bedoeld in artikel 3, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, wordt
het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens de formule:
X = 288 x Y/Z
waarbij:
X = het aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.
§ 2 - Vanaf de datum bedoeld in artikel 14, hebben de werknemers geen mogelijkheid meer om te
opteren voor de premie van 15,78 % en het behoud van prestaties, met uitzondering van het
verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden en adjunct-diensthoofden,
zoals bedoeld in artikel 3.
Evenwel behoudt het personeel dat ressorteerde onder het toepassingsgebied van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader
van de eindeloopbaanproblematiek en dat voor de in artikel 14 bedoelde datum heeft gekozen voor
de premie bedoeld in voormelde overeenkomst, het recht op deze premie.
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§ 3 - De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties,
blijven steeds beschouwd als benoemde werknemers of werknemers met een voltijdse
arbeidsovereenkomst.
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties,
blijven steeds beschouwd als werknemers die de door het statuut of het contract voorziene
arbeidsduur behouden.
§ 4 - In onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever kan voor de deeltijds
tewerkgestelde werknemer de contractueel of bij benoemingsakte vastgelegde arbeidsduur worden
verhoogd met het aantal uren vrijstelling van prestaties waarvan de deeltijdse werknemer kan
genieten op basis van de oorspronkelijke contractuele of bij benoemingsakte voorziene arbeidstijd.
Artikel 7
§ 1 - De werkgever legt aan het verpleegkundig personeel evenals aan de verpleegkundige
diensthoofden en adjunct-diensthoofden die hen omkaderen, zoals bedoeld in artikel 3, in de loop
van de 3e maand voorafgaand aan de maand waarin de werknemer de leeftijd van respectievelijk 45,
50 of 55 jaar bereikt, de keuze, zoals voorzien in de artikelen 4 § 2, 5 § 2 en 6 § 2 voor.
De werknemer heeft één maand om zijn keuze aan zijn werkgever mede te delen. De vrijstelling van
prestaties of de toekenning van de premie gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin de
voornoemde leeftijden worden bereikt. De werknemer heeft het recht om bij elke leeftijdssprong (50
en 55 jaar) zijn keuze te bepalen. De optie vrijstelling van prestaties is steeds definitief. De optie
uitkering van een premie kan mits een vooropzegging van 3 maanden te allen tijde worden omgezet
in vrijstelling van prestaties.
Voor de werknemers op een tussenliggende leeftijd, dient de keuze te worden voorgelegd door de
werkgever van zodra de werknemer aan alle voorwaarden voldoet. De werknemer heeft één maand
de tijd om zijn keuze mee te delen. De vrijstelling of premie dient toegekend vanaf de eerste dag van
de maand volgend op de bekendmaking van de keuze.
§ 2 - Voor alle andere personeelsgroepen gaat de vrijstelling van arbeidsprestaties automatisch in de
eerste van de maand waarin de werknemer 45, 50 of 55 jaar wordt. Voor de werknemer bedoeld in
artikel 3, §1 op een tussenliggende leeftijd gaat de vrijstelling in de eerste dag van de maand volgend
op deze waarin de werknemer aan alle voorwaarden voldoet.
De optie uitkering van een premie kan mits een vooropzegging van 3 maanden te allen tijde worden
omgezet in vrijstelling van prestaties.
§ 3 - De werknemer die geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht, op het ogenblik
waarop hij 45, 50 of 55 jaar is, verwerft het statuut van gelijkgesteld personeel en geniet dus van de
vrijstelling van arbeidsprestaties, van zodra hij alsnog binnen elke periode van 24 maanden bedoelde
200 uren heeft verricht. De werkgever waarschuwt de werknemer van zodra de werknemer het
quotum van 200 uren heeft bereikt. De vrijstelling van de arbeidsprestaties gaat in de eerste dag van
de tweede maand volgend op de maand waarin de werknemer voldoet aan de gestelde voorwaarde.

Titel 3: Nadere toepassingsregels
Artikel 8
§ 1 - De vrijstelling van prestaties, voortvloeiend uit deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt
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gerealiseerd onder de vorm van compensatie-uren.
Geen enkele vrijstelling van prestaties van minder dan een volledig uur kan worden toegekend.
Artikel 9
De vrijstelling van prestaties toegekend overeenkomstig artikel 8 wordt per kalendermaand
genomen en op voorhand vastgelegd in het werkrooster. Op instellingsniveau kunnen in het
arbeidsreglement andere modaliteiten ter zake bedongen worden.
Artikel 10
§ 1 - Alle rechten worden toegekend pro rata de contractuele werktijd voorzien in de
benoemingsakte of het contract en pro rata het aantal maanden van het jaar waarin het recht van
toepassing is.
§ 2 - De maatregelen van dit reglement zijn niet van toepassing op werknemers die gebruik maken
van een vorm van loopbaanonderbreking of deeltijds vervroegd vertrek (wet van 10 april 1995
betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en toepassingsmaatregelen). De
werknemers die opteerden voor een vorm van loopbaanonderbreking kunnen rekening houdend met
de wettelijke voorschriften ter zake overstappen naar een van de maatregelen van onderhavig
reglement.
Artikel 11
§ 1 - Tijdens periodes van afwezigheid wegens ziekte of wegens persoonlijke aangelegenheid, wordt
het recht op de voordelen voorzien onder de artikelen 4, 5 en 6 vanaf de 31ste opeenvolgende
kalenderdag afwezigheid opgeschort.
§ 2 - Voldoet deze werknemer niet meer aan de voorwaarden voorzien in artikel 3 dan kan deze geen
bijkomende vrijstelling van arbeidsprestaties meer verwerven zoals voorzien in artikel 5 of 6.
§ 3 - In afwijking op § 2 hierboven zal, indien de werknemer, op zijn verzoek, van functie wijzigt en
hierdoor niet meer onder het toepassingsgebied van artikel 3 ressorteert, zijn rechten verliezen
verworven op basis van de artikelen 4, 5 of 6.
Artikel 12
De compenserende aanwerving als gevolg van de eindeloopbaanmaatregelen dient prioritair per
functiegroep te gebeuren (verpleegkundige, verzorgende, paramedicus, bediende, arbeider).

Titel 4: Slotbepalingen
Artikel 13
Onderhavig reglement treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van
het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale,
budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan betreft.
Onderhavig reglement heft alle eerdere beslissingen betreffende de vrijstelling van prestaties in het
kader van de eindeloopbaanproblematiek op.
Artikel 14
De voordelen bedongen in onderhavige overeenkomst worden slechts effectief toegekend aan de
werknemers, voor zover de regering de tenlasteneming van de kost verzekert volgens de bepalingen
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van de punten 1 en 13 van het Sociaal Akkoord betreffende de Federale Gezondheidssectoren van 18
juli 2005.
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C. AANWERVINGS- EN
BEVORDERINGSVOORWAARDEN

HOOFDSTUK 1 : TOEPASSINGSGEBIED
In het kader van het human resources beleid van de gemeente en van het OCMW van Sint-AgathaBerchem worden er op regelmatige tijdstippen bevorderings- en aanwervingsexamens
georganiseerd. De bevorderingsexamens hebben als doel de vastbenoemde medewerkers te
benoemen in een hoger niveau en de aanwervingsexamens worden georganiseerd om
vastbenoemde medewerkers te kunnen aanwerven. Het College van Burgemeester en Schepenen of
de OCMWRaad beslist of een functie al dan niet wordt vacant gesteld in aanwerving of in
bevordering. Indien zowel aanwerving en bevordering dan zullen de examens in een eenheid van tijd
en plaats georganiseerd worden, conform met de personeelsstatuten.
HOOFDSTUK 2 : DEELNEMINGSVOORWAARDEN AAN HET BEVORDERINGS- EN
AANWERVINGSEXAMEN PER NIVEAU
NIVEAU
A5

GEMEENSCH

A4

GEMEENSCH

A2.1 –
A2.2 –
A2.3
SPECIFIEK
GEMEENTE
A1.1 –
A1.2 –
A1.3

GEMEENSCH

GRAAD
Afdelingschef
(administratief of
technisch,
hoofdarchitect, hoofd
ingenieur, directeur van
het departement sociale
zaken, directeur
verzorgingsinstellingen)

BEVORDERING
Een anciënniteit tellen
van minimum 5 jaar in
de graad A4 of in de
graad A2 of in de
graad AH4 tellen

Adjunkt-adviseur
(administratief of
technisch adjunktadviseur, adjunkt
architect, inspecteur,
ingenieur,
departementsverantwoo
rdelijke (HRM,
Secretariaat, Financiën
en Aankopen),
Preventieadviseur,
medewerker van het
kabinet van de
Voorzitter))
Burgerlijk ingenieur

Een anciënniteit tellen
van minimum 5 jaar in
de graad A2 of A1

Bestuurssecretaris of
Technisch Inspecteur
(Architect, Industrieel
ingenieur, Inspecteur
Leefmilieu,
Preventieadviseur en
adjunctpreventieadviseur,
departementsverantwoo
rdelijke (HRM,

/

1.

2.

Een anciënniteit
tellen
van
minimum 5 jaar
in de graad B
Houder zijn van
een
master
diploma of van
een diploma van
het hoger nietuniversitair

1.

2.

AANWERVING
Houder zijn van een master
diploma of van een diploma van het
hoger niet-universitair onderwijs
van het lange type (HOLT), te
preciseren bij de openbare oproep
Minstens 2 jaar nuttige
beroepservaring hebben

Geen aanwervingsexamen

Houder zijn van een master diploma
van burgerlijk ingenieur

Houder zijn van een master diploma of
van een diploma van het hoger nietuniversitair Onderwijs van het lange
type (HOLT), te preciseren bij de
openbare oproep
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Secretariaat, Financiën
en Aankopen), jurist,
psycholoog, medewerker
van het kabinet van de
Voorzitter,
projectbeheerder,
adjunct-directeur van
de
verzorgingsinstellingen,
verantwoordelijke
communicatie, …)

BH 5
SPECIFIEK
OCMW

Hoofdverpleegkundige
(ROB-RVTDagverzorgingscentrum)

1.

2.

onderwijs
van
het lange type
(HOLT),
te
preciseren
bij
de
openbare
oproep of van
een diploma in
management
uitgereikt door
de GSOB en
beschikken over
5 jaar nuttige
beroepservaring
voor de functie
of houder zijn
van een bachelor
diploma
en
beschikken over
5 jaar nuttige
beroepservaring
voor de functie
3
jaar
beroepservaring
tellen.
Een kadervorming
nursing
gevolgd
hebben.

BH4
SPECIFIEK
OCMW

Coördinator
(departement sociale
zaken en coördinator
paramedici of keuken
van de
verzorgingsinstellingen)

Drie jaar
beroepservaring tellen
als maatschappelijke
assistent,
kinesitherapeut,
ergotherapeut of
diëtist

BH1 - BH2 BH3

Technisch Secretaris
(maatschappelijk
assistent,
verpleegkundige,
ergotherapeut, diëtist,
kinesitherapeut)
Secretaris
(administratief of
technisch,
bibliothecaris, econoom)

/

GEMEENSCH

B1 - B2 - B3

GEMEENSCH

1.

2.

Een
anciënniteit
tellen van minimum
3 jaar in het niveau
C
Houder zijn van
een
bachelor
diploma,
te
preciseren bij de
openbare
oproep
of houder zijn van
een diploma van
hoger
secundair

1. Houder zijn van een bachelor in de
verpleegkunde;
2. Drie jaar beroepservaring tellen in
en rust- en verzorgingstehuis of in een
ziekenhuismilieu;
3. Een kadervorming nursing gevolgd
hebben.
Houder zijn van een bachelor in het
sociaal
werk
(maatschappelijk
assistent),
in
de
revalidatiewetenschappen
en
de
kinesitherapie, in de ergotherapie of in
de voedings- en dieetkunde
Twee jaar beroepservaring tellen in
een omkaderende functie.
Houder zijn van een bachelor diploma
te preciseren bij de openbare oproep

Houder zijn van een bachelor diploma
te preciseren bij de openbare oproep;
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CH2.1 –
CH2.2 –
CH2.3
SPECIFIEK
OCMW
C1 - C2 - C3

GEMEENSCH

C1 - C2 - C3
SPECIFIEK
OCMW

onderwijs
en
beschikken over 5
jaar
nuttige
beroepservaring
voor de functie
/

Gebrevetteerde
verpleegkundige

GEMEENSCH

zijn

gebrevetteerde

van

een

diploma

verpleegkundige

(3

jaar)
Assistent
(administratief of
technisch,
schoolbewaker, kok,
kinderverzorger
(gemeente), adjunktbibliothecaris)

1.

Kok, geschoolde
arbeider,
verpleegassistent,
animator

1.

2.

2.

D1 - D2 D3

Houder

Adjunkt
(administratief of
technisch, adjunkt
arbeider,
schoolbewaker,
keukenhulp)

1.

2.

Een
anciënniteit
tellen van minimum
3 jaar in het niveau
D
Houder zijn van
een diploma van
hoger
secundair
onderwijs of van
een diploma van
het
hoger
technisch
onderwijs of van
het lager secundair
onderwijs
en
beschikken over 5
jaar
nuttige
beroepservaring
voor de functie
Een
anciënniteit
tellen van minimum
3 jaar in het niveau
D
Houder zijn van
een diploma van
hoger
secundair
onderwijs of van
een diploma van
het
hoger
technisch
onderwijs of van
het lager secundair
onderwijs
en
beschikken over 5
jaar
nuttige
beroepservaring
voor de functie
Een
anciënniteit
tellen van minimum
3 jaar in het niveau
E
Houder zijn van
een diploma van
het lager secundair
onderwijs of van
het
lager

Houder zijn van een diploma van het
hoger secundair onderwijs (indien
beroepsonderwijs 7e jaar vereist)

Houder zijn van een diploma van het
hoger secundair onderwijs (indien
beroepsonderwijs 7e jaar vereist) of
te preciseren bij de openbare oproep

Houder zijn van een diploma van het
lager secundair onderwijs
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D1 – D2 –
D3
SPECIFIEK
OCMW

E1 – E2 - E3
GEMEENSCH

B4

GEMEENSCH

C4

GEMEENSCH

D4

GEMEENSCH

E4

GEMEENSCH

Gezinshelper

onderwijs
en
beschikken over 5
jaar
nuttige
beroepservaring
voor de functie
/

1.
2.

Houder zijn van een diploma van
het lager secundair onderwijs
Vorming die toegang geeft tot
het beroep

Hulp
/
Geen diplomavereiste;
(administratief of
technisch,
schoolbewaker,
gemeenschapswacht,
aangestelde voor de
keuken of voor het
onderhoud,
linnenwerker,
ongeschoolde arbeider,
huishoudhelper)
VOOR DE OMKADERINGSFUNCTIES CODE 4
Hoofdsecretaris
1. Een
anciënniteit
/
(administratief of
tellen van minimum
technisch)
3 jaar in het
niveau;
Hoofdassistent
2. Een
(administratief of
voorbereidende
technisch, hoofdkok)
vorming
gevolgd
Hoofdadjunkt
hebben
die
(administratief of
toegang geeft tot
technisch, brigadier)
de leidinggevende
Hoofdhulp
functies van code
(Technisch
4,
vastgesteld
ploegverantwoordelijke)
door de autoriteit;

HOOFDSTUK 3: BENOEMINGS- EN BEVORDERINGSVOORWAARDEN
De kandidaten dienen geslaagd te zijn in het bevorderings- of aanwervingsexamen van het
betreffende niveau, de nodige vorming gevolgd te hebben, beschikken over een gunstige evaluatie
en voldaan te hebben aan de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
NIVEAU
A8
SPECIFIEK
GEMEENTE

GRAAD
Eerste adviseur
(administratief of technisch,
directeur hoofdingenieur)

1.

2.

BEVORDERING
Een
anciënniteit
tellen van minimum
7 jaar in de graad
A7
Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100

AANWERVING
/
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3.

A7

GEMEENSCH

Directeur
(administratief of technisch,
directeur van het departement
sociale zaken, directeur van de
verzorgingsinstellingen)

1.

2.

3.

A6

GEMEENSCH

Adviseur
(administratief of technisch
adviseur, burgerlijk ingenieur,
architect, ingenieur of
inspecteur, directeur van het
departement sociale zaken,
directeur van de
verzorgingsinstellingen)

1.

2.

3.

A5

GEMEENSCH

A4

GEMEENSCH

Afdelingschef
(administratief of technisch
afdelingschef, burgerlijk
ingenieur, hoofdarchitect,
hoofdinspecteur,
hoofdingenieur, directeur van
het departement sociale zaken,
directeur van de
verzorgingsinstellingen)

1.

Adjunkt-adviseur
(administratief of technisch
adjunct-adviseur, adjunct
architect, inspecteur,
ingenieur,
departementsverantwoordelijke
(HRM, Secretariaat, Financiën
en Aankopen),
Preventieadviseur, medewerker
van het Kabinet van de
Voorzitter )

1.

2.

3.

2.

3.

uur
Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Een
anciënniteit
tellen van minimum
5 jaar in de graad
A6
Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100
uur
Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Een
anciënniteit
tellen van minimum
5 jaar in de graad
A5
Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100
uur
Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100
uur
Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en
Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100
uur
Over een gunstige
evaluatie
beschikken;
Een functie als
adjunkt van de
directie (1 per
departement) of
een
knelpuntfunctie

/

/

1.
2.

Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken

/
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innemen dewelke
toegang geeft tot
een
vlakke
loopbaan (A1-A4)
mits
4
jaren
anciënniteit in de
graad A1-3

A2.1 – A2.2
– A2.3
SPECIFIEK
GEMEENTE

Burgerlijk ingenieur

A1.1 – A1.2
– A1.3)

Bestuurssecretaris of
Technisch Inspecteur
(Architect, Industrieel
ingenieur, Inspecteur
Leefmilieu, Preventieadviseur enkel aanwerving – en adjunct
preventieadviseur,
departementsverantwoordelijke
(HRM, Secretariaat, Financiën
en Aankopen), jurist,
psycholoog, medewerker van
het kabinet van de Voorzitter,
projectbeheerder, adjunctdirecteur van de
verzorgingsinstellingen,
verantwoordelijke
communicatie, …)
Hoofdverpleegkundige
ROB-RVTDagverzorgingscentrum

GEMEENSCH

BH5
SPECIFIEK
OCMW

RQ : De contractuele
personeelsleden
dewelke minimum 4
jaar aangeworven zijn
in
een
uitvoeringsgraad
niveau A en dewelke
een adjunctfunctie van
de
directeur
uitoefenen,
zoals
voorzien
in
het
personeelskader,
of
een
knelpuntfunctie,
kunnen evolueren naar
een graad A4 via een
vlakke loopbaan op
voorwaarde dat zij
genieten
van
een
positieve evaluatie de
afgelopen
4
ononderbroken jaren
/

1.
2.

1.

2.

1.

Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en

Over een gunstige
evaluatie
beschikken

1.
2.

1.
2.

Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken
Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken

Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
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2.

3.

BH5
SPECIFIEK
OCMW

Coördinator (departement
sociale zaken en coördinator
paramedici of coördinator
keuken van de
verzorgingsinstellingen)

1.

2.

3.

BH4
SPECIFIEK
OCMW

Coördinator (departement
sociale zaken en coördinator
paramedici of coördinator
keuken van de
verzorgingsinstellingen)

1.

2.

3.

BH1 - BH2 BH3

Technisch Secretaris
(maatschappelijk assistent,
verpleegkundige,
ergotherapeut, diëtist)

B1 - B2 - B3

Secretaris
(administratief of technisch,
bibliothecaris, econoom – enkel
in aanwerving)

GEMEENSCH

GEMEENSCH

CH2.1 –
CH2.2 –
CH2.3
SPECIFIEK
OCMW

Gebrevetteerde
verpleegkundige

C1 - C2 - C3

Assistent

Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100
uur
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en

wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken

Een
anciënniteit
tellen van minimum
5 jaar in de graad
BH4
Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100
uur
Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Vormingen gevolgd
hebben die nuttig
zijn voor de dienst
van minimum 100
uur
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en

/

/

1.
2.

1.
2.

1.

2.

Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en
/

1.
2.

1.
2.

1.

Over een gunstige

1.

Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken

Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken
Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken
Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken
Slagen

in
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GEMEENSCH

(administratief of technisch,
schoolbewaker, kok,
verpleegassistent,
kinderverzorger (gemeente) en
adjunkt-bibliothecaris)

C1 – C2 – C3
SPECIFIEK
OCMW

Kok, geschoolde arbeider,
verpleegassistent, animator

D1 - D2 D3

Adjunkt
(administratief of technisch,
adjunct-arbeider,
schoolbewaker, keukenhulp,
verpleegadjunct – enkel in
aanwerving (gemeentelijke
graad))
Gezinshelper

GEMEENSCH

D1 – D2 –
D3
SPECIFIEK
OCMW

E1 - E2 - E3

GEMEENSCH

B4

GEMEENSCH

C4

GEMEENSCH

D4

GEMEENSCH

E4

GEMEENSCH

2.

1.

2.

1.

2.

evaluatie
beschikken
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en

2.

Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en

1.

Over een gunstige
evaluatie
beschikken
Slagen
in
het
bevorderingsexam
en

1.

/

2.

2.

1.
2.

aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken
Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken
Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken
Slagen
in
het
aanwervingsexamen
Voldaan hebben aan de
wetgeving op het gebruik
van
de
talen
in
bestuurszaken

Hulp
/
1. Slagen
in
het
(administratief of technisch,
aanwervingsexamen
schoolbewaker,
2. Voldaan hebben aan de
gemeenschapswacht,
wetgeving op het gebruik
Aangestelde voor de keuken of
van
de
talen
in
voor het onderhoud,
bestuurszaken
linnenwerker, ongeschoolde
arbeider, huishoudhelper)
VOOR DE OMKADERINGSFUNCTIES CODE 4
Hoofdsecretaris
1. Over een gunstige
/
(administratief of technisch)
evaluatie
beschikken
Hoofdassistent
2. Slagen
in
het
(administratief of technisch,
specifiek examen
hoofdkok)
code 4 of voldoen
Hoofdadjunkt
aan
de
(administratief of technisch,
overgangsmaatreg
brigadier)
elen
Hoofdhulp
(Technisch
ploegverantwoordelijke)
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Voorstel van overgangsmaatregelen voor de directies van het departement voor sociale zaken en van
het rusthuis :
Volgens de in voege zijnde voorwaarden, werden de directies van het departement voor sociale
zaken en van het rusthuis aangeworven in een niveau A1-3 ( universitair niveau) waarvoor zij
trouwens geslaagd zijn in het aanwervingsexamen.
Volgens het sociaal handvest, gaat het hier om een uitvoeringsgraad en niet om een
omkaderingsgraad.
De verantwoordelijkheden vereist bij deze twee functies zijn de laatste jaren fors geëvolueerd en
zodoende was het verloningsniveau niet meer in overeenstemming met de nodige competenties
verbonden aan deze functies; er werd dan ook een niveau A5 voorzien in de nieuwe
personeelskader.
De aanwervingsvoorwaarden zijn identiek gebleven voor deze twee functies ( universitair diploma).
Het lijkt ons onnodig om een nieuw examen op te leggen aan deze personeelsleden.
Mits een positieve evaluatie, kunnen deze directies ingeschakeld worden in het niveau A5.
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D. Examenprogramma

Algemene bemerkingen
a) De aanwervings- en bevorderingsexamens worden ingericht met inachtname van
eenheid van tijd en van plaats. De beoordeling zal gemotiveerd worden op basis van
diploma's en ervaring.
b) De examens en/ of bepaalde onderdelen ervan kunnen afgenomen worden aan de hand
van geïnformatiseerde proeven. De kandidaten zullen hiervan vooraf verwittigd
worden.
c) Voor alle examens geldt dat het aantal punten minimum 50% dient te bedragen per
proef en dat er 60% moet behaald worden op het totaal van de verschillende proeven.
Elke proef afzonderlijk is eliminerend.

Examenprogramma voor de aanwervings-en de bevorderingsexamens

A

B

C

D

E

1ste schriftelijke proef
Samenvatting en commentaar
van een tekst of een dictee

CODE 4

schriftelijke proef
1.

Opstellen van een administratief
rapport dat betrekking heeft op
de werking van de diensten van
het bestuur
2e schriftelijke proef
2. Proef betreffende het
kennisproef waarbij gepeild
personeelsstatuut, de wetgeving
wordt naar de kennis inzake
betreffende de relatie tussen de
materies relevant voor de uit te
overheid en het personeel alsook
oefenen functie en/of een
de kennis van de wetgeving
gevalstudie en/of een
betreffende het welzijn van de
praktische proef en/of een
werknemers.
informaticaproef
3. Gevalstudie : de kandidaten
worden geconfronteerd met een
probleem dat zich mogelijk
voordoet bij de uitoefening van
hun functies. De globale context
van de probleemstelling wordt in
grote lijnen omschreven. De
kandidaat moet een oplossing
naar voren brengen onder de
vorm van een rapport.
Voor verschillende omkaderings- en/of directiefuncties heeft de autoriteit de mogelijkheid om
een proef type “assessment” in te richten
mondelinge proef
Evaluatie van de overeenstemming tussen het profiel van de kandidaat en
de specifieke eisen van de functie, alsook een evaluatie van zijn motivatie en de
interesse van de kandidaat voor zijn toekomstige job.
schriftelijke proef
(verhandeling of
dictee) of een
praktische proef
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E. VORMINGSREGLEMENT

DEEL 1 : INLEIDING EN ALGEMENE INDELING
Titel 1 – Doelgroep, definities en doelstellingen
Artikel 1
De bepalingen van dit vormingsreglement zijn van toepassing op al de personeelsleden bepaald in
titel 1, artikel 1, van het administratief statuut.
Artikel 2 – het begrip “vorming”
Vorming is een recht en een plicht voor iedereen; zowel voor het personeel om zich bij te scholen als
voor het bestuur om haar personeel vorming te verschaffen.
Vorming kan gedefinieerd worden als het geheel van acties, middelen en methoden die personen en
groepen van personen toelaten met kennis van zaken hun huidige en toekomstige taken te
verzekeren ten voordele van de kwaliteit van het bestuur en de individuele ontwikkeling van elkeen.
De vorming die in aanmerking genomen wordt, moet bijgevolg nuttig zijn voor de huidige of
toekomstige functie.
Artikel 3 – algemene doelstellingen van de vorming
De algemene doelstellingen van de vorming zijn :





Het valoriseren en ontwikkelen van de mogelijkheden van elk individu om zo te kunnen
beschikken over correct onderlegd personeel.
De mogelijkheid bieden aan iedere ambtenaar om zijn eigen kennis te vergroten teneinde
zich te kunnen aanpassen aan de technologische evolutie van zijn beroepsomgeving.
Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de ambtenaren van alle niveaus en van alle
beroepscategorieën en dus niet enkel deze van de kaderleden of specialisten.
Beschikken over personeelsleden die zich kunnen aanpassen aan de diverse opdrachten met
betrekking tot hun functie die hen worden opgedragen.

Artikel 4 – vormingssectie
De vormingssectie wordt opgericht onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester
en Schepenen/het permanent bureau van het O.C.M.W. en wordt geleid door de HRD, en de
vormingsverantwoordelijken.
DEEL 2 : SOORTEN VORMING
Artikel 5 – de doorlopende vorming
De doorlopende vorming is verplicht en is een vereiste voor een gunstige evaluatie.
De doorlopende vorming gebeurt tijdens de diensturen. Zij omvat minimum 5 volledige dagen of 10
halve dagen over twee jaren dienst gespreid en per ambtenaar1 en wordt georganiseerd via
functionele eenheden. Het aantal uur vorming dat deze periode overschrijdt is overdraagbaar naar
het volgende jaar.
De doorlopende vorming laat toe om zich te vormen in de materies die rechtstreeks verband houden
met de uitgeoefende functie.

1 Voor de personen die deeltijds werken wordt de verplichte vorming verhoudingsgewijs verminderd.
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De doorlopende vorming dient tot het verbeteren van de efficiëntie binnen de administratie en tot
het ontwikkelen van :
 de technische bekwaamheid :
de vereiste praktische kennis voor het vervullen van elke functie.
 de relationele vaardigheden :
de vaardigheden die een beter klimaat scheppen, zowel binnen de administratie als ten
opzichte van de burger, en dit door middel van een positieve houding, een betere
communicatie, de ontwikkeling van een teamgeest en de fierheid om in een plaatselijke
openbare dienst te werken.
 de management vaardigheden voor het omkaderingspersoneel :
de nodige bekwaamheid voor het leiden en animeren van de ploegen in het kader van de
algemene doelstellingen van de administratie.
Komen onder meer in aanmerking om als doorlopende vorming beschouwd te worden : deelname
aan een conferentie, een vergadering, een stage, een studiedag van professioneel belang,
vaardigheden op peil stellen en dit op voorwaarde dat deze vorming erkend wordt door de
vormingssectie.
De taalcursussen kunnen in aanmerking komen mits zij dienstig zijn aan de vervulde functie.
De verplichting om een vorming te volgen binnen het kader van de uitgeoefende functie,
bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe techniek of nieuwe toepassingsregels voor een wet,
wordt beschouwd als doorlopende vorming. De vorming, vermeld in de aanwervings- of
bevorderingsvoorwaarden, wordt daarentegen niet beschouwd als doorlopende vorming.
Het verstrekken van doorlopende vorming kan toevertrouwd worden aan een diensthoofd, een
collega of een externe deskundige.
De organisatie en de opvolging van de doorlopende vorming gebeurt formeel zodat de
vormingssectie steeds de situatie kan evalueren en, indien nodig, de inhoud, de frequentie en de
methodiek van de vormingen kan bijsturen.
Artikel 6 – de professionele vorming
De professionele vorming kan leiden tot een versnelde evolutie van de loopbaan.
De professionele vorming is gericht op het optimaliseren en verruimen van de kennis en
vaardigheden van de ambtenaar in functie van zijn niveau en zijn inschakeling in zijn professionele
situatie in de meest ruime zin.
De professionele vorming wordt principieel buiten de diensturen en op vrijwillige basis gevolgd en
geeft bij het beëindigen recht op een erkend diploma of getuigschrift.
Het volgen van een professionele vorming geeft geen vrijstelling van de doorlopende vorming, eigen
aan het niveau van het personeelslid.
De minimumduur voor professionele vorming wordt als volgt vastgelegd :
1.
2.
3.
4.
5.

30 uur voor niveau E
75 uur voor niveau D
100 uur voor niveau C
100 uur voor niveau B
Voor niveau A wordt het aantal uur voorgesteld in het professioneel vormingsplan. Een
minimale duur van 100 uur is vereist.
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DEEL 3 : BIJZONDERE BEPALINGEN
Titel 1 – De behoefteanalyse
Artikel 7
Jaarlijks wordt er door elke dienst een nieuwe behoefteanalyse gedaan van de vorming.
Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het niveau waarop deze vorming betrekking heeft :
 Vorming op niveau van de onderneming “Gemeente”/ “OCMW” : voor het ondervangen van
bepaalde problemen of tekorten waarmee de Gemeente / het OCMW als “geheel” te
kampen heeft.
 Vorming op niveau van de dienst : voor verbetering van bestaande situaties of vorming met
het oog op toekomstige veranderingen.
 Vorming op maat : voor een betere en meer adequate functionering in de huidige functie of
met het oog op een toekomstige functie.
Bij deze analyse dient rekening gehouden te worden met :
 de doelstellingen die beoogd worden door het bestuur
 de visie van het desbetreffend diensthoofd
 de resultaten van de functioneringsgesprekken en de evaluatiegesprekken
De persoonlijke aanvragen tot vorming worden eveneens bestudeerd.
De behoefteanalyse en de positief geadviseerde aanvragen worden door de HRD en
departementsverantwoordelijken verwerkt in een planning waarbij er rekening gehouden wordt met
de prioriteiten.
Titel 2 – Het vormingsplan
Artikel 8
In samenspraak met alle diensten en onder de verantwoordelijkheid van de HRD wordt, op basis van
de behoefteanalyse, een vormingsplan opgesteld, hetzij één voor de doorlopende vorming en één
voor de professionele vorming. Dit vormingsplan wordt opgesteld voor alle functies die voorkomen in
het personeelskader.
In het vormingsplan moeten volgende zaken vastgelegd worden :
1. de algemene doelstelling van de vorming in de gemeente/het O.C.M.W.
2. de prioriteiten voor (het)(de) komende (jaar)(jaren)
3. de formulering van de inhoud en van de duur van de geplande vormingen
4. de pedagogische basis van de activiteiten
5. de doelgroepen
6. indien reeds gekend, de (interne en externe) lesgevers of instellingen die de vormingen
organiseren
7. de globale kostenraming voor het vormingsprogramma
Het vormingsplan moet voorgelegd worden aan de Secretaris en aanvaard worden door het College
van Burgemeester en Schepenen/het Permanent Bureau van het OCMW. Het plan moet
onderhandeld worden met de vakbonden en voorgelegd worden aan de Toezichthoudende
Overheid.
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Na goedkeuring wordt het vormingsprogramma aan het personeel gecommuniceerd. Een follow-up
zal ten tijde van de vergadering met de vakbondsafvaardiging worden gecommuniceerd.
Titel 3 – Procedure
Artikel 9
De aanvraag om uitzonderlijk een professionele vorming te volgen tijdens de diensturen moet
gebeuren via hiërarchische weg, d.w.z. via het College van Burgemeester en Schepenen of via het
Permanent Bureau van het OCMW. Deze nemen hun beslissing op basis van het advies van het
betrokken diensthoofd en van de HRD.
Artikel 10
Een personeelslid dat een bijscholing (doorlopende vorming) wenst te volgen die nuttig is voor de
werking van de dienst en die niet voorzien was in het vormingsplan, vraagt dit schriftelijk aan door
middel van het “aanvraagformulier vorming”.
Dit aanvraagformulier wordt samen met de nodige bijlagen (informatie en inschrijvingsformulier) ter
goedkeuring voorgelegd aan de HRD. De HRD geeft zijn advies en maakt het aanvraagformulier en de
bijlagen ten laatste 10 werkdagen voor de uiterlijke inschrijvingsdatum over aan de
verantwoordelijke van de vorming.
Onvolledige dossiers worden niet behandeld en zonder gevolg teruggestuurd naar de betreffende
dienst
Artikel 11
De beslissing wordt door de HRD bekend gemaakt aan het personeelslid door middel van een kopie
van advies en beslissing. De negatieve kennisgeving zal gerechtvaardigd worden aan de
personeelsleden.
Artikel 12
Van de dossiers omtrent doorlopende vorming waarvan de kostprijs niet hoger is dan 650,00 €, BTW
inbegrepen, wordt maandelijks een lijst opgesteld die voor informatie overgemaakt wordt aan het
College van Burgemeester en Schepenen /het Permanent Bureau van het OCMW.
Als de totaalprijs van het dossier meer bedraagt dan 650,00 €, wordt er toelating gevraagd aan het
College van Burgemeester en Schepenen /het Permanent Bureau van het OCMW.
Titel 4 – De voorrangsregeling
Artikel 13
Om de prioritaire kandidaten vast te stellen, het College van Burgemeester en Schepenen en/of het
Permanent Bureau van het OCMW houdt rekening met het voorstel van de HRD die zich baseert op
het advies van het/de betrokken afdelingshoofd(en).
De voorrangsregeling :
1. De vormingsbehoeften geformuleerd tijdens de laatste functioneringsgesprekken en de
evaluatiegesprekken.
2. Het aantal gevolgde vormingsuren tijdens het lopende jaar (voorrang aan het personeelslid
met de minst gevolgde vormingsuren).
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Artikel 14
Beroep
Als het personeelslid vindt dat hem ten onrechte wordt geweigerd om vorming te volgen, kan het
tegen deze beslissing in beroep gaan bij het College van Burgemeester en Schepenen / het
Permanent Bureau.
Het beroep wordt door de aanvrager gemotiveerd en aan het College van Burgemeester en
Schepenen verzonden via reguliere post binnen de 10 werkdagen. Het antwoord zal aan de
aanvrager worden verzonden binnen de 10 dagen na de ontvangst van de post.
Titel 5 – Evaluatie van de vorming
Artikel 15
Per vorming/studiedag, overhandigt de HRD aan ieder betrokken personeelslid een blanco
evaluatieformulier.
Het personeelslid bezorgt het ingevuld evaluatieformulier, samen met een verslag van de vorming,
uiterlijk tien werkdagen na afloop ervan aan de vormingsdienst.
Door het evalueren van de vorming zal kunnen nagegaan worden of de doelstellingen wel degelijk
bereikt werden en dit via :




Het door de deelnemers ingevuld evaluatieformulier van de vorming/studiedag.
De waarneming van de veranderingen bij de deelnemers (vastgestelde verbetering van de
communicatie, de interpersoonlijke relatie of de efficiëntie van het geleverde werk).
De tweejaarlijkse evaluatie door de hiërarchische overste waarbij het impact van de vorming
op het gedrag en het werk van het personeelslid kan bepaald worden.

Titel 6 – Dienstvrijstelling
Artikel 16 – de doorlopende vorming
Voor de doorlopende vorming worden het aantal cursusuren beschouwd als werkuren.
Enkel de cursusuren die buiten het normale uurrooster vallen en die als extra diensttijd gelden,
kunnen gecompenseerd worden.
Artikel 17 – de professionele vorming
Indien deze vorming uitzonderlijk moet gevolgd worden tijdens de diensturen en op voorwaarde dat
het volgen van deze vorming uitdrukkelijk door de HRD werd toegestaan, heeft het betrokken
personeelslid recht op dienstvrijstellingen.
Er wordt geen compensatieverlof toegestaan voor de cursusuren die buiten het normale uurrooster
vallen.
Artikel 18 – ongewettigde afwezigheden
Ongewettigde afwezigheid tijdens de lessen wordt gelijkgesteld met onwettige afwezigheid op het
werk. Hierop zijn dezelfde sancties van toepassing.

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem | Vormingsreglement

158

Titel 7 – Inschrijvingskosten, aankoop didactisch materiaal en verplaatsingskosten.
Artikel 19 – de doorlopende vorming
Alle kosten worden gedragen door het bestuur.
De aangekochte didactische materialen blijven eigendom van de gemeente / het O.C.M.W.
Artikel 20 – de professionele vorming
Op voorwaarde dat het volgen van deze vorming uitdrukkelijk werd toegestaan, wordt het
inschrijvingsgeld ten belope van maximaal 1000 € (de huidige index) gedragen door het bestuur.
Indien het personeelslid zijn jaar dubbelt, worden alle overige onkosten door hem gedragen.
Alle overige onkosten worden gedragen door het personeelslid
De personeelsleden die minder dan 3 jaar na het beëindigen van de vorming het bestuur verlaten
dienen een deel van de vormingskosten terug te betalen :
- binnen het jaar na de vorming : terugbetaling van 100% van het totale bedrag
- na één jaar : terugbetaling van 50 % van het totale bedrag
- na twee jaar : terugbetaling van 30 % van het totale bedrag
- na drie jaar : terugbetaling van 10 % van het totale bedrag
- na vier jaar : geen terugbetaling
Artikel 21
Compensatieverlof voor de studietijd wordt toegestaan met een maximum van :
1.
2.
3.
4.

2 dagen voor niveau E
5 dagen voor niveau D
10 dagen voor niveaus C, B en A
In functie van specifieke vormingen kunnen voor de niveaus E en D afwijkingen worden
toegestaan. Deze compensatie zal proportioneel zijn aan de duur van de gevolgde
professionele vorming met een maximum van 10 dagen.

Voor personeelsleden met een deeltijdse betrekking, wordt het studieverlof verhoudingsgewijs
toegepast.
Bij een bisjaar wordt geen vormingsverlof meer toegekend tenzij het College van Burgemeester en
Schepenen / de Raad beslissen dat het personeelslid dit recht behoudt omwille van uitzonderlijke
omstandigheden.
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F. EVALUATIEREGLEMENT

HOOFDSTUK 1 : Doelstellingen en toepassingen
Artikel 1.1 De doelgroep
De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op al de personeelsleden, bepaald in
titel 1, artikel 1, van het administratief statuut.
Artikel 1.2 Het functioneringsgesprek
Het functioneringsgesprek is een toekomstgerichte dialoog tussen de leidinggevende ambtenaar
(directe chef) en het personeelslid.
Het beoogt de begeleiding van de medewerker met het oog op zijn optimale functionering.
Het bestaat uit het verduidelijken van een werksituatie (opdrachten / middelen /
werkomstandigheden), het bespreken van het functioneren tijdens het voorbije jaar (sterke
punten / zwakke punten) en het vastleggen van afspraken ter verbetering van het wederzijds
functioneren voor het komende jaar.
Het functioneringsgesprek is een vooruitgangscontract.
Een functioneringsgesprek is een dialoog tussen de leidinggevende en het personeelslid.
Artikel 1.3 Het evaluatiegesprek – evaluatie
Een evaluatie of een evaluatiegesprek, gebaseerd op het verleden, volgt
functioneringsgesprek en mag niet het voorwerp uitmaken van een onderhandeling.

op

een

De evaluatie beoordeelt enerzijds de prestatie van de geëvalueerde in zijn functie en geeft hem/haar
de mogelijkheid om zijn resultaten te verbeteren op basis van nieuwe, stimulerende en bereikbare
objectieven.
De evaluatie moet geplaatst worden in het perspectief van het motiveren van de geëvalueerde.
Anderzijds analyseert de evaluatie of de vaardigheden van de geëvalueerde beantwoorden aan
zijn/haar functiebeschrijving (profiel inbegrepen).
De evaluatie is essentieel in het kader van de functionele loopbaan.
Zij wordt eveneens in aanmerking genomen met het oog op het bekomen van een definitieve
benoeming of een bevordering.
De evaluatie is verplicht voor ieder dienstactief personeelslid.
Zij heeft plaats in de taal van de geëvalueerde.
HOOFDSTUK 2 : Soorten evaluatie
Er zijn twee soorten evaluaties :
Artikel 1 : De evaluatie met betrekking tot de administratieve positie van het personeelslid :



op het einde van de stageperiode voor de statutaire ambtenaren
op het einde van de proefperiode voor een bevordering
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op het einde van de periode van 6 maanden na de toezegging voor het contractueel
personeel (tussentijdse evaluatie)

Artikel 2 : De tweejaarlijkse evaluatie tijdens de loopbaan

HOOFDSTUK 3 : De beoordelingsambtenaren
Artikel 1
Voor alle beoordelingsambtenaren wordt er een vorming over de evaluatieprocedure voorzien. Deze
vorming omvat de evaluatieprincipes, de manieren van communiceren tussen de
beoordelingsambtenaar en de geëvalueerde en ontwikkelt de motivatiegeest die de basis vormt van
de evaluatiepolitiek.
Artikel 2
De evaluatie wordt uitgevoerd door de rechtstreekse hiërarchische overste van het personeelslid, die
bij voorkeur statutair is en op verzoek van het personeelslid of ambtshalve wanneer de eerste
evaluatie negatief was, door een ambtenaar die voor dit doel werd aangeduid door de Gemeente/OCMW secretaris of zijn gelijkgestelde. De beoordelaar drukt zich altijd uit in de moedertaal van de
geëvalueerde.

HOOFDSTUK 4 : Verloop van de evaluatie
Artikel 1 : Het functioneringsgesprek
Artikel 1.1 : De voorbereiding van het gesprek
Het functioneringsgesprek past binnen een regelmatig proces van ondersteuning en controle.
Voor het eigenlijke gesprek, geeft de leidinggevende ambtenaar aan het personeelslid een
gespreksgids en legt hem de inhoud van de verschillende rubrieken uit. De beoordelingsambtenaar
en de geëvalueerde vullen, op voorhand, ieder van hun kant, de gespreksgids in, die als basis voor
het functioneringsgesprek zal dienen.
Ieder van hen gaat verder dan het opmaken van een balans van het voorbije jaar en denkt na over de
evolutie van de opdracht en de te bereiken objectieven voor het komende jaar.
De voorbereiding (ongeveer één tot twee uur) gebeurt tijdens de diensturen.
Artikel 1.2 Het eigenlijke functioneringsgesprek
Het functioneringsgesprek maakt deel uit van de evaluatie en gebeurt tussen twee evaluaties door.
Het verloopt in drie fases :
 Gesprek over de punten die opgeworpen werden door het personeelslid
 Gesprek over de punten die opgeworpen werden door de leidinggevende ambtenaar
 Balans
Artikel 1.2.1. : Locatie
Het functioneringsgesprek moet plaats hebben in optimale materiële omstandigheden :
comfortabele plaats, afwezigheid van iedere fysieke of telefonische onderbreking.
Artikel 1.2.2. : Inleiding
Indien er reeds een functioneringsgesprek heeft plaats gehad, zal het nieuwe gesprek beginnen
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met een retrospectieve balans (analyse) van het vorige gesprek. Welke overeenkomsten waren er
gesloten; werden deze gerespecteerd of waarom werden ze niet gerespecteerd?
Artikel 1.2.3. : Eerste stap
 Gesprek tussen de leidinggevende ambtenaar en het personeelslid uitgaande van de
opmerkingen geformuleerd door het personeelslid.
 De medewerker komt met oplossingen voor de aangehaalde problemen.
 Uitwisselen van de standpunten.
 Voor ieder probleem, moet men een duidelijk geformuleerd standpunt innemen.
Artikel 1.2.4. : Tweede stap
 Gesprek over de punten die opgeworpen werden door de leidinggevende ambtenaar.
 Er volgt een uitwisseling van standpunten, iedereen levert zijn bijdrage tot het zoeken van
een oplossing voor de aangehaalde problemen.
 Dit gesprek moet uiteindelijk uitmonden in een akkoord dat beide partijen voldoet.
Artikel 1.2.5. : Balans
 Met het oog op de te behalen doelstellingen ingevolge de verschillende gesprekken,
zoeken beide partijen samen naar bijkomende of beter aangepaste middelen waarover de
medewerker zou moeten beschikken, of nog, welke vormingen nuttig zouden kunnen zijn.
 De verschillende overeenkomsten worden tenslotte gepland in de tijd.
Artikel 1.2.6. : De evaluatie van het gesprek
Na een bezinningsperiode van 2 tot 3 dagen, geeft elk der partijen zijn mening over het
functioneringsgesprek, waarbij eveneens melding gemaakt wordt van de punten die bij een
volgend gesprek zouden kunnen verbeterd worden.
Door deze evaluatie kan de beoordelingsambtenaar nagaan welke punten er verschillend
geïnterpreteerd werden, kan hij de reden ervan achterhalen en kan hij zijn analyse toelichten.
Voor de geëvalueerde beduidt deze evaluatie dat hij geenszins de gegijzelde is van de
beoordelingsambtenaar daar zowel het onderhoud als de omstandigheden met betrekking tot het
verloop ervan gekend zijn door de hiërarchie van de beoordelingsambtenaar.
Artikel 2. : Het evaluatiegesprek
Artikel 2.1. : De voorbereiding van het evaluatiegesprek
De voorbereiding van het evaluatiegesprek, en bijgevolg de evaluatie op zichzelf, wordt uitgevoerd
door de rechtstreekse hiërarchische overste of gezamenlijk met de beoordelingsambtenaar die
door de Gemeentesecretaris voor dit doel werd aangeduid (zie artikel 3.2.). Dit gebeurt in
afwezigheid van het personeelslid.
De evaluatie is gebaseerd op de voorafgaande vastgestelde evaluatiecriteria en gewogen
rekening houdend met het profiel van de functie.
Deze criteria zijn eveneens gekend door het personeelslid.
De kwantitatieve evaluatie moet gemotiveerd zijn. Alleen maar punten geven op basis van
rubrieken volstaat niet.
De evaluatie heeft slechts betrekking op de periode die ingaat vanaf de vorige evaluatie. De
evaluatie is uitsluitend gebaseerd op de door het personeelslid geleverde prestaties en op haar
werkwijze sinds de vorige evaluatie.
Het is nooit de persoon als persoon die beoordeeld wordt, maar zijn professionele activiteit op
basis van de feiten die deze activiteit concretiseren.
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Artikel 2.2. : Het resultaat van het evaluatiegesprek
Als de rechtstreekse hiërarchische overste en de beoordelingsambtenaar die voor dit doel werd
aangeduid overgemaakt op de in artikel 3.2, niet akkoord gaan, moet er een bezinningsperiode van
maximum 5 dagen ingelast worden teneinde de personeelsleden toe te laten overleg te plegen en
hun standpunt te nuanceren. De bemiddeling of het advies van de dienst Human Resources kan
ingeroepen worden. Het personeelslid wordt van deze opschorting in kennis gesteld.
Wordt er finaal geen unanimiteit bereikt, dan is het niet aannemelijk dat de geëvalueerde hiervan
slachtoffer wordt. De evaluatie dient in dat geval geacht positief te zijn.
Het resultaat van de evaluatie is ongunstig wanneer het personeelslid op één van de
functierelevante criteria minder dan 50 % gequoteerd werd en op het totaal van de criteria een
gemiddelde heeft van minder dan 60 %.
 In het kader van een stageperiode :
op het einde van de stage wordt voor het College van Burgemeester en Schepenen of voor
de Raad van OCMW een gedetailleerd evaluatierapport opgesteld. Het rapport omvat het
advies van de Gemeentesecretaris, de HRD en de vormingsverantwoordelijke, de
rechtstreekse hiërarchische overste en het afdelingshoofd van de stagiaire, hij biedt zijn
definitieve benoeming, verlenging van de stage of afdanking.
 In het kader van een bevordering op proef :
Bij een negatieve evaluatie op het einde van de proefperiode verkrijgt de ambtenaar
opnieuw zijn vroegere graad met de daaraan verbonden voordelen. Echter kan de stage
verlengd worden voor een gelijkwaardige periode.
Artikel 2.3. : Het eigenlijke evaluatiegesprek
Het evaluatiegesprek wordt gehouden door de rechtstreekse hiërarchische overste, en in
aanwezigheid van de Gemeentesecretaris die voor dit doel werd aangeduid (zie artikel 3.2.). De
leidinggevende deelt aan de geëvalueerde de resultaten van de evaluatie mee. Hij luistert naar de
vragen, opmerkingen en bedenkingen van het personeelslid. Hij beantwoordt de vragen en
herneemt dan de eigen toelichting en verduidelijking. Het betreft hier geen discussie of geen
bespreking en de evaluatie wordt niet aangepast. De leidinggevende legt het evaluatieformulier
ter ondertekening voor aan het personeelslid. Deze tekent voor akkoord of niet akkoord.
Artikel 3. : Periodiciteit
Artikel 3.1. : Algemeenheden
De functioneringsgesprekken vinden om de twee jaar plaats en deze vanaf de diensttoetreding van
de ambtenaar of vanaf het tijdstip van de bevordering.
Na goedkeuring van het huidig reglement, gaat de evaluatieprocedure van start met een eerste
functioneringsgesprek. De tijdstippen waarop deze gesprekken zullen plaats vinden, worden indien
nodig (zie artikel 3.2.) vastgesteld door de directe chef in overleg met de beoordelingsambtenaar.
Artikel 3.2. : Uitzonderingen
Artikel 3.2.1. : Stageperiode
Het functioneringsgesprek heeft plaats om de drie maanden vanaf de aanvang van de
stageperiode.
De evaluatie gebeurt op het einde van deze periode.
Artikel 3.2.3. : Bevordering op proef
Het functioneringsgesprek heeft plaats om de 3 maanden.

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem | Evaluatiereglement

164

De evaluatie gebeurt op het einde van de proefperiode.

HOOFDSTUK 5 : Evaluatiecriteria
De evaluatie beoordeelt de algemene houding, het gedrag alsook de uitoefening van de functie.
De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van de functiebeschrijving van het betrokken
personeelslid. De evaluatiecriteria laten toe om de kennis, de vaardigheden en de prestaties te
waarderen. De verplichtingen inzake doorlopende vorming alsook de bijkomende vorming,
gevolgd op vrijwillige basis, maken deel uit van deze evaluatie. De evaluatiecriteria worden
beschreven in het evaluatieformulier in bijlage van het onderhavig reglement. Er bestaan
gemeenschappelijke criteria evenals functierelevante criteria.
Het evaluatieformulier voorziet een evaluatieschaal rekening houdend met de vooraf door de
HRD vastgestelde weging voor de verschillende doelgroepen. De weging criteria zullen worden
gecommuniceerd tijdens de functioneringsgesprekken van het personeelslid.

HOOFDSTUK 6 : Evaluatiedossier
Voor ieder personeelslid wordt een individueel evaluatiedossier opgesteld. Enkel het eindresultaat
van de evaluatie wordt toegevoegd aan het personeelsdossier van de betrokkene dat zich in de
centrale dienst Human Resources bevindt.
Het evaluatiedossier bevat :
1. De functiebeschrijving
2. De lijst van de algemene en de functierelevante evaluatiecriteria alsook de weging ervan.
3. De evaluatieschaal
4. De rapporten van de functioneringsgesprekken met hun afsprakennota.
5. De gemotiveerde evaluatierapporten.
6. Het eventueel beroep tegen de evaluatie en de beslissing in beroep
7. De uitslagen van het personeelslid in de loopbaanexamens
8. De gevolgde vorming en vorming, eventueel de resultaten
9. De persoonlijke nota’s betreffende het personeelslid en de opmerkingen van het
personeelslid ter zake. Deze nota’s betreffen een ambtsuitoefening en eventueel
gebeurtenissen en gedragingen die de ambtsuitoefening kunnen beïnvloeden of in het
gedrang brengen. Elke persoonlijke nota wordt aan het belanghebbende personeelslid
voorgelegd. Hij tekent voor gezien en voegt er binnen de 15 kalenderdagen zijn opmerkingen
aan toe.
10. De tuchtstraffen.
Elk personeelslid kan op ieder ogenblik kennis nemen van zijn evaluatiedossier en er een kopie van
vragen.

HOOFDSTUK 7 : Procedureregels in verband met de evaluatie
Het evaluatierapport wordt gedateerd en getekend door de beoordelingsambtenaren.
 Als het evaluatierapport positief is, wordt het binnen de 10 kalenderdagen tegen
ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven overgemaakt aan het betrokken personeelslid.
De evaluatie is nu definitief.


Als het evaluatierapport negatief is, Tenzij betrokkene in beroep gaat bij de
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beroepscommissie, is het resultaat van de evaluatie definitief.
HOOFDSTUK 8 : Beroepsprocedure
1. Indien het evaluatierapport ongunstig is, kan de geïnteresseerde beroep aantekenen bij de
beroepscommissie en dit per aangetekend schrijven binnen de 10 kalenderdagen de
opeenvolgende dag van de evaluatie.
2. Indien hij dit wenst, verhoort het beroepsorgaan de betrokkene. Deze laatste mag zich laten
bijstaan door een verdediger van zijn keuze.
3. De personeelsleden kunnen in beroep gaan bij de beroepscommissie die paritair
samengesteld wordt uit ambtenaren, aangeduid door het College of het Vast Bureau, en
syndicaal afgevaardigden, aangeduid door hun respectievelijke en representatieve
vakbondsorganisatie. De ambtenaren en hun eventuele plaatsvervangers dienen het bewijs
te hebben geleverd te beschikken over een voldoende mondelinge kennis van de tweede
landstaal.
De Gemeente-/OCMW secretaris of zijn gelijkgestelde wordt ambtshalve aangesteld en zit de
vergaderingen voor.
De evaluatieverantwoordelijken die het personeelslid in eerste instantie beoordeeld hebben,
mogen geen deel uitmaken van de commissie wanneer deze zich over het betrokken
personeelslid moet uitspreken.
Wanneer de Secretaris als eerste beoordelaar optrad, wordt de vergadering voorgezeten
door de Burgemeester/Voorzitter van het OCMW.
Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de Beroepscommissie
doorslaggevend.
4. De commissie heeft als opdracht om de evaluatieprocedure te onderzoeken en om een
gemotiveerd advies uit te brengen.
5. De commissie doet uitspraak binnen de maand na de laatste verhoring. Indien dit gestelde
termijn niet gerespecteerd wordt, is het resultaat van de evaluatie automatisch gunstig.
6. Een kopie van de in beroep genomen gemotiveerde beslissing wordt overgemaakt aan
de geïnteresseerde.
7. Het resultaat wordt dan definitief.
HOOFDSTUK 9 : Beoordelingsschaal
 Onvoldoende (0-2)
De prestaties van de medewerker voldoen niet aan het criterium in die zin dat het goed functioneren
van de functie in het gedrang komt.
Er bestaan twijfels over het feit dat de medewerker in staat is om zich te verbeteren of om in
positieve zin te evolueren.
 Zwak (3-4)
De prestaties van de medewerker voldoen niet aan het criterium.
De medewerker moet zijn prestaties verbeteren en blijven evolueren.
Het is waarschijnlijk dat de medewerker in gunstige zin voor dit criterium kan evolueren door middel
van hulp (ervaring, vorming, motivatie,enz.).
 Voldoende (5-6)
De prestaties van de medewerker voldoen aan het criterium. De medewerker werkt behoorlijk. Voor
dit criterium kan de medewerker echter nog verbeteren.
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 Goed (7-8)
De prestaties van de medewerker zijn goed voor dit criterium.
De medewerker toont zich in staat om continu goed voor dit criterium te presteren.
 Zeer goed (9-10)
De prestaties van de medewerker voor dit criterium zijn voortreffelijk.
De medewerker heeft het ideale profiel om op optimale wijze dit criterium in te vullen.
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VOORBEREIDING OP HET FUNCTIONERINGSGESPREK
Datum: ……………

Naam directe leidinggevende: …………………………………………………….
Naam medewerker: ………………………………………………………………...
Functie:

………………………………………………………………...

Dienst:

………………………………………………………………...

Datum:

………………………………………………………………...

Gesprekspunt 1
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Gesprekspunt 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Gesprekspunt 3
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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FUNCTIONERINGSGESPREK
Datum: …………

Naam medewerker: ………………………………………………………………...
Functie:

………………………………………………………………...

Dienst:

………………………………………………………………...

Datum:
………………………………………………………………...

Gesprekspunt 1
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Gesprekspunt 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Gesprekspunt 3
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Besluit:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Voor Akkoord

Voor Akkoord

Handtekening ……………………………

Handtekening ……………………….

Rechtstreekse leidinggevende

Medewerker
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EVALUATIEVERSLAG
DATUM: ………………….

Gegevens van de evaluator
NAAM:
VOORNAAM:
DIENST:
GRAAD:

Gegevens van de geëvalueerde
NAAM:
VOORNAAM:
GEBOORTEDATUM:
DATUM VAN DE INDIENSTTREDING:
FUNCTIE:
DIENST:
DATUM VAN DE LAATSTE BEVORDERING:
DATUM VAN DE LAATSTE EVALUATIE:
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I

ARBEIDSKWALITEIT

Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
A. De kwaliteit en graad van
voltooiing van de arbeid,
zonder het kwantitatieve
rendement in aanmerking te
nemen

A.
Voortreffelijke
beheersing
van
de
theoretische kennis om zijn
taak uit te voeren, en kan
dus moeilijkheden waarmee
hij wordt geconfronteerd
oplossen
B. Perfecte beheersing van
de arbeidsmethodes

A. Goede beheersing van de
theoretische kennis, vergt
doorgaans geen toezicht

C. De theoretische en
praktische kennis van het vak

C.
Innoveert
en
is
voortdurend op zoek naar
verbetering
van
de
arbeidsmethodes

D. Assimilatie van nieuwe
technieken

D. Voortdurend op zoek
naar gelegenheden om zich
te vervolmaken

E. De motivatie op het werk
en het vermogen om te
luisteren en zich open te
stellen voor de gebruikers

E. Voortreffelijke motivatie
op het werk en uitzonderlijk
vermogen om te luisteren,
zich open te stellen en
tolerantie

C. Praktische en theoretische
kennis worden binnen het vak
goed toegepast. Oprechte
belangstelling voor alles wat
kan helpen het vak nog beter
uit te oefenen
D. Zoekt alle gelegenheden
op om de praktische en
theoretische
kennis
te
verbeteren
E. Goede motivatie op het
werk en goed vermogen om te
luisteren, zich open te stellen
en tolerant.

F. Kennis van en eerbied
voor het intern reglement en
de veiligheidsvoorschriften

F. Voortdurend op zoek
naar informatie over de
reglementen en richtlijnen
en laat die zich toelichten

B. Graad van zorgvuldigheid,
juistheid en nauwkeurigheid

B. Goede beheersing van de
praktische
kennis,
zodat
doorgaans geen toezicht is
vereist

F. Zorgt ervoor op de hoogte
te zijn van de reglementen en
richtlijnen.
Past
de
veiligheidsvoorschriften
correct toe.

A. De kwaliteit van de
arbeid vergt regelmatig
toezicht doordat fouten en
vele
tekortkomingen
worden vastgesteld als
gevolg van een gebrekkige
theoretische kennis
B. De kwaliteit van de
arbeid vergt regelmatig
toezicht doordat fouten en
vele tekortkomingen als
gevolg van een gebrekkige
praktische kennis worden
vastgesteld
C.
Gebrekkige
betrokkenheid bij het werk,
levert weinig inspanningen
om zich te vervolmaken of
om de taak die routine is
geworden te verbeteren
D.
Zoekt
geen
gelegenheden
om
de
praktische en theoretische
kennis te verbeteren
E.
Afgemeten
belangstelling voor het
werk.
Geen eerbied voor en niet
tolerant ten opzichte van de
gebruikers
F. Afgemeten belangstelling
voor
de
betreffende
reglementen of ontvangen
richtlijnen.
Legt
de
veiligheidsvoorschriften te
vaak naast zich neer

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem | Evaluatiereglement

172

II

WERKVOLUME

Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
A. Beoordeling van de
hoeveelheid arbeid die het
personeelslid verricht in een
bepaald tijdsbestek zonder de
kwaliteit van de arbeid in
aanmerking te nemen
B. Beoordeling van het
personeelslid
over
het
vermogen om de taken van
de functie in hun totaliteit uit
te voeren
C. Beoordeling van het
vermogen om het volledige
takenpakket te organiseren en
te coördineren, en van de
wijze waarop de arbeidstijd
wordt beheerd

A. Het gevraagde werk en
vaak
nog
meer
dan
aanvankelijk
voorzien,
wordt perfect uitgevoerd

A. Voert het minimum van
het gevraagde werk uit, is
daarmee vaak te laat en
moet regelmatig worden
gestimuleerd

B. Voert alle taken van de
functie heel efficiënt uit (=
streeft voortdurend kwaliteit
na)

A. Voert het werk doorgaans
binnen de overeengekomen
tijd uit, moet zelden worden
gestimuleerd
en
kan
onvoorzien werk het hoofd
bieden
B. Kan de totaliteit van de
taken van de functie goed
uitvoeren, vergt doorgaans
geen toezicht

C. Voortdurend op zoek
naar
efficiëntie
(=
productie), organiseert en
verdeelt
het
werk
voortreffelijk. Biedt het
hoofd aan niet-courant
werk, heeft geen richtlijnen
nodig en kan zelfs voor
onvoorziene taken zijn tijd
perfect beheren

C. Goede werkorganisatie en
-verdeling. Kan onvoorziene
omstandigheden het hoofd
bieden, kan zonder al te vaak
externe richtlijnen af te
wachten
het
werk
coördineren. Goed beheer van
de tijd, voor de courante taken
worden de termijnen vaak
nageleefd

C. Organiseert het werk niet
altijd correct volgens het
relatieve belang van de uit
te voeren taken, coördineert
de taken heel zelden, moet
nog worden geholpen.
Kan slechts uiterst zelden
onvoorziene
omstandigheden het hoofd
bieden en heeft enorme
moeilijkheden
met
tijdbeheer

B. Voert de taken van de
functie niet in hun totaliteit
uit,
vergt
regelmatig
toezicht

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:
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III

POLYVALENTIE

Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium
Goed
Vermogen om werk uit te
voeren van andere sectoren
en volgens andere methodes.
Vermogen om andere posities
in te nemen dan diegene die
doorgaans aan zijn functie
zijn toevertrouwd.

Onvoldoende

Vermogen
om
verantwoordelijkheid op te
nemen of om een collega
volledig te vervangen of om
de
functie
van
verantwoordelijke op te
nemen.

Normale polyvalentie, in staat
om de taken te diversifiëren
binnen
het
initiële
competentiedomein.
Geeft
blijk
van
echte
geschiktheid en vaardigheden
in minstens een ander domein
dan zijn initiële domein.

Beperkt vermogen om de
taken te diversifiëren die
niet buiten het domein van
de initiële vallen.

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:

IV

BESCHIKBAARHEID

Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
A.
Reactie
personeelslid op
door
omstandigheden
verandering
werkomgeving.

van
het
beperkingen
bijzondere
of door een
in
de

A. Grotere beschikbaarheid
dan gemiddeld. Aanvaardt
positief
bijzonder
ondankbare of ongewone
taken uit te voeren.

A. Geeft blijk van een gepaste
beschikbaarheid. Men kan
normaal op hem rekenen,
zelfs voor werk dat als minder
belangwekkend
wordt
ervaren, aanvaardt prestaties
buiten de gewone werkuren.

B.
Evaluatie
van
het
personeelslid volgens de
frequentie en de mate van
laatkomen, afwezigheden en
actieve aanwezigheid op de
werkpost.

B.
Komt
uitzonderlijk te laat en is
uitzonderlijk
afwezig.
Perfecte
en
proactieve
aanwezigheid
op
de
werkplek.

B. Is zelden te laat of afwezig
en steeds gerechtvaardigd.
Verlaat zelden de werkpost en
meet zijn tijd niet af.

A.
Wijst
iedere
mogelijkheid
om
beschikbaar te zijn af door
“goede redenen” aan te
halen om de taken die hij
als minder belangwekkend
beschouwt niet te moeten
uitvoeren. Weigert frequent
prestaties buiten de normale
werkuren te verrichten.
B. Frequent te laat of
afwezig en niet of zelden
gerechtvaardigd.
Verlaat
zijn arbeidsplaats vaak en
meet zijn tijd af.

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:
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V

CREATIVITEIT EN INITIATIEF

Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
A. Vermogen van het
personeelslid om nieuwe
ideeën te verzinnen en te
promoten
en
om
op
onverwachte situaties te
reageren
B.
Evaluatie
van
het
personeelslid betreffende zijn
bekommernis en bereidheid
om
spontaan
gepaste
oplossingen
voor
werkgerelateerde problemen
aan te reiken
C.
Evaluatie
van
de
spontaneïteit waarmee een
nieuwe taak wordt aangevat,
van de voorstellen en
verantwoordelijkheidszin

A. Uitzonderlijk vermogen
om nieuwe ideeën te
verzinnen en te promoten en
om
op
onverwachte
situaties te reageren

A. Vat frequent een nieuwe
taak aan met richtlijnen. Lost
de moeilijkheden waarmee hij
te maken krijgt meestal alleen
op

A. Vraagt vaak richtlijnen
om courant werk aan te
vatten, rekent vaak op de
opinie van anderen.

B.
Stelt
doordachte
oplossingen
voor
werkgerelateerde
problemen voor

B. Doet vaak voorstellen om
het werk te verbeteren. Lost
courante
problemen
doorgaans zelf op

B. Vat heel uitzonderlijk
zelf een nieuwe taak aan en
kan moeilijkheden die hij
tegenkomt slechts zelden
alleen oplossen

C. Voert heel gemakkelijk
nieuwe taken uit en beslist
adequaat over nieuwe taken
die
moeten
worden
uitgevoerd. Gaat op zoek
naar
nieuwe
verantwoordelijkheden

C.
Neemt
gemakkelijk
verantwoordelijkheid
op,
voert de taak vlot uit

C. Doet heel zelden
voorstellen en neemt slechts
occasioneel
verantwoordelijkheid op

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:

VI

LEIDINGGEVENDE CAPACITEIT (FACULTATIEF)
Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
Evaluatie van het vermogen
om leiding te geven aan een
opdracht

Voortreffelijke capaciteiten
om een opdracht te leiden,
kan de stuwende kracht zijn
van een team

Goed vermogen om een
opdracht te leiden.
Moet
tijdens de uitvoering slechts
ad hoc worden gecontroleerd

Beschikt
geen
leiderscapaciteiten.
Moet
worden aangemoedigd, kan
enkel moeizaam een taak
uitvoeren, vergt bij de
uitvoering
voortdurend
controle

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:

Gemeentebestuur en OCMW Sint-Agatha-Berchem | Evaluatiereglement

175

VII

TEAMGEEST EN SOCIALE VAARDIGHEDEN
Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
A. Vermogen om in groep te
werken met het oog op de
verwezenlijking van een
gemeenschappelijke
doelstelling en bij te dragen
tot het behoud van een
aangenaam arbeidsmilieu

B. De evaluatie van het
personeelslid
over
de
kwaliteit van de menselijke
betrekkingen
met
de
collega’s op het werk en de
wijze waarop constructief aan
het sociale leven van het
Gemeentebestuur
(het
OCMW) wordt deelgenomen.

A. Voortreffelijk vermogen
om in groep te werken met
het
oog
op
de
verwezenlijking van een
gemeenschappelijke
doelstelling en bij te dragen
tot het behoud van een
aangenaam arbeidsmilieu.
Vermogen om eigen fouten
recht te zetten en helpt ook
de
collega’s
daarbij.
Verbetert de sfeer en tracht
voortdurend het werkkader
te verbeteren.
B. Voortreffelijke collega
en actief lid van het sociaal
leven
van
het
Gemeentebestuur (van het
OCMW), en bereidwillig
om initiatieven te nemen en
allerhande
zaken
te
organiseren

A. Stabiele en positieve
houding, altijd hoffelijk en
dienstbaar ten opzichte van
collega’s, erkent doorgaans
eigen fouten en doet alles om
ze recht te zetten.

A. Doorgaans negatief,
aanvaardt moeilijk eigen
fouten. Is niet vaak oprecht
en brengt zijn hiërarchie
en/of het Gemeentebestuur
(het OCMW) in diskrediet

B. Eerlijk en loyaal, voert de
taken ongedwongen uit.
Persoon die het vertrouwen
waard is.
Neemt actief deel aan het
sociaal
leven
van
het
Gemeentebestuur (OCMW)

B. Gedraagt zich heel
wisselend, geeft weinig
blijk van tact, gaat niet
altijd billijk met collega’s
om. Neemt slechts heel
occasioneel deel aan het
sociaal leven van het
Gemeentebestuur (OCMW)

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:
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VIII

SOLIDARITEIT

Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
Evaluatie van de capaciteit
van het personeelslid om
collega’s te helpen, van de
bereidheid om
samen te
werken
aan
het
gemeenschappelijke project.

Verleent spontaan zijn hulp
aan alle collega’s; is
voortdurend
met
hun
begaan, ongeacht de taak
die er moet worden
uitgevoerd.
Heeft de doelstellingen van
het
Gemeentebestuur
(OCMW) tot de zijne/hare
gemaakt
en
denkt
“Gemeentebestuur
(OCMW)”; werkt volledig
samen met de overheid

Springt
de
collega’s
gemakkelijk bij.
Goed geïntegreerd in de groep
en werkt probleemloos actief
mee

Biedt de collega’s zelden
aan om bij te springen.
Verleent enkel hulp indien
daartoe gedwongen.
Einzelgänger op het werk.

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:
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VOOR DE VERANTWOORDELIJKHEIDSGRADEN
IX

ZIN VOOR ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN
Uitstekend

Zwak
Bevredigend

Toelichting van het
criterium

Onvoldoende

Goed
A. Evaluatie van de capaciteit
van het personeelslid om de
activiteiten van het team te
organiseren
en
te
coördineren, van zijn relatie
van chef t.o.v. het personeel

A.
Een
echt
organisatietalent, kan het
hoofd bieden aan zelfs
onverwachte situaties.
Coördineert verregaand de
taken, waardoor er efficiënt
meer en beter werk wordt
verzet
B.
Geeft
gemakkelijk
richtlijnen en informatie
door en is algemeen
communicatievaardig. Zijn
handelen
inspireert
en
motiveert alle teamleden

A. Tracht de arbeidsmethodes
te verbeteren om het werk
vlotter te verdelen. De wijze
waarop hij de tijd organiseert
verzekert hem die goed te
beheren. Natuurlijk overwicht
op de ondergeschikten

A. Geen goed organisator
en verdeelt het werk niet
goed waardoor sommigen
overbelast
geraken
en
anderen niets om handen
hebben.

B. Verstrekt de richtlijnen en
informatie
duidelijk
en
nauwkeurig. Weet het team te
motiveren.

C. Evaluatie van de wijze
waarop respect voor de
veiligheidsvoorschriften
wordt afgedwongen

C. Permanent begaan met
de veiligheidsvoorschriften
en frequent voorstellen voor
verbetering op dat vlak.

D. Evaluatie van de wijze
waarop de interpersoonlijke
relaties binnen een team
worden beheerd.

D.
Beheert
relationele
problemen binnen het team
probleemloos en tracht die
doorgaans te voorkomen.
Beheert perfect conflicten
E. Vervult de hiërarchische
rol met glans.
Voortreffelijke leidinggever
met
onbetwistbaar
overwicht.
Neemt
zelfs
delicate
beslissingen met betrekking
tot
zijn
verantwoordelijkheden en
ook meer indien nodig.
Delegeert
wanneer
de
noodzaak zich voordoet,
verklaart zijn beslissing en
beoogt de autonomie van de
teamleden.

C.
Beheerst
de
veiligheidsregels goed en
vergewist zich ervan dat die
worden nageleefd; formuleert
voorstellen op dat vlak
D. Beheert de relationele
moeilijkheden binnen het
team, maar kan ze slechts
zelden voorkomen.

B. Geeft een minimum aan
richtlijnen
en
nuttige
informatie,
die
door
iedereen worden begrepen
en aanvaard.
Wendt zich zelden tot de
eigen oversten om zijn
gezag uit te oefenen.
C.
Leeft
de
veiligheidsvoorschriften na

B. Evaluatie van de wijze
waarop orders en richtlijnen
worden gegeven en van de
controle op de opvolging
daarvan

E. Evaluatie van de wijze
waarop het personeelslid zijn
verantwoordelijkheid
als
hoofd opneemt inclusief de
mogelijkheid om te delegeren

E. Doet zijn gezag ten volle
gelden
en
treft
alle
beslissingen
die
hem
toekomen, zonder bij de eigen
hoofden te rade te gaan.
Delegeert gemakkelijk en
vaak
de
taken
en
verantwoordelijkheden
en
beklemtoont de interessante
en motiverende aspecten.

D. Houdt rekening met de
relationele moeilijkheden
van het team en kan ze niet
beheren.
E. Vervult de hiërarchische
rol algemeen onvolledig.
Voert enkel de verplichte
controles uit.
Delegeert
zelden
de
interessante en motiverende
taken.

Gemiddeld:

Vastgelegde doelstellingen:
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EVALUATIERESULTATEN:
Te beklemtonen positieve aspecten:

Aspecten die voor verbetering vatbaar zijn:

Negatieve aspecten:
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DOELSTELLINGEN:
Vastgestelde doelstellingen voor de geëvalueerde
periode:

Bereikte resultaten:

Analyse van de afwijkingen:

Doelstellingen voor het komende jaar:
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VORMINGEN:
Gevolgde vormingen tijdens de betreffende periode:

Opmerkingen:

Wensen voor het komende jaar:
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Algemene beoordeling:

Positief

Negatief

Motivatie:

Opmerkingen van de geëvalueerde:

Handtekening van de geëvalueerde

Handtekening van de evaluator

Handtekening van evaluator aangesteld
door de overheid

“Bij een negatief evaluatieverslag kan belanghebbende aangetekend beroep aantekenen bij de
Beroepscommissie binnen een termijn van tien kalenderdagen volgend op de betekening van de evaluatie”
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