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Titel 1 -  Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

 Toepassingsgebied 

 Toepassingsgebied 

 

§ 1 

Deze rechtspositieregeling is van toepassing op het personeel vermeld in artikel 104 § 1 en § 
2 van het OCMW-decreet, zijnde : 

1° het personeel van het OCMW in een betrekking die ook bestaat bij de gemeente, zowel in 
statutair dienstverband als in contractueel dienstverband. 

2° het specifieke personeel, zowel in statutair als in contractueel dienstverband 

3° de secretaris en de financieel beheerder, tenzij anders bepaald; 

 

§ 2 

De rechtspositieregeling is niet van toepassing op het personeel tewerkgesteld in volgende 
entiteiten van het OCMW :  

- het woonzorgcentrum, inclusief facilitaire diensten 

- de thuiszorg 

- het LDC  
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Titel 2 -  Algemene bepalingen 

 Definities 

Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder: 

- Gemeentedecreet : hier afgekort tot GD : het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

- OCMW-decreet, hier afgekort tot OD : het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- BVR gemeente: het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;  

- BVR OCMW: het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

- rechtpositieregeling van het gemeentepersoneel : de plaatselijke rechtspositieregeling 
van de gemeente die door het OCMW wordt bediend; 

- personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid;  

- statutaire personeelslid: zowel het vast aangestelde statutaire personeelslid als het 
statutaire personeelslid op proef; 

- vast aangestelde statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing 
van de overheid vast is aangesteld in statutair dienstverband, ook genoemd “in vast 
verband benoemd” in afdeling 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;  

- statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de 
overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair 
dienstverband;  

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

- contractuele personeelslid op proef: het contractuele personeelslid in de proeftijd; 

- graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een 
specifieke functie; 

- voltijds : betrekking hebbend op een prestatie van 38u per week; 
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- functieomschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, 
waaronder de competenties, de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, de functionele 
loopbaan. 

- competenties: de kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes die nodig 
zijn voor de uitoefening van een functie. 

- vorming: elk begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht of dat intern of extern aan het 
bestuur georganiseerd wordt, ongeacht de duur ervan en ongeacht of het individueel dan 
wel in groepsverband georganiseerd wordt. 

- ambtshalve ontslag : in bepaalde omstandigheden volgt het ontslag ambtshalve. De 
aanstellende overheid kan in deze gevallen enkel akte nemen van het feit dat het 
personeelslid zijn hoedanigheid van statutair personeelslid verliest en ze beslist op basis 
van die vaststelling tot ontslag. 

- vakantiedienstjaar : het kalenderjaar voor het jaar waarin men vakantie neemt. 

- samenwonen : onder hetzelfde dak wonen en ingeschreven zijn op hetzelfde 
domicilieadres 

- samenwonende partner : partner waarmee men wettelijk samenwoont en een 
samenlevingscontract mee gesloten heeft zoals vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 in 
Burgerlijk Wetboek of ‘onder hetzelfde dak wonende’ partner die ingeschreven is op 
hetzelfde domicilieadres. 

- geldelijke anciënniteit. De geldelijke anciënniteit bestaat uit het aantal dienstjaren dat in 
aanmerking wordt genomen voor de berekening van het salaris. 
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Titel 3 -  De loopbaan 

 De indeling van de functies 

 Niveau, rang, graad 

§ 1  

De personeelsformatie wordt opgesteld conform artikel 102 en artikel 103 §2 3° tot en met 9° 
van het OCMW-decreet en artikel 3 tot en met 7 van het BVR OCMW. 

De vaststelling van de personeelsformatie is een exclusieve bevoegdheid van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. De secretaris, in overleg met het managementteam, zorgt voor het 
opstellen van het voorontwerp van de personeelsformatie. 

De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal betrekkingen en de soorten 
betrekkingen : 

- Statutaire betrekkingen (inclusief secretaris en financieel beheerder) 

- Contractuele betrekkingen 

- Betrekkingen in overgangsregelingen 

De contractuele betrekkingen behelzen de bestendige betrekkingen en de tijdelijke 
betrekkingen, ingesteld voor projecten.  

De betrekkingen in contractueel verband ingesteld ter uitvoering van de 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden, maken geen deel uit van de 
personeelsformatie.  

Elke betrekking van de personeelsformatie wordt vastgesteld in een stelsel van graden. Per 
functie wordt het aantal betrekkingen uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 
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§ 2 

De functies worden ingedeeld in 5 niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de 
niveaus D en E, overeen met een diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau. 

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

1.  niveau A 

- ofwel een masterdiploma; 

- ofwel een diploma van het universitair onderwijs; 

- ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, 
dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; 

2.  niveau B 
- ofwel een bachelordiploma; 

- ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus 
of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 

3.  niveau C - een diploma van het secundair onderwijs of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs; 

4.  niveau D - geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald in de 
functieomschrijvingen 

5.  niveau E - geen diplomavereiste 

 

§ 3 

Per niveau worden de functies ingedeeld in graden. De graden worden hiërarchisch 
gerangschikt in rangen. Elke rang wordt aangeduid met 2 of 3 letters. De hoofdletter geeft het 
niveau weer. De kleine letter situeert de rang in dat niveau. De rangen geven de 
functiezwaarte binnen het niveau weer. 

Volgende graden worden onderscheiden: 

- Administratieve graden; 

- Technische graden; 

- Algemene graden. 
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§ 4 

De rangen per niveau zijn:  

Niveau A: 

- voor de administratieve en technische basisgraad: Av; 

- voor de hogere administratieve en technische graden, in opklimmende volgorde: Ax 
en Ay; 

Niveau B: 

- voor de administratieve en technische basisgraad: Bv; 

- voor de hogere administratieve en technische graad: Bx; 

Niveau C: 

- voor de administratieve en technische basisgraad: Cv; 

- voor de hogere administratieve en technische graad: Cx; 

Niveau D: 

- voor de administratieve en technische basisgraad: Dv; 

- voor de hogere technische graad: Dx; 

Niveau E:  

- voor de algemene basisgraad : Ev. 

 

§ 5 

Een functie wordt in een graad en rang gesitueerd op basis van de functie-inhoud en 
functiezwaarte.  

 

 Functieomschrijving 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de functieomschrijvingen met inbegrip van de 
aanwervings-en bevorderingsvoorwaarden, de graad, rang en functionele loopbaan vast van 
alle functies die opgenomen zijn in de personeelsformatie, conform de bepalingen in deze 
rechtspositieregeling. 
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 De aanstellende overheid 

 Aanstellende overheid 

Onder aanstellende overheid wordt verstaan : 

- voor alle personeelsleden : de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

 

 De procedures voor de invulling van de betrekkingen  

 Soorten procedures 

§ 1 Algemeen 

Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure, wordt een vacante 
functie ingevuld op een van de volgende manieren: 

- door een aanwervingsprocedure; 

- door een bevorderingsprocedure; 

- door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

- door een combinatie van 2 of 3 van de voornoemde procedures. 

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

Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden 
alleen leden van het OCMW-personeel uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking 
kandidaat te stellen.  

Indien de aanstellende overheid kiest om een vacante functie in te vullen door een combinatie 
van 2 of 3 voornoemde procedures, dan worden alle kandidaten aan dezelfde selectieproeven 
onderworpen en gelden de regels van de selectieprocedure van de aanwervingsprocedure, 
zoals vastgelegd in hoofdstuk V ‘de selectieprocedure’, artikel 18 tot en met 40.   

 

§ 2 Externe mobiliteit 

De aanstellende overheid kan beslissen om beroep te doen op externe mobiliteit voor het 
invullen van een vacante functie.  

In geval de aanstellende overheid bij de vacant verklaring beslist om beroep te doen op 
externe personeelsmobiliteit worden bij de bevorderingsprocedure en procedure van interne 
mobiliteit ook leden van de gemeente uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking 
kandidaat te stellen.  
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§ 3 Wervings- en bevorderingsreserve 

De eerste paragraaf is niet van toepassing indien er voor een functie een wervings- of 
bevorderingsreserve werd aangelegd.  

Zolang er voor een functie nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige 
wervingsreserve, gebeurt de invulling van de functie zoals vastgelegd in artikel 33 en 34 van 
onderhavige rechtspositieregeling.  

 

§ 4 Specifieke aanwervingsprocedures 

In afwijking van §1 kan een vacature op basis van een specifieke aanwervings- en 
selectieprocedure ingevuld worden voor :  

- Gesubsidieerde contractanten 

- Personeel tewerkgesteld in het kader van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere 
overheid 

- Personeel met een contract van bepaalde duur 

- Personeel met een contract voor een bepaald werk 

- Personeel met een vervangingscontract 

- Personeel met een contract voor studentenarbeid 

- Personeel met contract in het kader van een sociale tewerkstelling 

 

§ 5 Ambtshalve herplaatsing 

In afwijking van §1 kan een vacante functie ingevuld worden bij wijze van ambtshalve 
herplaatsing. De ambtshalve herplaatsing gaat niet gepaard met een vacant verklaring, noch 
met een oproep van kandidaten. Ze maakt geen deel uit van de procedures voor de invulling 
van betrekkingen. 

Tot een ambtshalve herplaatsing kan slechts overgegaan worden mits naleving van de 
bepalingen van titel 6 – de ambtshalve herplaatsing. 
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 Openverklaring vacante betrekking 

§ 1 

De aanstellende overheid verklaart de vacante betrekking open. 

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

§ 2 

Bij de vacant verklaring beslist de aanstellende overheid of ze beroep doet op externe 
personeelsmobiliteit en worden bij de bevorderingsprocedure en/of procedure van interne 
mobiliteit ook leden van de gemeente uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking 
kandidaat te stellen. In voorkomend geval deelt ze haar beslissing mee aan de gemeente, 
samen met het verzoek om de vacature intern bekend te maken.  

§ 3 

Bij de vacant verklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een 
knelpuntenberoep gaat en het maximum aantal jaren schaal- en geldelijke anciënniteit dat 
toegekend kan worden. Deze beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van regionale lijsten 
van de VDAB, lijsten van interimkantoren en dergelijke meer. 

§ 4 

Bij de vacant verklaring bepaalt de aanstellende overheid of laatstejaarsstudenten kunnen 
deelnemen aan de selectie onder voorbehoud van het behalen van het vereiste diploma.  

§ 5 

Bij de vacant verklaring beslist de aanstellende overheid om in voorkomend geval af te 
wijken van de diplomavereiste en dit volgens de bepalingen in artikel 13.  

 

 Sollicitantenbestand 

Kandidaten die bij het OCMW spontaan solliciteren voor een vacante betrekking worden 
opgenomen in het sollicitantenbestand gedurende 1 jaar.  

Bij de bekendmaking van een vacante betrekking zullen de kandidaten die opgenomen zijn in 
het sollicitantenbestand schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de vacature met een 
uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor de betrekking. 
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 Aanwerving 

 Algemene toelatingsvoorwaarden  

 Algemene toelatingsvoorwaarden 

§ 1 

Om toegang te hebben tot een functie bij het OCMW, moeten de kandidaten: 

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

Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als 
daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke 
toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling over een 
appreciatiebevoegdheid beschikt en die beslist over het weerhouden van de kandidaat. 

De aanstellende overheid zal bij eventuele ongunstige vermeldingen die informatie 
toetsen aan de gedragsvereisten van de betrekking (dienstbelang) en aan de 
overheidscontext (waardigheid van de openbare functie) en zich voor de toelating van de 
kandidaat laten leiden door redelijkheid en evenredigheid. De aanstellende overheid kan 
daarbij rekening houden met het tewerkstellingsverband. Voor de tewerkstelling in een 
werkgelegenheidsmaatregel van een hogere overheid kan ze als uitgangspunt hanteren 
dat die tewerkstelling ook een kans op reclassering en re-integratie kan bieden. Zo hoeft 
de vermelding van een veroordeling niet noodzakelijk te leiden tot de uitsluiting van de 
kandidaat. 

2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

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

De medische geschiktheid van de kandidaat, moet in overeenstemming met artikel 26 van 
het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de 
werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij het OCMW. 

4° voldoen aan de nationaliteitsvereiste 

1. De volgende statutaire of contractuele functies zijn voorbehouden voor Belgen, omdat 
uit de functieomschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname 
aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die 
strekken tot de bescherming van de belangen van het OCMW: 

- secretaris; 

- financieel beheerder; 

2. Voor de overige statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van een van 
de landen, benoemd in artikel 39 van het EU-verdrag m.b.t. het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Europese unie (en eventuele verdere wijzigingen), uitgebreid 
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door de overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte 
(en eventuele verdere wijzigingen) en Zwitserland. 

3. De overige contractuele functies zijn toegankelijk voor kandidaten die tot het wettige 
verblijf in België zijn toegelaten en die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn 
toegelaten.  

 

 Algemene aanwervingsvoorwaarden 

 Algemene aanwervingsvoorwaarden 

§ 1 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 

1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. De taalvereisten dienen strikt 
nageleefd te worden. Indien een kandidaat zijn/haar diploma niet in het Nederlandstalig 
onderwijs heeft behaald, is enkel SELOR bevoegd om de taalkennis vast te stellen. Voor 
de functies waarvoor geen diplomavereiste wordt vastgesteld, wordt de taalkennis tijdens 
de selectieprocedure beoordeeld door het bestuur. 

2. slagen voor de selectieprocedure; 

3. voldoen aan volgende voorwaarden :  

- voor de functies in de basisrangen van niveau A, B, C : voldoen aan de diplomavereiste 
die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is; 

- voor de functies in de basisrangen van niveau D waarvoor een diploma gevraagd 
wordt : voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor de functie; 

- voor functies in de hogere rangen van niveau A, B en C (A4a-A4b; B4-B5; C4-C5): 
voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd 
en minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben; 

- voor een functie in de rang van D4: minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben 
en voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor de functie; 

 

§ 2 

De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse Minister, 
bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld.  

Alleen de erkende diploma’s of getuigschriften op die lijst komen bij aanwerving in 
aanmerking.  
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 Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

 Aanvullende aanwervingsvoorwaarden 

De aanstellende overheid kan per functie aanvullende aanwervingsvoorwaarden in de 
functieomschrijving vaststellen :  

1. Bepaalde vorming, training, opleiding; 

2. Aantal jaren relevante beroepservaring, al dan niet in een bepaalde functie; 

3. Bepaalde getuigschriften, brevetten of attesten; 

4. Bepaalde, relevante competenties; 

5. Bepaalde expertise. 

 

 Vrijstelling van selectieproeven 

§ 1  Vrijstelling selectieproeven bij uitbreiding prestaties 

Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor 
selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties 
binnen die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. De voorzitter 
verleent de vrijstelling. 

 

§ 2 Vrijstelling selectieproeven gedurende 3 jaren na slagen voor selectieproeven 

Een kandidaat die eerder heeft deelgenomen aan een gelijkwaardige selectieprocedure die niet 
ouder is dan drie jaar, voor een functie in dezelfde graad als de vacante functie, kan op zijn 
verzoek gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden van de deelname aan de nieuwe selectie, 
als hij daarvoor al slaagde of geschikt bevonden werd. Voor de nieuwe selectie gelden in dat 
geval de resultaten die de kandidaat behaalde voor de eerder afgelegde overeenstemmende 
proeven. 

De kandidaat schrijft zich in voor de vacante functie en vraagt de vrijstelling aan. De 
voorzitter verleent de vrijstelling en deelt ze schriftelijk mee aan de kandidaat en aan de 
selectiecommissie.  
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 Afwijking diplomavereiste op basis van competenties 

§ 1 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan beslissen om voor bepaalde functies af te zien 
van de diplomavereiste, die als regel geldt voor de niveaus A, B en C, en dit uitzonderlijk en 
op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria voor zover de functie noch op basis van 
de functieomschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere overheid een 
specifiek diploma vergt. 

 

§ 2 

Voor de toepassing van §1 komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt in 
aanmerking als hij :  

- Voldoet aan de vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- en 
capaciteitstest; 

- Beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de 
Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid. 

- Beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die gevolgd 
werd bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding. 

 

§ 3 

In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid bij vacant verklaring van de functie of 
de kandidaten die niet aan de diplomavereiste beantwoorden, in aanmerking komen voor 
aanwerving.  

De niveau- en capaciteitstest, vermeld in §2 onderzoekt of de kandidaat in staat is te 
functioneren op het niveau waarin de functie gesitueerd is.  

De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat het voor dezelfde of een 
vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder slaagde voor een 
niveau- en capaciteitstest, behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een 
nieuwe deelname aan een niveau- en capaciteitstest.  

De Raad bepaalt de maximumduur van de vrijstellingen.  
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 Aanwervingsprocedure voor statutairen en 
contractanten in onbepaalde duur (zoals bepaald in 
artikel 103 §2 1° tot en met 9° van het OCMW-
decreet) 

 

 Bekendmaking 

§ 1 

Aan elke aanwerving voor statutairen en contractanten in onbepaalde duur gaat een externe 
bekendmaking van de vacature met een oproep tot kandidaten vooraf. 

De vacatures worden ten minste in 2 verschillende bekendmakingskanalen, waaronder ten 
minste 1 persorgaan of tijdschrift, bekendgemaakt. 

De vacature wordt ook bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in het 
sollicitantenbestand en wordt intern bekendgemaakt in het OCMW en de gemeente via de 
meest gepaste kanalen. 

 

§ 2 

De aanstellende overheid kiest de wijze van externe bekendmaking uit de volgende 
mogelijkheden, rekening houdend met de minimale regel van §1, 2e lid, en met de aard van de 
vacature:  

- nationaal verschijnende kranten of weekbladen; 

- regionaal verschijnende kranten of weekbladen; 

- gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties; 

- VDAB; 

- de (gemeentelijke) website; 

- zelf geproduceerde media (affiches, folders, bericht voor lichtkrant); 

- de plaatselijke radio of een regionale televisiezender; 

- bekendmaking bij scholen 

- het Belgisch Staatsblad. 
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§ 3 

Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat bij voorkeur:  

- de functiebenaming;  

- het bruto jaarsalaris 

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

- de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds kan vervuld worden; 

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

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

- de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld; 

- de vermelding van het contactpunt waar men meer informatie kan verkrijgen over de 
functie, de selectieprocedure, de  arbeidsvoorwaarden; 

- eventuele meerekenbare anciënniteit en/of relevante beroepservaring; 

- de mededeling dat het OCMW een diversiteitsbeleid voert. 

§ 4 

Elke kandidaat krijgt een schriftelijke ontvangstmelding na de ontvangst van zijn kandidatuur.  

§ 5 

De bepalingen van §1 en §2, zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid bij de 
vacant verklaring beslist een beroep te doen op een bestaande wervingsreserve die geldig is 
voor de vacature. 

§ 6 

De bepalingen van §1 en §2, zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse prestaties van een 
deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking 
omgezet wordt in een voltijdse betrekking.  

Als er meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, richt 
de aanstellende overheid een oproep tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra 
uren en maakt het zijn keuze op basis van een vergelijking van de kandidaturen. 

De kandidaten die niet weerhouden zijn worden hiervan door de aanstellende overheid op de 
hoogte gebracht. 
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 Termijn indienen kandidaturen 

Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen, verlopen minstens 15 kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de 
vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen wel. 

De uiterste datum mag nooit op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. 

De postdatum van de verzending of de datum van het ontvangstbewijs bij persoonlijke 
overhandiging van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is 
ingediend.  

 

 Indienen bewijsstukken  

§ 1 

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algemene 
en eventuele bijzondere aanwervingsvoorwaarden zoals vastgesteld in artikel 9 tot en met 
artikel 11, de selectie uitgezonderd.  

 

§ 2  

Bij kandidatuurstelling dienen de kandidaten, op straffe van uitsluiting van de 
selectieprocedure, uiterlijk op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen, 
volgende bewijzen te leveren :  

- fotokopie van de vereiste diploma’s, attesten of studiebewijzen voor de functies 
waarvoor dit vereist is; 

- fotokopie van rijbewijs van ten minste categorie B voor de functies waarvoor dit 
vereist is; 

De gelijkwaardigheid van een diploma dient door de kandidaat zelf geattesteerd te worden.  

 

§ 3 

In afwijking van §1 en §2 worden kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen 
behalve aan de voorwaarde van de aanvullende opleiding tot de selectieproeven toegelaten, 
als de aanwervingsvoorwaarden bepalen dat ze het attest of getuigschrift van de aanvullende 
opleiding voor de afloop van de proeftijd moeten behalen. 
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§ 4 

In afwijking van vorige § kunnen laatstejaarsscholieren of studenten toegelaten worden tot de 
selectieprocedure zonder voorlegging van het diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de 
diplomavereiste voldoen uiterlijk voor de datum van hun indiensttreding bij het OCMW.  

De aanstelling gebeurt in voorkomend geval onder voorbehoud van het bewijs dat ze aan de 
diplomavereiste voldoen op datum van indiensttreding. Indien de bewijzen niet geleverd 
worden voor de datum van hun indiensttreding, wordt de aanstelling of benoeming als 
onregelmatig beschouwd, worden zij ambtshalve ontslagen en wordt een einde gemaakt aan 
de tewerkstelling zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. 

 

§ 5 

Bewijsstukken dat men voldoet aan de overige algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald 
in artikel 9 en eventuele aanvullende aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 11 , 
moeten ingediend worden uiterlijk voor de datum van hun indiensttreding. 

Voor functies waarvoor beroepservaring vereist is, gelden de tewerkstellingsattesten van 
vorige werkgever(s) als bewijs. 

 

§ 6 

De aanstelling of benoeming is slechts geldig onder voorwaarde dat door de betrokkene 
voldaan wordt aan alle gestelde voorwaarden in artikel 9 tot en met artikel 11 en onder de 
voorwaarde dat alle vereiste administratieve documenten hiertoe worden voorgelegd voor de 
datum van hun indiensttreding. 

Indien de bewijzen niet geleverd worden voor de datum van hun indiensttreding, wordt de 
aanstelling of benoeming als onregelmatig beschouwd, worden zij ambtshalve ontslagen en 
wordt een einde gemaakt aan de tewerkstelling zonder opzeggingstermijn of 
verbrekingsvergoeding. 

 

 Geldigheid kandidaturen 

De voorzitter beslist over de geldigheid van de voorgelegde diploma’s.  

De kandidaten die niet aan de diploma- of andere vereisten voldoen worden definitief 
uitgesloten van de selectieprocedure. De voorzitter deelt die weigering zonder uitstel 
schriftelijk mee. 
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 De selectieprocedure 

 Algemene regels voor de selectie 

 Keuze selectieprocedure 

Bij de vaststelling van de selectieprocedure houdt de aanstellende overheid rekening met de 
kostprijs en de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie. 

 

 Selectiecriteria en -technieken 

§ 1 

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer 
selectietechnieken.  

De selectiecriteria en de selectietechnieken zijn afgestemd op de functie en de 
functieomschrijving.  

Voor functies van eenzelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig. 

 

§ 2 

Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit de volgende selectietechnieken:  

- Mondelinge proeven :  

o Interview 

- Schriftelijke proeven :  

o Kennisvragen 

o Multiple-choice vragen 

o Paper (eventueel als huiswerk) 

o Gevalstudies (eventueel als huiswerk) 

- Praktijkproeven : 

o Praktische proeven 

o Vaardigheidstesten (informatica, administratie…) 

o Rollenspel 

o Postvakoefening  
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- Psychotechnische proeven  

- Assessment : 

o Competentie-testen 

o Niveau- en capaciteitstesten 

o Persoonlijkheidstesten 

o IQ-testen 

o Groepsoefeningen 

 

§ 3 

Op basis van de functieomschrijving en voor de aanvang van de selectie legt de aanstellende 
overheid de selectiecriteria vast. In de selectiecriteria worden de competenties, vaardigheden, 
capaciteiten en kennis weergegeven die vereist zijn voor de functie en die getest zullen 
worden. 

 

 Interne versus externe selector 

§ 1  

De selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie. 

 

§ 2 

De aanstellende overheid kan bij de vacant verklaring kiezen om de selecties gedeeltelijk of 
geheel uit te besteden aan een externe selector of om samen te werken met het Vlaams 
Agentschap voor Rekrutering en Selectie (Jobpunt).  

Bij volledige uitbesteding van de selectie zijn de bepalingen over de selectiecommissie in 
artikel 21 niet van toepassing. 

In voorkomend geval voert het selectiebureau de selectie uit in overeenstemming met de 
rechtspositieregeling en met de opdracht. 
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§ 3 

Psychotechnische proeven, persoonlijkheidstests, niveau- en capaciteitstesten kunnen 
uitsluitend afgenomen worden door een selectiebureau of door een persoon die daartoe 
bevoegd is. 

 

 Samenstelling selectiecommissie 

 

§ 1 

De selecties die in eigen beheer verricht worden, worden uitgevoerd door een 
selectiecommissie.  

 

§ 2 

Voor de samenstelling van de selectiecommissie gelden volgende algemene regels:  

- de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen. Onder deskundig wordt verstaan 
dat de leden van de selectiecommissie over specifieke deskundigheden met betrekking tot 
de inhoudelijke materie van de functie of personeelsselectie moeten beschikken om de 
kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgestelde selectiecriteria. 

- elke selectiecommissie bestaat uit ten minste 3 leden; 

- ten minste 1/3e van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur;  

- ten minste 1/2e  van de leden hebben een functie op niveau A of B of gelijkwaardig aan dit 
niveau; 

- de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht; 

- de leden van de aanstellende overheid en de Raad kunnen geen lid zijn van een 
selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur; 

- bij afloop van de selectie-activiteiten beraadslaagt de selectiecommissie bij eenvoudige 
meerderheid over het eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten. 

- Personen met een familieverwantschap tot in de 2de graad met een kandidaat of die 
samenwonend zijn met familie tot in de 2de graad van de kandidaat, worden uitgesloten 
van de selectiecommissie om de onpartijdigheid van de selectieprocedure te garanderen.  

 

De selectiecommissie wordt voor de organisatie en notulering bijgestaan door een secretaris. 
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 Vergoeding leden van de examencommissie 

De leden van de examencommissie, met uitzondering van de leden die behoren tot het 
OCMW van Willebroek of de Gemeente Willebroek, krijgen volgende vergoedingen:  

- 20€ per gepresteerd uur, waarbij de tijd nodig voor de voorbereiding van het examen, 
het afnemen van proeven (praktische, schriftelijke, mondelinge, psychotechnische…), 
het verbeteren van proeven en het delibereren in rekening wordt gebracht. Etenstijd 
wordt niet als werktijd gerekend. 

- een verplaatsingsvergoeding overeenkomstig het bedrag voor het gebruik van eigen 
auto, motorfiets of bromfiets zoals vastgelegd door de Vlaamse minister bevoegd voor 
het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in functie van de 
evolutie van de criteria zoals bepaald in de federale regeling inzake reiskosten.  

 

 Voorzitter en secretaris van de selectiecommissie 

De selectiecommissie wordt geleid door een voorzitter. Een van de leden van de 
selectiecommissie neemt de taak van voorzitter op.  

De voorzitter wordt in zijn taak bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de 
eigenlijke selectie-activiteiten en aan de beoordeling van de kandidaten. 

De leden en hun plaatsvervangers, de secretaris en de voorzitter van de selectiecommissie 
worden nominatief door de voorzitter van het OCMW aangewezen. 

 

 Gedragsregels 

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

- onafhankelijkheid; 

- onpartijdigheid; 

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

- respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten en voor hun 
private levenssfeer; 

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

- verbod op belangenvermenging. 
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 Rangschikking 

De selectieprocedures resulteren in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt 
bevonden kandidaten in volgorde van de behaalde scores. 

Indien de selectieprocedure psychotechnische of persoonlijkheidsproeven omvat dan zijn deze 
proeven eliminerend. De proeven bepalen of men geschikt of ongeschikt is voor de beoogde 
functie.  

De psychotechnische of persoonlijkheidsproeven hebben echter geen invloed op de 
rangschikking van de kandidaten. De kandidaten behouden de rangschikking die ze op basis 
van de overige proeven verkregen hebben.  

 

 Selectietechnieken 

De algemene regels voor de keuze van selectietechnieken zijn: 

- voor de administratieve en technische functies van niveau A /B/C bevat de selectie ten 
minste 2 selectietechnieken; 

- voor de specifieke functies van niveau A /B/C bevat de selectie ten minste 2 
selectietechniek; 

- voor functies van niveau D en E bevat de selectie ten minste een praktijkproef 
afgestemd op de functie. 
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 Het verloop van de selectie 

 

 Organisatie selectieprocedure 

Het Vast Bureau stelt de concrete selectieprocedure vast voor de aanvang ervan en zorgt voor 
de organisatie van de selecties.  

 

 Keuze procedure 

§ 1 

Binnen de grenzen van de algemene bepalingen in afdeling I van dit hoofdstuk, bepaalt de 
aanstellende overheid: 

- de selectiecriteria; 

- de keuze van de selectietechniek(en) waaronder, in voorkomend geval, het gebruik 
van een betrouwbare selectietechniek voor preselectie; 

- het verloop van de selectie, met inbegrip van de timing; 

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

 

§ 2 

Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervingsprocedure, de 
procedure voor interne personeelsmobiliteit en/of de bevorderingsprocedure en de 
gelijktijdige toepassing daarvan, worden alle externe en interne kandidaten onderworpen aan 
dezelfde selectieproeven, met name deze voorzien in de aanwervingsprocedure.  

Eventuele schriftelijke kennisproeven met dezelfde inhoud worden op hetzelfde tijdstip 
afgenomen. 

 

§ 3 

Voor de toepassing van artikel 13 behelst de selectieprocedure, naast een of meer 
functiegerichte competentietests, ook een niveau- of capaciteitstest, die onderzoekt of de 
kandidaten in staat zijn te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De 
kandidaten moeten zowel voor de niveau- of capaciteitstest als voor de functiegerichte 
competentietest(s) slagen. 
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 Inlichten kandidaten 

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

De kandidaten worden ten minste 14 kalenderdagen op voorhand geïnformeerd over de plaats 
waar en dag(en) en uur(en) waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. Die mededeling 
gebeurt per brief. 

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

 

 Verslag selectieprocedure 

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

De selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de selectieprocedure een gemotiveerd 
eindverslag op met de rangschikking op basis van punten en met vermelding van de 
deelresultaten van de kandidaten en van hun eindresultaat.  

Bij een combinatie van procedures wordt een gemotiveerd eindverslag opgemaakt met 1 
rangschikking van de kandidaten van alle procedures op basis van hun punten en met 
vermelding van de deelresultaten en hun eindresultaat. 

 

 Aanstelling 

De aanstellende overheid stelt in volgorde van de rangschikking de meest geschikt bevonden 
kandidaat aan. 

 

 Afhandeling selectieprocedure 

De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.  

Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met 
de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
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 Wervingsreserves 

 Aanleg reserve en geldigheidsduur 

§ 1 

De aanstellende overheid beslist bij de vacant verklaring van een betrekking of een 
toekomstige vacante betrekking of er een reserve wordt aangelegd en bepaalt de 
geldigheidsduur ervan. Deze is maximum 3 jaar. Hij kan met maximum 2 jaar worden 
verlengd. 

§2 

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, 
worden in de reserve opgenomen. De kandidaten worden  in de reserve gerangschikt in 
volgorde van hun resultaat. 

§ 3 

De geldigheidsduur van de reserve begint te lopen vanaf de datum van de vastlegging van de 
kandidaten in de reserve door de aanstellende overheid. 

§ 4  

Indien de reserve aangelegd wordt na een combinatie van een aanwervingsprocedure met een 
procedure van interne mobiliteit en/of bevorderingsprocedure, dan worden alle geslaagde 
kandidaten volgens hun rangschikking opgenomen in deze reserve.  

 

 Invulling vacature op basis van werfreserve 

§ 1 

Om een vacature te vervullen wordt telkens de eerst gerangschikte kandidaat van de 
wervingsreserve het eerst geraadpleegd. 

§ 2 

Een geraadpleegde kandidaat die een aangeboden betrekking weigert, verliest zijn plaats in de 
wervingsreserve na een 2de weigering. De kandidaat wordt gecontacteerd en wordt na 
weigering schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping uit de werfreserve.  

§ 3 

Wanneer voor eenzelfde functie meer dan 1 reserve werd aangelegd, mag, in chronologische 
volgorde, eerst na uitputting of het vervallen van de ene reserve of de weigering van de 
kandidaten in de ene reserve de daaropvolgende aangesproken worden.  
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 Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de 
secretaris en de financieel beheerder van het OCMW 

 

 Functieomschrijving 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de functieomschrijving vast voor de functies van 
secretaris en financieel beheerder. 

 

 Vereiste attesten/diploma’s 

Als de functie van secretaris of financieel beheerder door aanwerving ingevuld wordt, moet 
de kandidaat ten minste houder zijn van: 

- een diploma dat toegang geeft tot niveau A; 

- een attest of getuigschrift van een aanvullende managementsopleiding. 

 

 Selectieprocedure 

§1 

Voor de aanvang van de selectie stelt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
selectieprocedure vast. Ze bepaalt :  

- de selectiecriteria; 

- de keuze van de selectietechniek(en) waaronder, in voorkomend geval, het gebruik van een 
betrouwbare selectietechniek voor preselectie  

- het verloop van de selectie, met inbegrip van de timing; 

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

- de samenstelling en werking van de selectiecommissie; 

De Raad voor Maatschappelijk welzijn kan beslissen om de selectie voor de aanwerving in de 
functies van secretaris en financieel beheerder geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een 
extern selectiebureau.  
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 Selectiecriteria en -technieken 

§ 1 

De selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en met behulp van verschillende 
selectietechnieken. De selectiecriteria en selectietechnieken zijn afgestemd op de 
functieomschrijving. 

 

§ 2 

Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit de volgende selectietechnieken:  

- Mondelinge proeven :  

o Interview 

- Schriftelijke proeven :  

o Kennisvragen 

o Multiple choice vragen 

o Paper (eventueel als huiswerk) 

o Gevalstudies (eventueel als huiswerk) 

- Praktijkproeven : 

o Praktische proeven 

o Vaardigheidstesten (informatica, administratie…) 

o Rollenspel 

o Postvakoefening  

- Psychotechnische proeven 

- Assessment : 

o Competentie-testen 

o Niveau- en capaciteitstesten 

o Persoonlijkheidstesten 

o IQ-testen 

o Groepsoefeningen 
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§ 3 

De selectietechnieken voor de functie van secretaris bevatten in elk geval een test die de 
managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. 

De selectietechnieken voor de functie van financieel beheerder bevatten in elk geval een proef 
die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst. 

 

§ 4 

Psychotechnische proeven, persoonlijkheidstests, niveau- en capaciteitstesten kunnen 
uitsluitend afgenomen worden door een selectiebureau of door een persoon die daartoe 
bevoegd is. 

 

§ 5 

Op basis van de functieomschrijving en voor de aanvang van de selectie legt de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn de selectiecriteria vast. In de selectiecriteria worden de 
competenties, vaardigheden, capaciteiten en kennis weergegeven die vereist zijn voor de 
functie en die getest zullen worden. 

 

 Resultaat selectie 

Bij de afsluiting van de selectieprocedure wordt een eindverslag opgemaakt met de 
rangschikking op basis van punten en met vermelding van de deelresultaten van de kandidaten 
en van hun eindresultaat.  

Bij een combinatie van procedures wordt een eindverslag opgemaakt met 1 rangschikking van 
de kandidaten van alle procedures op basis van hun punten en met vermelding van de 
deelresultaten en hun eindresultaat. 

 

 Aanstelling 

De aanstellende overheid stelt in volgorde van de rangschikking de meest geschikt bevonden 
kandidaat aan. 
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 Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de 
betrekkingen die ingesteld werden ter uitvoering van 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid 
en in sommige tijdelijke betrekkingen 

 

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

 

 Procedure 

§ 1 

Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen van niveau A, B, C, D en E die ingesteld 
worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden kan het 
volgende gelden: 

- in afwijking van artikel 14 kunnen vacatures voor die betrekkingen beperkt 
bekendgemaakt ofwel via de VDAB, ofwel via een andere organisatie voor de begeleiding 
van werkzoekenden, ofwel via een beperkt bekendmakingskanaal. Het vacaturebericht 
bevat de algemene en specifieke voorwaarden en het functieprofiel. 

- de VDAB of de andere organisatie maakt een lijst op van beschikbare kandidaten die aan 
de algemene en bijzondere toelatingsvoorwaarden voldoen, die aan de vereisten voor de 
werkgelegenheidsmaatregelen voldoen en die aan het functieprofiel beantwoorden. Ze 
bezorgt die lijst van kandidaten aan het bestuur.  

- alle kandidaten op de lijst worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure. 

- de selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd 
door een selectiecommissie, die samengesteld is uit ten minste 2 deskundigen waarvan ten 
minste de helft  een functie op niveau A of B of gelijkwaardig heeft. De leden van de 
aanstellende overheid en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kunnen geen lid zijn van 
een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur; 

- de selectie bestaat uit: 

o een gestructureerd interview of test die de motivatie, de belangstelling en de 
inzetbaarheid van de kandidaten peilt. 

o eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de 
communicatievaardigheden toetst op het niveau van de functie; 
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- de selectie resulteert in een rangschikking op basis van de punten van de geschikt 
bevonden kandidaten en de selectiecommissie maakt een gemotiveerd verslag op met 
betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. 

- na de selectie leveren de geschikt bevonden kandidaten binnen de vooropgestelde termijn 
de bewijsstukken dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en zo nodig, aan 
de specifieke aanvullende voorwaarden. 

- de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 

- de aanstellende overheid stelt in volgorde van de rangschikking de meest geschikt 
bevonden kandidaat aan, die de gevraagde bewijsstukken bezorgd heeft. 

 

§ 2 

De aanstellende overheid kan er ook in dit geval voor kiezen de selectie uit te besteden en te 
laten uitvoeren door of in samenwerking met een externe selector die de selectie afstemt op de 
door de hogere overheid bepaalde kansengroepen en op het diversiteitsbeleid van het bestuur. 
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 De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure 
voor vervangers 

 Procedure 

 

§ 1 

Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden, worden de kandidaten geput uit 
een lopende wervingsreserve voor de functie of via aanwerving indien geen wervingsreserve 
aangelegd werd of indien deze is uitgeput. 

 

§ 2  

Indien de kandidaten worden geput uit een lopende wervingsreserve, worden de kandidaten 
voor de vervanging geraadpleegd in volgorde van hun rangschikking en tegen de voorwaarde 
dat ze op korte termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen 8 
kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden. 

 

§ 3 

Voor aanwerving van kandidaten in functies waarvoor geen wervingsreserve ter beschikking 
is, gelden volgende regels :  

- de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
algemene en de bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

- de oproep tot kandidaten wordt, met vermelding van de voorwaarden en met een 
sollicitatieformulier bekendgemaakt via de meest gepaste kanalen en in voorkomend geval, 
via het bestaande sollicitantenbestand voor de functie. 

- de kandidaten worden op de hoogte gebracht van de datum waarop en de plaats waar de 
selectie zal plaatsvinden; 

- de selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd 
door een selectiecommissie, die samengesteld is uit ten minste 2 deskundigen waarvan ten 
minste de helft  een functie op niveau A of B of gelijkwaardig heeft. De leden van de 
aanstellende overheid en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kunnen geen lid zijn van 
een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur; 

- de selectie bestaat uit: 

o een gestructureerd interview of test die de motivatie, de belangstelling en de 
inzetbaarheid van de kandidaten peilt. 

o eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de 
communicatievaardigheden toetst op het niveau van de functie;  
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- de selectie resulteert in een rangschikking op basis van de punten van de geschikt 
bevonden kandidaten en de selectiecommissie maakt een gemotiveerd verslag op met 
betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. 

- na de selectie leveren de geschikt bevonden kandidaten binnen de vooropgestelde termijn 
de bewijsstukken dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en zo nodig, aan 
de specifieke aanvullende voorwaarden. 

- de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 

- de aanstellende overheid stelt in volgorde van de rangschikking de meest geschikt 
bevonden kandidaat aan, die de gevraagde bewijsstukken bezorgd heeft. 
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 De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure 
voor de aanwerving in contractuele betrekkingen, al 
dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de 
hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur 
tot maximaal twee jaar beperkt is. 

 

 Procedure 

§ 1 

Voor de aanwerving en selectie in contractuele betrekkingen, al dan niet in een 
tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot 
maximaal een of twee jaar beperkt is, worden de kandidaten geput uit een lopende 
wervingsreserve voor de functie of via aanwerving indien geen wervingsreserve aangelegd 
werd of indien deze uitgeput is.  

 

§ 2  

Indien de kandidaten worden geput uit een lopende wervingsreserve, worden de kandidaten 
geraadpleegd in volgorde van hun rangschikking en tegen de voorwaarde dat ze op korte 
termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen 8 kalenderdagen 
moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden. 

 

§ 3 

Voor aanwerving van kandidaten in functies waarvoor geen wervingsreserve ter beschikking 
is, gelden volgende regels :  

- de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
algemene en de bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

- de oproep tot kandidaten wordt, met vermelding van de voorwaarden en met een 
sollicitatieformulier bekendgemaakt via de meest gepaste kanalen en in voorkomend geval, 
via het bestaande sollicitantenbestand voor de functie. 

- de kandidaten worden op de hoogte gebracht van de datum waarop en de plaats waar de 
selectie zal plaatsvinden; 
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- de selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd 
door een selectiecommissie, die samengesteld is uit ten minste 2 deskundigen waarvan ten 
minste de helft  een functie op niveau A of B of gelijkwaardig heeft. De leden van de 
aanstellende overheid en de Raad kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een 
selectieprocedure voor het eigen bestuur; 

- de selectie bestaat uit: 

o een gestructureerd interview of test die de motivatie, de belangstelling en de 
inzetbaarheid van de kandidaten peilt. 

o eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de 
communicatievaardigheden toetst op het niveau van de functie;  

- de selectie resulteert in een rangschikking op basis van de punten van de geschikt 
bevonden kandidaten en de selectiecommissie maakt een gemotiveerd verslag op met 
betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. 

- na de selectie leveren de geschikt bevonden kandidaten binnen de vooropgestelde termijn 
de bewijsstukken dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en zo nodig, aan 
de specifieke aanvullende voorwaarden. 

- de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 

- de aanstellende overheid stelt in volgorde van de rangschikking de meest geschikt 
bevonden kandidaat aan, die de gevraagde bewijsstukken bezorgd heeft. 
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 Aanwerving van personen met een arbeidshandicap 

 

 Voorwaarden 

Ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, 
binnen het bestuur wordt vervuld door personen met een arbeidshandicap die aan een van de 
volgende voorwaarden voldoen: 

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

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

- ze komen in aanmerking voor een inkomens vervangende tegemoetkoming of voor een 
integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van 
de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 

- ze zijn in het bezit zijn van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen 
met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken 
van sociale en fiscale voordelen; 

- ze zijn slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en kunnen een bewijs 
voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %, uitgereikt door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door of zijn 
rechtsopvolger de Administratieve Gezondheidsdienst in het kader van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; 

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

Het Vast Bureau of, als hij daartoe gemachtigd is in het kader van het dagelijks 
personeelsbeheer, het hoofd van het personeel bepaalt het aantal voltijds equivalenten in 
overeenstemming met het percentage.  

 

 Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
aanwervingsvoorwaarden bepaald in artikel 9 en 10 evenals aan de eventuele aanvullende 
voorwaarden in artikel 11. 

Bij de toepassing van de selectieproeven worden de hinderpalen die verbonden zijn met de 
handicap, door redelijke aanpassingen verholpen. 
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 Aanwerving van personen in sociale tewerkstelling 

 Algemeen 

Het OCMW kan overgaan tot tewerkstelling van cliënten van de sociale dienst van het 
OCMW in het kader van artikel 60 § 7. 

De tewerkstelling gebeurt in functies binnen het OCMW of in functies bij partners van het 
OCMW, waarmee het OCMW een samenwerkingsovereenkomst in het kader van 
tewerkstelling van personeel volgens artikel 60§7 van de OCMW-wet heeft afgesloten. 

De tewerkstelling gebeurt in functies buiten de personeelsformatie.  

 

 Bekendmaking 

Cliënten, die in aanmerking komen voor tewerkstelling in het kader van art.60§7 van de 
OCMW-wet, worden aan de dienst tewerkstelling van het OCMW doorgegeven door de 
sociale dienst of door de trajectbegeleider (VDAB/OCMW).  

Cliënten kunnen op eigen verzoek tewerkgesteld worden of verplicht worden tot 
tewerkstelling in het kader van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie (GPMI). 

 

 Gesprek 

De kandidaten worden door de dienst tewerkstelling (sociale dienst) uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek waarbij het profiel van de kandidaat getoetst wordt aan mogelijke 
tewerkstellingsplaatsen in het OCMW of de samenwerkende partners van het OCMW. In dit 
gesprek wordt ook gepeild naar motivatie, attitudes, vaardigheden, kennis en ervaring in het 
kader van de tewerkstelling.  

De resultaten van het gesprek leiden tot een verslag met een advies tot tewerkstelling.  

 

 Beslissing 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst adviseert de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn op basis van het verslag van de dienst tewerkstelling tot tewerkstelling van de 
kandidaten in het kader van artikel 60 § 7 van de OCMW –wet.  

De datum van indiensttreding, de functie en plaats van tewerkstelling worden vastgelegd.  

Indien de tewerkstelling door het BCSD positief wordt geadviseerd, wordt de beslissing ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  
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 Aanwerving van personen met een overeenkomst voor 
studentenarbeid 

 Definitie 

§ 1 

Het OCMW kan tijdens de zomervakantiemaanden en/of tijdens de weekends studenten 
tewerkstellen met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.  

§ 2 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan beslissen om studenten tewerk te stellen via een 
uitzendbureau. Hiertoe zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een uitzendbureau 
aanstellen.  

 

 Duur 

De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wordt gesloten voor een maximumduur 
van 50 werkdagen per kalenderjaar. 

 

 Modaliteiten 

De aanstellende overheid bepaalt de modaliteiten en voorwaarden waaronder de studenten 
tewerkgesteld worden overeenkomstig de wet- en regelgeving die op de tewerkstelling van 
studenten van toepassing is. 
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 Procedure 

Voor aanwerving van studenten gelden volgende regels :  

- de kandidaten moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden om als student tewerkgesteld 
te worden en in voorkomend geval aan de specifieke voorwaarden die de aanstellende 
overheid ten aanzien van de functie heeft geformuleerd; 

- de oproep tot kandidaten wordt, met vermelding van de voorwaarden bekendgemaakt via 
de meest gepaste kanalen. 

- de kandidaten worden op de hoogte gebracht van de datum waarop en de plaats waar de 
selectie zal plaatsvinden; 

- de selectie gebeurt door ten minste 1 leidinggevende en bestaat uit een gestructureerd 
interview dat de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid van de kandidaten peilt. 
De leden van de aanstellende overheid en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kunnen 
geen lid zijn van de selectiecommissie. 

- de selectie resulteert in een rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten. 

- de aanstellende overheid stelt in volgorde van de rangschikking de meest geschikt 
bevonden kandidaat aan, die de gevraagde bewijsstukken bezorgd heeft. 

- de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 

- na de selectie leveren de geschikt bevonden kandidaten binnen de vooropgestelde termijn 
de bewijsstukken dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en zo nodig, aan 
de specifieke aanvullende voorwaarden. 
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 Indiensttreding 

 Datum 

De aanstellende overheid bepaalt de datum van indiensttreding van het geselecteerde 
personeelslid. 

Als het geselecteerde personeelslid wegens een opzeggingstermijn bij een andere werkgever 
of wegens een andere geldige reden niet onmiddellijk in dienst kan treden, bepaalt de 
aanstellende overheid de concrete datum van indiensttreding in onderling akkoord met het 
personeelslid. 

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

 

 Eedaflegging 

§ 1  

De secretaris en de financieel beheerder en de maatschappelijk werker leggen voor ze hun 
ambt opnemen tijdens een openbare vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
de volgende eed af in handen van de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt 
trouw na te komen.” 

 

§ 2  

De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan voor de overige personeelsleden 
zijn bevoegdheid om de eed af te nemen, delegeren aan de secretaris.  

De overige personeelsleden leggen in voorkomend geval bij hun indiensttreding in handen 
van de secretaris de volgende eed af :”Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te 
komen.”  

 

§ 3 

De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking van de aanstelling.  

 

§ 4 

Van de eedaflegging of van de weigering van de eedaflegging wordt een proces-verbaal opgemaakt.  
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 De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in 
statutair verband 

 Algemene bepalingen 

 Doel 

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

De leidinggevende van het op proef aangestelde personeelslid maakt onder de 
eindverantwoordelijkheid van de secretaris de concrete afspraken voor de actieve inwerking 
van het personeelslid in zijn functie en zijn integratie in het OCMW en in de betrokken dienst. 

 

 Inscholingsdocument 

Het personeelslid op proef krijgt de informatie en de vorming die nodig is voor de uitoefening 
van de functie waarin het is aangesteld. 

De afspraken voor de inwerking van het personeelslid en de evaluatiecriteria die van 
toepassing zijn voor de beoordeling van de proeftijd, worden schriftelijk aan het personeelslid 
meegedeeld. 
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 De duur van de proeftijd  

 Duur 

§ 1 

De duur van de proeftijd is :  

- voor functie van niveau E en D : 6 maanden; 

- voor functies van niveau C, B en A : 12 maanden; 

- voor secretaris en financieel beheerder : 12 maanden 

§ 2 

Als de voorwaarden bepalen dat de kandidaten tijdens de proefperiode een attest of 
getuigschrift kunnen behalen, dan kan de proeftijd telkenmale verlengd worden met de 
oorspronkelijke termijn, om de kandidaat de mogelijkheid te geven om die akte te behalen, en 
dit met een maximum van 5 jaren. 

§ 3  

Voor de berekening van de duur van de proeftijd worden in aanmerking genomen: 

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

2° de afwezigheden in het kader van het jaarlijks vakantieverlof en voor deelname 
aan vormingsactiviteiten. 

§ 4 

De proeftijd wordt verlengd met de duur van de afwezigheid als het totale aantal 
afwezigheden, met uitzondering van die vermeld in §3, punt 2°, meer is dan: 

- 25 werkdagen voor een proeftijd van 12 maanden; 

- 15 werkdagen voor een proeftijd van 6 maanden; 

 

 In aanmerking komende diensten 

De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van zijn statutaire aanstelling op 
proef in tijdelijk verband heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld 
wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde dat het personeelslid 
daarvoor een gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen. 
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 De evaluatie tijdens de proeftijd 

 Algemeen 

§ 1 

Het vast aangestelde personeelslid op proef wordt opgevolgd en geëvalueerd door zijn 
evaluator(en).  

§ 2 

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. De 
evaluatiecriteria sluiten aan bij de functieomschrijving en bij de doelstellingen van het 
OCMW en worden vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk welzijn. De criteria 
worden beoordeeld op basis van evaluatieformulieren met een scoresysteem.  

Bij de vaststelling van de evaluatiecriteria voor de evaluatie van personen met een 
arbeidshandicap wordt zo nodig rekening gehouden met de handicap. 

 

 Inscholing 

Tijdens de proeftijd wordt het personeelslid door zijn evaluator(en) opgevolgd aan de hand 
van het inscholingsdocument en krijgt het feedback aangaande zijn functioneren. 

 

 Functioneringsgesprek tijdens proeftijd 

§ 1 

Als de proeftijd voor de helft verstreken is, wordt met het statutaire personeelslid ten minste 1 
functioneringsgesprek gevoerd, overeenkomstig artikel 80 § 2 van deze rechtspositieregeling. 
Het functioneringsgesprek heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt 
niet in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd. 

§ 2 

In het functioneringsgesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate waarin de 
inwerking van het personeelslid in zijn functie vordert en de mate waarin het personeelslid 
voldoet aan de functievereisten.  

Zo nodig worden bijsturingen afgesproken.  
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§ 3 

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

Zo het personeelslid weigert te tekenen, wordt hiervan in deze nota melding gemaakt en wordt 
de nota hem aangetekend toegestuurd.  

 

 Evaluatie proeftijd 

§ 1 Evaluatie 

Op het einde en ten laatste voor de afloop van de proeftijd wordt door de evaluator(en) de 
eindevaluatie van de proeftijd gemaakt. 

De evaluator(en) beoordeelt het personeelslid op basis van het vooropgestelde 
evaluatiesysteem. De evaluator(en) legt(gen) de evaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend 
evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt.  

Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig. 

- Gunstig : 50% of meer  

- Ongunstig : 49% of minder 

Als er meerdere evaluatoren zijn streven deze naar een consensus over de eindconclusie van 
de evaluatie en over het voorstel van evaluatiegevolg. 

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

 

§ 2 Evaluatiegesprek 

De evaluatie wordt besproken in een evaluatiegesprek tussen de evaluator en het 
personeelslid.  

In geval er meerdere evaluatoren zijn, wordt het gesprek gevoerd tussen de rechtstreeks 
leidinggevende (= eerste evaluator) en het personeelslid. De andere evaluator(en) is slechts 
aanwezig indien het personeelslid of de eerste evaluator daarom uitdrukkelijk verzoekt.  
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 Gevolgen van de evaluatie van de proeftijd 

 Aanstelling in statutair verband 

Indien het resultaat van de evaluatie van de proeftijd van het statutaire personeelslid op proef 
gunstig is, wordt het personeelslid vast aangesteld in statutair verband. 

 

 Ontslag na ongunstig evaluatieresultaat  

§ 1 

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

§ 2 

Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 218. 

§ 3 

De aanstellende overheid kan pas beslissen over het ontslag nadat ze het betrokken 
personeelslid heeft gehoord. 

Ten minste 5 werkdagen vóór zijn verschijning wordt de betrokkene opgeroepen om gehoord 
te worden, hetzij bij een per post aangetekende brief, hetzij door afgifte van de 
oproepingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

De betrokkene kan zich in dit verhoor laten bijstaan. 

Indien het personeelslid en/of zijn vertegenwoordiger niet komt opdagen wordt de 
schriftelijke uitnodiging van het personeelslid of andere inspanningen om het personeelslid te 
horen, gelijkgesteld met horen. 

Van de verklaringen van het personeelslid wordt door de aanstellende overheid verslag 
opgemaakt. Indien het personeelslid weigert het verslag  te tekenen, wordt het verslag 
aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het betrokken 
personeelslid.  
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 Verlenging proeftijd 

§ 1 

De evaluator(en) kan/kunnen een verlenging van de proeftijd voorstellen, als uit de 
eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd 
evaluatieresultaat te komen.  

In voorkomend geval wordt het voorstel van verlenging gemotiveerd.  

De aanstellende overheid beslist over de verlenging van de proeftijd. 

Een verlenging van de proeftijd kan slechts eenmaal en voor maximaal de duur van de 
proeftijd worden toegepast, met uitzondering van de verlenging van de proeftijd in het kader 
van  het behalen van een attest of diploma (artikel 58 § 2). Als een verlenging voorgesteld 
wordt, wordt de duur van de verlenging naargelang van het geval bepaald binnen de grenzen 
van de toegelaten maximumduur.  

 

§ 2 

Het statutaire personeelslid op proef wordt voor de afloop van de verlengde evaluatieperiode 
opnieuw geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt dat het personeelslid niet in aanmerking komt 
voor de vaste aanstelling in statutair verband, wordt het ontslagen in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 218. 

 

 Hoedanigheid 

Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef zijn hoedanigheid van 
op proef aangesteld personeelslid, tot de aanstellende overheid beslist over de vaste 
aanstelling of het ontslag. 

  



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 56/327 

 Proeftijd voor contractanten 

 Doel 

De proeftijd beoogt de integratie van het contractuele personeelslid in het OCMW en de 
inwerking in zijn functie en stelt de aanstellende overheid in staat de geschiktheid van het 
personeelslid voor de functie te verifiëren. 

De leidinggevende van het personeelslid maakt onder de eindverantwoordelijkheid van de 
secretaris de concrete afspraken voor de actieve inwerking van het personeelslid in zijn 
functie en zijn integratie in het OCMW en in de betrokken dienst. 

 

 Inscholingsdocument 

Het personeelslid op proef krijgt de informatie en de vorming die nodig is voor de uitoefening 
van de functie waarin het is aangesteld. 

De afspraken voor de inwerking van het personeelslid en de evaluatiecriteria die van 
toepassing zijn voor de beoordeling van de proeftijd, worden schriftelijk aan het personeelslid 
meegedeeld. 

Tijdens de proeftijd wordt het contractuele personeelslid door zijn evaluator(en) opgevolgd 
aan de hand van het inscholingsdocument en krijgt het feedback aangaande zijn functioneren. 

 

 Duur 

§ 1 

Voor zover dat verenigbaar is met de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet of met 
specifieke wettelijke voorschriften voor de aanstelling van personeelsleden in een 
tewerkstellingsmaatregel, wordt het contractuele personeelslid onderworpen aan een proeftijd.  

De duur van de proeftijd wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en bedraagt steeds de 
maximale wettelijke termijn, tenzij anders bepaald in de arbeidsovereenkomst: 

- Arbeiders : 14d 

- Bedienden :  

o Indien het jaarlijks brutoloon (vermeerderd met bijkomende vergoedingen) 
<34 261* : 6 maanden 

o Indien het jaarlijks brutoloon (vermeerderd met bijkomende vergoedingen) >of 
=34 261* : 12 maanden  

*bedrag geldig in juli 2008 
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§ 2 

Overeenkomstig de arbeidsovereenkomstenwet wordt voor arbeiders die tijdens de eerste 6 
maanden van hun contract ononderbroken in dienst zijn, een beding van verkorte opzeg 
opgenomen in de arbeidsovereenkomst en bedraagt de opzegtermijn tijdens die eerste 6 
maanden :  

- Uitgaande van het OCMW : 7 dagen 

- Uitgaande van het personeelslid : 3,5 dagen 

De eerste periode van 6 maanden wordt op dat moment beschouwd als proefperiode. 

 

 Verloop 

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

 

 Ontslag 

Het eventuele ontslag van het contractuele personeelslid op proef, wordt door de aanstellende 
overheid gegeven in overeenstemming met de voorschriften van de 
Arbeidsovereenkomstenwet of, in voorkomend geval, andere, specifieke wettelijke 
voorschriften voor het ontslag en bedraagt steeds de minimum wettelijke termijn. 
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 De vaste aanstelling in statutair verband 

 

 Voorwaarden 

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband, op 
voorwaarde dat het: 

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

- de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie. 

 

 Aanstelling 

Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de functie waarin het op proef 
werd aangesteld. De vaste aanstelling gebeurt zonder uitstel en uiterlijk binnen een termijn 
van 3 maanden na afloop van de proeftijd en gaat in op de datum waarop de proeftijd effectief 
verstreken is. 

Tot op de datum waarop de aanstelling in statutair verband gebeurt, behoudt het personeelslid 
zijn hoedanigheid van op proef benoemd personeelslid. 
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 De periodieke evaluatie tijdens de loopbaan 

 Algemene bepalingen 

 Toepassingsgebied 

§ 1 

De personeelsleden zijn tijdens hun loopbaan onderworpen aan evaluatie. 

§ 2  

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

§ 3 

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

- contractuele personeelsleden met een tewerkstellingsduur van maximum 1 jaar; 

- contractuele personeelsleden met een vervangingscontract als de vervanging niet langer 
duurt dan 2 jaar; 

- job- en werkstudenten. 

 

 Definitie 

De personeelsleden zijn tijdens hun loopbaan onderworpen aan evaluatie. De evaluatie is de 
procedure waarbij een oordeel wordt geformuleerd over de manier waarop een personeelslid 
functioneert. De personeelsleden krijgen ook tussentijds feedback over hun functioneren. 

 

 Organisatie 

De secretaris zorgt voor de interne organisatie van de evaluaties binnen de vooropgestelde 
termijnen.  

De evaluatieprocedure wordt ingedeeld in 2 fasen: 

- eerste fase : heeft betrekking op het eigenlijke evalueren en resulteert in het 
evaluatieverslag van het personeelslid. 

- tweede fase : heeft betrekking op eventuele beroepen tegen de evaluatieresultaten. Ze loopt 
af bij de beslissing over het gevolg van de evaluatie. 

Na de afloop van elke evaluatieperiode wordt de eerste fase uiterlijk afgerond binnen een 
termijn van 2 maanden volgend op de maand waarin de evaluatieperiode afloopt. 



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 60/327 

 

 Informeren personeelsleden over evaluatiesysteem 

De personeelsleden worden geïnformeerd over alle aspecten van het evaluatiestelsel en over 
de evaluatiecriteria die op hen van toepassing zijn. 

 

 Tussentijdse feedback over functioneren 

 Feedback 

Het personeelslid krijgt tussentijds feedback over zijn manier van functioneren : 

- onder de vorm van formele plannings- en opvolgingsgesprekken 

- onder de vorm van een functioneringsgesprek 

- onder de vorm van een terechtwijzing of terechtwijzingsnota 

 

 Functioneringsgesprek 

§ 1  

Tijdens de evaluatieperiode vindt ten minste 1 functioneringsgesprek plaats met het betrokken 
personeelslid en dit ten laatste binnen de eerste 15 maanden van de periode. 

§ 2 

Onder functioneringsgesprek wordt verstaan: een tweegesprek tussen de rechtstreekse 
leidinggevende en het personeelslid met het oog op het optimaal functioneren van het 
personeelslid en de optimale kwaliteit van de dienstverlening. Zowel het personeelslid als zijn 
leidinggevende kunnen bespreekpunten aanvoeren. 

Bijkomende functioneringsgesprekken kunnen plaatsvinden op vraag van het personeelslid of 
van zijn leidinggevende.  

§ 3 

Het functioneringsgesprek resulteert in een afsprakennota over bepaalde aandachtspunten. 
Zowel het personeelslid als zijn leidinggevende ondertekenen de afsprakennota en krijgen er 
een exemplaar van. De ondertekening van de afsprakennota voor kennisneming betekent niet 
dat het personeelslid met alle aantekeningen akkoord is. Zo het personeelslid weigert te 
tekenen, wordt hiervan in deze nota melding gemaakt en wordt de nota hem aangetekend 
toegestuurd.  
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 Terechtwijzing en terechtwijzigingsnota 

§ 1 

Concrete feiten en gedragingen die negatieve weerslag kunnen hebben op de evaluatie van 
een personeelslid geven aanleiding tot een nota die aan het personeelslid wordt voorgelegd of 
aangetekend wordt opgestuurd en die toegevoegd wordt aan zijn evaluatiedossier. 

 

§ 2 

Als feiten of gedragingen van het personeelslid een uitgesproken negatieve weerslag kunnen 
hebben op de evaluatie, nodigt de leidinggevende het personeelslid uit om deze te bespreken 
in een functioneringsgesprek. 

 

 Plannings- en opvolgingsgesprek 

Een planningsgesprek is een overleg tussen het personeelslid en de leidinggevende waarbij 
het takenpakket opgenomen in de functieomschrijving omgezet wordt in meer concrete 
prestatiedoelstellingen die binnen bepaalde termijnen behaald moeten worden.  

Planningsgesprekken zijn ter ondersteuning en opvolging van de medewerker.  
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 De duur van de evaluatieperiode  

 Periode 

 

§ 1 

Het personeelslid dat aan de periodieke evaluatie onderworpen is, wordt 2-jaarlijks 
geëvalueerd. De evaluatie heeft betrekking op de periode die volgt op de vorige 
evaluatieperiode. 

Het personeelslid zal na afloop van de evaluatieperiode geëvalueerd worden als het tijdens die 
evaluatieperiode ten minste 6 maanden prestaties verricht heeft. De evaluatie van het 
personeelslid dat binnen die evaluatieperiode deze minimale duur van de prestaties niet heeft 
bereikt, wordt uitgesteld. 

Het personeelslid wordt pas geëvalueerd na de diensthervatting en op het ogenblik dat de 
minimale prestatietermijn wordt bereikt. Voor zover de minimale prestatietermijn niet wordt 
bereikt, wordt de evaluatie telkens met 6 maanden uitgesteld.  

Het personeelslid behoudt tot dan het resultaat van de vorige evaluatieperiode. 

 

§ 2 

De evaluatieperiode van een personeelslid dat een ongunstig evaluatieresultaat kende, wordt 
ingekort tot 1 jaar bij evaluatieresultaat ‘onvoldoende’ of ‘totaal ontoereikend’. 

In dit geval dient het personeelslid ten minste 6 maanden van de evaluatieperiode aanwezig te 
zijn. Het personeelslid wordt pas geëvalueerd na de diensthervatting en op het ogenblik dat de 
minimale prestatietermijn werd bereikt. Voor zover de minimale prestatietermijn niet wordt 
bereikt, wordt de evaluatie telkens met 6 maanden uitgesteld.  
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 De evaluatiecriteria 

 

 Criteria 

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. De 
evaluatiecriteria sluiten aan bij de functieomschrijvingen en bij de doelstellingen van het 
OCMW en worden vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  

De criteria worden beoordeeld op basis van evaluatieformulieren met een scoresysteem.  

Bij de vaststelling van de evaluatiecriteria voor de evaluatie van personen met een 
arbeidshandicap wordt zo nodig rekening gehouden met de handicap. 

 

 De evaluatoren  

 Evaluatoren 

De personeelsleden worden geëvalueerd op ambtelijk niveau. 

 

 1 evaluator of meerdere 

§ 1 

Het personeelslid wordt geëvalueerd door ten minste 1 leidinggevende, die bij voorkeur de 
rechtstreeks leidinggevende is.  

De secretaris wijst de evaluatoren voor de verschillende diensten aan. Hij zorgt voor de 
opleiding van de evaluatoren en waakt over de eenduidige toepassing van het evaluatiestelsel 
binnen de diensten. 

Waar nodig, kan de secretaris meerdere evaluatoren aanduiden, waaronder steeds de 
rechtstreeks leidinggevende van het personeelslid.  

 

§ 2  

Elke evaluator moet een opleiding tot evaluator gevolgd hebben om te mogen evalueren. De 
evaluatoren worden onder meer geëvalueerd op hun wijze van evalueren.  

Als een evaluator zelf negatief geëvalueerd wordt, kan de secretaris, al dan niet tijdelijk, een 
andere evaluator aanwijzen als dat op basis van de inhoud van de evaluatie aangewezen blijkt.  
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 Het verloop van de evaluatie 

 Kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag 

De evaluator beoordeelt het personeelslid op basis van het vooropgestelde evaluatiesysteem.  

De evaluator(en) legt(gen) de evaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag 
dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt.  

 

 Consensus bij meerdere evaluatoren 

Als er meerdere evaluatoren zijn streven deze naar een consensus over de eindconclusie van 
de evaluatie en over het voorstel van evaluatiegevolg. 

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

 

 Evaluatiegesprek en procedure 

§ 1 

De evaluatie wordt besproken in een evaluatiegesprek tussen de evaluator en het 
personeelslid.  

In geval er meerdere evaluatoren zijn, wordt het gesprek gevoerd tussen de rechtstreeks 
leidinggevende (= eerste evaluator) en het personeelslid. De andere evaluator(en) zijn slechts 
aanwezig indien het personeelslid of de eerste evaluator daarom uitdrukkelijk verzoekt. 

 

§ 2 

Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag. Het personeelslid kan in het evaluatieverslag 
opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren.  

Het personeelslid bezorgt het ondertekende evaluatieverslag terug aan zijn rechtstreekse 
leidinggevende binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het evaluatieverslag.  

De ondertekening voor kennisneming betekent niet dat het personeelslid met alle 
aantekeningen akkoord is.  

Indien het personeelslid nalaat het stuk terug te bezorgen of indien het personeelslid weigert 
te tekenen, wordt het stuk aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan 
het betrokken personeelslid en verzaakt het personeelslid aan het maken van opmerkingen.  

De evaluator(en) ondertekent(en) het evaluatieverslag en, in voorkomend geval, de 
opmerkingen van het personeelslid voor kennisneming. 
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§ 3 

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

Het personeelslid heeft het recht zijn persoonlijk evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op 
zijn verzoek een afschrift van. 
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 De evaluatieresultaten en de gevolgen van de 
evaluatie 

 

Onderafdeling I De evaluatieresultaten 

  

Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig. 

1° Aan gunstige zijde is het evaluatieresultaat ofwel: 

- voldoende : 50 – 69% 

- goed : 70 tot 79% 

- uitstekend : 80% en meer 

2° Aan ongunstige zijde is het evaluatieresultaat ofwel: 

- onvoldoende : 40% - 49% 

- totaal ontoereikend : < 40% 

 

Onderafdeling II De gevolgen van de evaluatie  
 

 Voorstel evaluator 

De evaluator(en) formuleert(en) op basis van het door het personeelslid ondertekende 
evaluatieverslag een voorstel van evaluatiegevolg aan de secretaris. 

 

 Gevolgen van het evaluatieresultaat 

§ 1 

Het personeelslid met een gunstig evaluatieresultaat (voldoende / goed / uitstekend) dat de 
vereiste schaalanciënniteit heeft, krijgt de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan. 

Het personeelslid met een ongunstig (onvoldoende / totaal ontoereikend) evaluatieresultaat 
heeft geen recht op de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan, ook al heeft het de 
vereiste schaalanciënniteit.  

Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als het een volgende evaluatieperiode afsluit met 
een gunstig evaluatieresultaat.  
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§ 2 

Bijkomende gevolgen van het evaluatieresultaat:  
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Uitstekend - voorbehouden voor medewerkers die zich lieten opmerken 
omwille van het grote engagement en extra inspanningen.  

Goed - voorbehouden voor medewerkers die over de ganse lijn hun 
taken naar behoren vervullen. 

Voldoende - voorbehouden voor medewerkers die hun taken wel vervullen 
maar waarvoor aandachtspunten en verbeterpunten gelden bij 
bepaalde criteria. Voor deze medewerkers wordt een 
begeleidingsplan opgesteld en wordt bijkomende vorming 
voorzien.  

Er wordt met de medewerkers ten minste 2 verplichte 
functioneringsgesprekken gevoerd tijdens de volgende 
evaluatieperiode, 1 gesprek binnen de eerste 6 maanden en 1 
gesprek tussen 6 en 15 maanden. 
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Onvoldoende - voorbehouden voor medewerkers die tekort schieten op 
belangrijke criteria.  

- Voor deze medewerkers wordt de daaropvolgende 
evaluatieperiode verkort tot 1 jaar met 2 verplichte 
functioneringsgesprekken, 1 gesprek binnen een periode van 3 
maanden en een volgend gesprek tussen 3 en 7 maanden. Voor 
de medewerkers wordt een begeleidingstraject opgesteld met 
noodzakelijke maatregelen met het oog op het verbeteren van 
het functioneren van de betrokkene. 

- Bij 1 of meer opeenvolgende ongunstige evaluatieresultaten én 
indien er een voor het personeelslid passende functie vacant is, 
kan de aanstellende overheid een herplaatsing toepassen 
volgens de regels, zoals bepaald in titel 6 van deze 
rechtspositieregeling.  

- Ook in geval van herplaatsing geldt de verkorte 
evaluatieperiode van 1 jaar met 2 verplichte 
functioneringsgesprekken, 1 gesprek binnen een periode van 3 
maanden en een volgend gesprek tussen 3 en 7 maanden. 
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Totaal 
ontoereikend 

- voorbehouden voor medewerkers die over de ganse lijn tekort 
schieten en die ongeschikt zijn voor de functie. 

- Voor deze medewerkers wordt de daaropvolgende 
evaluatieperiode verkort tot 1 jaar met 2 verplichte 
functioneringsgesprekken, 1 gesprek binnen een periode van 3 
maanden en een volgend gesprek tussen 3 en 7 maanden. Voor 
de medewerkers wordt een begeleidingstraject opgesteld met 
noodzakelijke maatregelen met het oog op het verbeteren van 
het functioneren van de betrokkene. 

- Opeenvolgende ‘totaal ontoereikend’- evaluatieresultaten 
gelden als vaststelling van de definitieve beroepsongeschiktheid 
en de aanstellende overheid beslist over het ontslag van het 
betrokken personeelslid volgens de regels bepaald in titel 8 en 9 
van dit statuut. 

Als alternatief voor het ontslag wegens beroepsongeschiktheid 
kan de aanstellende overheid een herplaatsing toepassen indien 
er een voor het personeelslid passende functie vacant is en 
volgens de regels, zoals bepaald in titel 6 van deze 
rechtspositieregeling.  

- In geval van herplaatsing geldt een verkorte evaluatieperiode 
van 1 jaar met 2 verplichte functioneringsgesprekken, 1 gesprek 
binnen een periode van 3 maanden en een volgend gesprek 
tussen 3 en 7 maanden. 
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§ 3 

De secretaris beslist over de toepassing van bijkomende positieve of negatieve gevolgen van 
het evaluatieresultaat, met uitzondering van de herplaatsing of het ontslag wegens 
beroepsongeschiktheid van deze personeelsleden. 

Het personeelslid wordt van die beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 

 Beslissing over herplaatsing 

§ 1 

De aanstellende overheid beslist over een eventuele herplaatsing van het personeelslid na een 
of meer ongunstige evaluatieresultaten. 

 

§ 2 

De secretaris doet op basis van het evaluatieverslag van de evaluatoren een gemotiveerd 
voorstel tot herplaatsing. 

 

§ 3 

Het personeelslid en zijn evaluator(en) worden van die beslissing op de hoogte gebracht. 

 

§ 4 

De aanstellende overheid kan geen definitieve beslissing nemen over een negatief gevolg van 
de evaluatie, voor het beroep tegen de ongunstige evaluatie is afgehandeld en hij beslist heeft 
om de evaluatie al dan niet aan te passen. 

 

 Ontslag wegens beroepsongeschiktheid 

§ 1 

Enkel de aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Het 
ontslag vormt de ultieme maatregel als intensieve functioneringsbegeleiding mislukt is. 

 

§ 2 

De secretaris doet op basis van het evaluatieverslag van de evaluatoren een gemotiveerd 
voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid.  
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§ 3 

De aanstellende overheid kan pas beslissen over het ontslag nadat ze het betrokken 
personeelslid heeft gehoord. 

Ten minste 5 werkdagen vóór zijn verschijning wordt de betrokkene opgeroepen om gehoord 
te worden, hetzij bij een per post aangetekende brief, hetzij door afgifte van de 
oproepingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

De betrokkene kan zich in dit verhoor laten bijstaan. 

Indien het personeelslid en/of zijn vertegenwoordiger niet komt opdagen wordt de 
schriftelijke uitnodiging van het personeelslid of andere inspanningen om het personeelslid te 
horen, gelijkgesteld met horen. 

 

§ 4 

Van de verklaringen van het personeelslid wordt door de aanstellende overheid verslag 
opgemaakt. Indien het personeelslid weigert het verslag  te tekenen, wordt het verslag 
aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het betrokken 
personeelslid.  
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 Het beroep tegen het evaluatieresultaat 

Onderafdeling I Algemene bepalingen 
 

 Beroep tegen de evaluatieresultaten 

Het personeelslid kan beroep aantekenen tegen: 

1° de ongunstige evaluatie met het evaluatieresultaat onvoldoende of totaal 
ontoereikend; 

2° de gunstige evaluatie met het evaluatieresultaat voldoende of goed. 

Het beroep richt zich tegen de evaluatie van de evaluator(en) in een fase waarin er nog geen 
gevolg aan de evaluatie werd gekoppeld. 

 

 Wijze van beroep 

Het beroep wordt ingediend bij een beroepsinstantie. De naam en het adres van de 
contactpersoon van de beroepsinstantie worden aan de personeelsleden meegedeeld.  

De uiterlijke termijn voor de indiening van het beroep is 15 kalenderdagen te rekenen vanaf 
de datum van ontvangst van de kopie van het definitieve evaluatieverslag. 

Het beroep wordt schriftelijk ingediend. Het personeelslid krijgt een gedateerde 
ontvangstmelding van zijn beroep. 
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 Samenstelling van de beroepsinstantie 

 Samenstelling 

§ 1  

Voor elke behandeling van een beroep bestaat de beroepsinstantie minimaal uit 3 leden en een 
secretaris-notulist die niet deelneemt aan de besprekingen en aan de beoordeling van het 
beroep. 

 

§ 2 

Leden van de Raad en van het Vast Bureau, de secretaris en de evaluator(en) van het 
personeelslid dat beroep aantekent, mogen geen deel uitmaken van de beroepsinstantie. 

De beroepsinstantie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht en de leden 
hebben minimaal een gelijkwaardig functieniveau als de persoon die beroep aantekent.  

Aanverwanten van de persoon die beroep aantekent tot in de tweede graad alsook 
samenwonenden bij deze aanverwanten, worden geweerd. 

 

§ 3 

De beroepsinstantie bestaat verder uit minimum 2 externe deskundigen. Onder externe 
deskundigen wordt in dat geval verstaan, ofwel : 

- consultants van een extern bureau met expertise in coaching en evaluatie; 

- personeelsleden van een andere overheid dan het OCMW in een graad van minstens 
niveau A of B, met expertise in personeelsevaluatie. 

 

§ 4 

De leden van de beroepsinstantie alsook de secretaris-notulist worden bij name aangesteld 
door het Vast Bureau. 

De beroepsinstantie wijst in haar midden een voorzitter aan.  
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 De werking van de beroepsinstantie 

 

 Onderzoek 

De beroepsinstantie kan bij eenvoudige meerderheid het beroep behandelen. De voorzitter 
leidt de werkzaamheden van de beroepsinstantie. De beroepsinstantie onderzoekt het beroep 
en hoort de evaluator en het personeelslid. 

Ze gaat ondermeer na of :  

- het betwiste evaluatieresultaat redelijkerwijze in verhouding staat tot de vaststellingen over 
de diverse evaluatiecriteria; 

- het resultaat evenwichtig is; 

- er eventueel andere factoren of feiten naast de evaluatiecriteria hebben meegespeeld; 

- er ernstige overtredingen van de procedurevoorschriften of bepalingen in de 
rechtspositieregeling zijn gebeurd; 

- de evaluatie in overeenstemming is met de normen binnen de organisatie. 

 

 Hoorzitting 

§ 1 

Het personeelslid en de evaluator worden gehoord in een hoorzitting onder leiding van de 
voorzitter van de beroepsinstantie.  

 

§ 2 

Het personeelslid kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar zijn 
keuze. Het personeelslid wordt als laatste gehoord in zijn verdediging. Het personeelslid 
wordt schriftelijk uitgenodigd tot de hoorzitting.  

Indien het personeelslid en/of zijn vertegenwoordiger niet komt opdagen wordt de 
schriftelijke uitnodiging van het personeelslid of andere inspanningen om het personeelslid te 
horen, gelijkgesteld met horen. 
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§ 3 

Van de hoorzitting wordt door de secretaris-notulist ter zitting een verslag gemaakt. Het 
verslag geeft de standpunten van de evaluator en van het personeelslid weer. De secretaris-
notulist van de beroepsinstantie, de evaluator en het personeelslid ondertekenen het verslag.  

Indien het personeelslid weigert het verslag te tekenen, wordt het verslag aangetekend 
verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het betrokken personeelslid.  

Het verslag maakt deel uit van het beroepsdossier. 

 

 Gemotiveerd advies 

§ 1 

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

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

 

§ 2  

Het gemotiveerde advies wordt schriftelijk aan de OCMW-secretaris bezorgd binnen een 
termijn van uiterlijk 45 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de 
ontvangstmededeling van het beroep aan de klager.  

De secretaris tekent het advies voor ontvangst. 

  



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 75/327 

Onderafdeling II Beslissing secretaris na beroepsprocedure 
 

 Termijnen en procedure 

§ 1 

Binnen een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het 
gemotiveerde advies beslist de secretaris over de bevestiging of de aanpassing van de 
evaluatie en van het evaluatieresultaat en deelt hij zijn gemotiveerde beslissing mee aan het 
personeelslid, aan de voorzitter van de beroepsinstantie en aan de evaluator. De kennisgeving 
gebeurt schriftelijk. 

 

§ 2 

Bij bevestiging van de bestaande evaluatie wordt de bevestigingsbeslissing voor 
kennisneming door het personeelslid en door de evaluator ondertekend binnen een termijn van 
10 kalenderdagen. Indien het personeelslid of een evaluator weigert te tekenen, wordt het stuk 
aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de betrokkene. 

De beslissing maakt deel uit van het evaluatiedossier. 

 

§ 3 

Bij aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat wordt de aangepaste evaluatie 
voor kennisneming door het personeelslid en door de evaluatoren ondertekend binnen een 
termijn van 10 kalenderdagen.  

Indien het personeelslid of een evaluator weigert te tekenen, wordt het stuk aangetekend 
verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de betrokkene. 

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

§ 1 

Als de beroepsinstantie in een beroep tegen een ongunstige evaluatie, geen advies formuleert 
binnen de vooropgestelde termijn dan krijgt het personeelslid het evaluatieresultaat 
‘voldoende’ en past de secretaris de evaluatie en het evaluatieresultaat in die zin aan. 

Als de secretaris in een beroep tegen een ongunstige evaluatie, geen beslissing neemt over de 
bevestiging of aanpassing van het evaluatieresultaat binnen de vooropgestelde termijn, dan 
heeft het personeelslid ‘voldoende’ als evaluatieresultaat. 

 

§ 2 

Als de beroepsinstantie in een beroep tegen een gunstige evaluatie die niet gunstig genoeg 
bevonden is, geen advies formuleert binnen de vooropgestelde termijn dan krijgt het 
personeelslid het evaluatieresultaat dat één trap positiever is dan het eerder gekregen 
evaluatieresultaat. 

Als de secretaris in een beroep tegen een gunstige evaluatie die niet gunstig genoeg bevonden 
is, geen beslissing neemt over de bevestiging of aanpassing van de evaluatie en van het 
evaluatieresultaat binnen de voorop termijn, dan krijgt het personeelslid het evaluatieresultaat 
dat één trap positiever is dan het eerder gekregen evaluatieresultaat. 
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 Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de 
secretaris en de financieel beheerder 

 De evaluatie tijdens de proeftijd 

 

 Evaluatie 

De secretaris en de financieel beheerder op proef worden geëvalueerd door het Vast Bureau.  

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria en op basis 
van evaluatieformulieren en een scoresysteem zoals bepaald in artikel 112.  

 

 Externe deskundigen 

Het Vast Bureau baseert zijn evaluatie op een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid.  
 

De Raad stelt hiertoe externe deskundigen in het personeelsbeleid aan, die voldoende garantie 
kunnen bieden voor continuïteit in het evaluatieproces.  

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

 Tussentijds functioneringsgesprek 

De secretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds terugkoppeling over hun manier 
van functioneren zoals bepaald in artikel 115. 

Als de proeftijd van de secretaris en van de financieel beheerder voor de helft verstreken is, 
wordt een tussentijds functioneringsgesprek gevoerd: 

1° tussen de secretaris en het Vast Bureau; 

2° tussen de financieel beheerder en het Vast Bureau en de secretaris; 

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

 



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 78/327 

 Aanstelling of ontslag 

§ 1  

Ten laatste een maand voor het einde van de proeftijd maakt het Vast Bureau de eindevaluatie 
van de proeftijd op basis van het vooropgestelde evaluatiesysteem en de vastgelegde 
evaluatiecriteria. 

De deskundigen leveren tegen de afgesproken datum het evaluatierapport over de proeftijd in 
bij de voorzitter van het Vast Bureau.  
 
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig.  

• Gunstig : 50% of meer 

• Ongunstig : 49% of minder 

Het Vast Bureau stemt over de eindconclusie van de evaluatie en over het voorstel van 
evaluatiegevolg. Bij staking van stemmen wordt het betrokken personeelslid geacht te 
voldoen. 

Het Vast Bureau voert met het betrokken personeelslid het evaluatiegesprek waarin de 
eindevaluatie wordt besproken. 

 

§ 2  

De secretaris en de financieel beheerder op proef die na het verstrijken van de proeftijd op 
grond van het ongunstige eindresultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de 
vaste aanstelling in statutair verband wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
ontslagen. 

Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 79/327 

 Verlenging proeftijd 

Het Vast Bureau  kan voorstellen om de proeftijd met 6 maanden te verlengen, als uit de 
eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd 
evaluatieresultaat te komen. 

In voorkomend geval beslist de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over de verlenging van 
de proeftijd.  

De secretaris of de financieel beheerder op proef wordt na afloop van de verlengde proeftijd 
opnieuw geëvalueerd volgens dezelfde procedure. Als hij op grond van het ongunstige 
resultaat van die evaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in statutair 
verband, wordt hij door de Raad ontslagen.  

Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 218.  

 

 Hoedanigheid na verloop van proefperiode 

Na afloop van de proeftijd behouden de secretaris en de financieel beheerder op proef hun 
hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid, tot de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn beslist over de vaste aanstelling in statutair verband of het ontslag. 

De Raad neemt zijn beslissing tot ontslag zonder uitstel en uiterlijk binnen 3 maanden na de 
eindevaluatie het Vast Bureau. 
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 De evaluatie tijdens de loopbaan 

 Eindevaluatie 

§ 1 

De secretaris en de financieel beheerder worden geëvalueerd door het Vast Bureau.  

 

§ 2 

Het Vast Bureau bespreekt de eindevaluatie met het betrokken personeelslid in een 
evaluatiegesprek.  

De evaluatie wordt uitgevoerd zoals bepaald in artikels  103 tot en met 114 en op basis van 
vooraf vastgestelde evaluatiecriteria en op basis van evaluatieformulieren en een 
scoresysteem zoals bepaald in artikel 112.  

 

§ 3 

Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag. Het personeelslid kan in het evaluatieverslag 
opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren.  

Het personeelslid bezorgt het ondertekende evaluatieverslag terug aan het Vast Bureau binnen 
10 kalenderdagen na ontvangst van het evaluatieverslag.  

De ondertekening voor kennisneming betekent niet dat het personeelslid met alle 
aantekeningen akkoord is.  

Indien het personeelslid nalaat het stuk terug te bezorgen of indien het personeelslid weigert 
te tekenen, wordt het stuk aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan 
het betrokken personeelslid en verzaakt het personeelslid aan het maken van opmerkingen.  

De voorzitter van het Vast Bureau ondertekent namens het Vast Bureau het evaluatieverslag 
en, in voorkomend geval, de opmerkingen van het personeelslid voor kennisneming. 

 

§ 4 

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

Het personeelslid heeft het recht zijn persoonlijk evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op 
zijn verzoek een afschrift van. 
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 Externe deskundigen  

Het Vast Bureau baseert de evaluatie op een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid. 
De Raad stelt hiertoe externe deskundigen in het personeelsbeleid aan die voldoende garantie 
kunnen bieden voor continuïteit in het evaluatieproces.  
 

 Periode 

§ 1 

De secretaris en de financieel beheerder worden 2-jaarlijks geëvalueerd. 

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

De secretaris en de financieel beheerder zullen na afloop van de evaluatieperiode geëvalueerd 
worden als het tijdens die evaluatieperiode ten minste 6 maanden prestaties verricht heeft. De 
evaluatie van het personeelslid dat binnen die evaluatieperiode deze minimale duur van de 
prestaties niet heeft bereikt, wordt uitgesteld. 

Het personeelslid wordt pas geëvalueerd na de diensthervatting en op het ogenblik dat de 
minimale prestatietermijn wordt bereikt. Voor zover de minimale prestatietermijn niet wordt 
bereikt, wordt de evaluatie telkens met 6 maanden uitgesteld.  

Het personeelslid behoudt tot dan het resultaat van de vorige evaluatieperiode. 

 

§ 2 

De evaluatieperiode van het personeelslid dat een ongunstig evaluatieresultaat kende, kan 
ingekort worden tot : 

- 1 jaar bij evaluatieresultaat ‘onvoldoende’ of ‘totaal ontoereikend’ 

In dit geval dient het personeelslid ten minste 3 maanden van de evaluatieperiode aanwezig te 
zijn. Het personeelslid wordt pas geëvalueerd na de diensthervatting en op het ogenblik dat de 
minimale prestatietermijn werd bereikt. Voor zover de minimale prestatietermijn niet wordt 
bereikt, wordt de evaluatie telkens met 3 maanden uitgesteld.  
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 Evaluatiecriteria 

§ 1 

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. De criteria 
worden beoordeeld op basis van evaluatieformulieren met een scoresysteem.  

De evaluatiecriteria en het scoresysteem worden door de Raad vastgesteld voor:  

1°  de secretaris: na overleg van de functiehouder met het Vast Bureau; 
2°  de financieel beheerder: na overleg van de functiehouder met de secretaris en het Vast 

Bureau. 
Na het overleg bespreekt het Vast Bureau de voorgestelde evaluatiecriteria met de externe 
deskundigen in het personeelsbeleid, die verantwoordelijk zijn voor het voorbereidend rapport 
voor de evaluatie en stuurt het de criteria en het systeem zo nodig bij.  

 

 Uitzondering onafhankelijkheid financieel beheerder 

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

 

 Voorbereidend rapport 

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

- Een evaluatiegesprek met de functiehouder waarin vastgesteld wordt in welke mate en op 
welke wijze hij of zij aan de vastgestelde evaluatiecriteria, resultaatverbintenissen of 
afspraken voldaan heeft; 

- anonieme, gesloten vragenlijsten  bestemd voor de leden van het managementteam 
enerzijds en de medewerkers van de geëvalueerde anderzijds. waarin gepeild wordt naar de 
mate waarin en de wijze waarop de functiehouder voldaan heeft aan de vastgestelde 
evaluatiecriteria, resultaatverbintenissen of afspraken. 

- anonieme, gesloten vragenlijsten bestemd voor de leden van het Vast Bureau waarin 
gepeild wordt naar de mate waarin en de wijze waarop de functiehouder voldaan heeft aan 
de vastgestelde evaluatiecriteria, resultaatverbintenissen of afspraken. 

De ingevulde vragenlijsten maken zelf geen deel uit van het evaluatiedossier maar de 
resultaten ervan worden verwerkt tot conclusies. 

De vaststellingen uit het interview en de conclusies van de vragenlijsten worden per 
evaluatiecriterium verwerkt in het voorbereidend rapport, dat wel onderdeel vormt van het 
evaluatiedossier.  
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 Tussentijdse feedback over functioneren 

 Feedback 

Het personeelslid krijgt tussentijds feedback over zijn manier van functioneren : 

- onder de vorm van formele plannings- en opvolgingsgesprekken 

- onder de vorm van een functioneringsgesprek 

- onder de vorm van een terechtwijzing of terechtwijzingsnota 

 

 Functioneringsgesprek 

§ 1  

Tijdens de evaluatieperiode vindt ten minste 1 functioneringsgesprek plaats met het betrokken 
personeelslid en dit ten laatste binnen de eerste 15 maanden van de periode. 

 

§ 2 

Onder functioneringsgesprek wordt verstaan: een gesprek tussen het Vast Bureau en het 
personeelslid met het oog op het optimaal functioneren van het personeelslid en de optimale 
kwaliteit van de dienstverlening. Zowel het personeelslid als het Vast Bureau kunnen 
bespreekpunten aanvoeren. 

Bijkomende functioneringsgesprekken vinden plaats op vraag van het personeelslid of van het 
Vast Bureau.  

 

§ 3 

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

De ondertekening van de afsprakennota voor kennisneming betekent niet dat het personeelslid 
met alle aantekeningen akkoord is. Indien het personeelslid weigert te tekenen, wordt het stuk 
aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het betrokken 
personeelslid. 
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 Terechtwijzing en terechtwijzigingsnota 

§ 1 

Concrete feiten en gedragingen die negatieve weerslag kunnen hebben op de evaluatie van 
een personeelslid geven aanleiding tot een nota die aan het personeelslid wordt voorgelegd of 
aangetekend wordt opgestuurd en die toegevoegd wordt aan zijn evaluatiedossier. 

 

§ 2 

Als feiten of gedragingen van het personeelslid een uitgesproken negatieve weerslag kunnen 
hebben op de evaluatie, nodigt het Vast Bureau het personeelslid uit om deze te bespreken in 
een functioneringsgesprek. 
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 De evaluatieresultaten en de gevolgen van de 
evaluatie 

 

 Evaluatieresultaten 

Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig. 

1° Aan gunstige zijde is het evaluatieresultaat ofwel: 

- voldoende : 50 – 69% 

- goed : 70 tot 79% 

- uitstekend : 80% en meer 

2° Aan ongunstige zijde is het evaluatieresultaat ofwel: 

- onvoldoende : 40% - 49% 

- totaal ontoereikend : < 40% 

 

 Gevolgen van het evaluatieresultaat 

Het evaluatieresultaat heeft volgende bijkomende positieve en negatieve gevolgen :  

 Evaluatieresultaat Gevolgen 

Po
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Uitstekend 
- voorbehouden voor medewerkers die zich lieten 

opmerken omwille van het grote engagement en extra 
inspanningen.  

Goed - voorbehouden voor medewerkers die over de ganse lijn 
hun taken naar behoren vervullen.  

Voldoende 

- voorbehouden voor medewerkers die hun taken wel 
vervullen maar waarvoor aandachtspunten en 
verbeterpunten gelden bij bepaalde criteria. Voor deze 
medewerkers wordt een begeleidingsplan opgesteld en 
wordt bijkomende vorming voorzien.  
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 Evaluatieresultaat Gevolgen 
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Onvoldoende 

- voorbehouden voor medewerkers die tekort schieten op 
belangrijke criteria.  

Voor deze medewerkers wordt de daaropvolgende 
evaluatieperiode verkort tot 1 jaar met 2 verplichte 
functioneringsgesprekken, 1 gesprek binnen een periode 
van 3 maanden en een volgend gesprek tussen 3 en 7 
maanden. 

Totaal 
ontoereikend 

- voorbehouden voor medewerkers die over de ganse lijn 
tekort schieten en die ongeschikt zijn voor de functie. 

Voor deze medewerkers wordt de daaropvolgende 
evaluatieperiode verkort tot 1 jaar met 2 verplichte 
functioneringsgesprekken, 1 gesprek binnen een periode 
van 3 maanden en een volgend gesprek tussen 3 en 7 
maanden. 

- Opeenvolgende ‘totaal ontoereikend’- 
evaluatieresultaten gelden als vaststelling van de 
definitieve beroepsongeschiktheid en de aanstellende 
overheid beslist over het ontslag van het betrokken 
personeelslid en volgens de regels bepaald in titel 8 van 
dit statuut. 

 

 

 Beslissing over gevolgen 

§ 1 

Het Vast Bureau beslist over de toepassing van bijkomende positieve of negatieve gevolgen 
van het evaluatieresultaat, met uitzondering van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. 

Het Vast Bureau baseert zijn beslissing op het voorbereidend rapport en neemt in voorkomend 
geval de passende maatregelen met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het 
betrokken personeelslid functioneert. 

 

§ 2 

Het personeelslid wordt van die beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht. 
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 Ontslag wegens beroepsongeschiktheid 

§ 1 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over het ontslag wegens 
beroepsongeschiktheid na 2 opeenvolgende evaluaties waarvan het evaluatieresultaat ‘totaal 
ontoereikend’ was op voorstel van het Vast Bureau.  

In voorkomend geval formuleert het Vast Bureau het gemotiveerde voorstel tot ontslag 
wegens beroepsongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van de raadscommissie.  

Het ontslag vormt de ultieme maatregel als intensieve functioneringsbegeleiding mislukt is. 

 

§ 2 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan pas beslissen over het ontslag nadat ze het 
betrokken personeelslid heeft gehoord. 

Ten minste 5 werkdagen vóór zijn verschijning wordt de betrokkene opgeroepen om gehoord 
te worden, hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij door afgifte van de 
oproepingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

De betrokkene  kan zich in dit verhoor laten bijstaan. 

Indien het personeelslid en/of zijn vertegenwoordiger niet komt opdagen wordt de 
schriftelijke uitnodiging van het personeelslid of andere inspanningen om het personeelslid te 
horen, gelijkgesteld met horen. 

 

§ 3 

Van de verklaringen van het personeelslid wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
verslag opgemaakt. Indien het personeelslid weigert het verslag te tekenen, wordt het verslag 
aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het betrokken 
personeelslid.  
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 Het vormingsreglement 

 Algemene bepalingen 

 Definitie 

§ 1  

Vorming en opleiding zijn essentiële elementen in het personeelsbeleid en de 
organisatieontwikkeling. Voor het personeelslid wordt dit geconcretiseerd in de 
vormingsplicht en het vormingsrecht.  

Onder vorming wordt verstaan: elk begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht of dat 
intern of extern aan het bestuur georganiseerd wordt, ongeacht de duur ervan en ongeacht of 
het individueel dan wel in groepsverband georganiseerd wordt. 

Het personeel heeft in dit kader enerzijds het recht en anderzijds de plicht om deel te nemen 
aan opleidings- en vormingsinitiatieven om de kwaliteit van het bestuur en zijn persoonlijke 
bijdrage daartoe op peil te houden en te vergroten. 

 

§ 2 

Het OCMW voert hiertoe een geïntegreerd vormingsbeleid dat aansluit bij het totale beheer 
van het menselijke potentieel binnen de organisatie en het competentiemanagement.  

Binnen dit geïntegreerd vormingsbeleid wordt de vorming planmatig vastgesteld op basis van: 

- de individuele leerbehoeften van het personeelslid binnen zijn inhoudelijk werkveld en de 
werkomgeving. De vorming sluit aan bij de functieomschrijving en het functieprofiel , bij 
specifieke opdrachten, de persoonlijke evaluatie, de vooropleiding en werkervaring, de 
interesses en loopbaanplanning, de interne mobiliteit of jobrotatie; 

- de leerbehoeften van de organisatie in het kader van de organisatieontwikkeling en 
veranderingsprocessen, van technologische vernieuwing en introductie van nieuwe 
procedés; 

- de leerbehoeften van de organisatie in het kader van beleidsprioriteiten en concrete 
beleidsprojecten. 

Het vormingsbeleid resulteert in een jaarlijks vormingsplan. 
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 Vormingsreglement 

§ 1 

Voor de uitvoering van het geïntegreerd vormingsbeleid en de concretisering van het 
vormingsrecht en de vormingsplicht stelt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een 
Vormingsreglement op. 

 

§ 2 

Het vormingsreglement regelt onder meer: 

1. de vorming tijdens de proeftijd; 

2. de verplichtingen van de personeelsleden bij deelname aan een vormingsactiviteit; 

3. de faciliteiten die aan de personeelsleden toegekend worden bij het volgen van 
vorming, andere dan degene die vastgesteld worden in §3; 

4. de algemene criteria op basis waarvan vormingsaanvragen geweigerd worden. 

 

§ 3 

Het personeelslid krijgt voor alle interne of externe vormingsactiviteiten waaraan het 
deelneemt op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur, dienstvrijstelling en de periodes van 
afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 

 

§ 4 

Het bestuur draagt de kosten voor de deelname aan opgelegde vormingsactiviteiten. Tot die 
kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en van de plaats waar de 
vormingsactiviteit doorgaat.  

 

§ 5 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn legt in het vormingsreglement de faciliteiten vast voor 
het personeelslid dat op eigen vraag deelneemt aan interne of externe vormingsactiviteiten.  

 

 Vormingsverantwoordelijke  

De vormingsverantwoordelijke zorgt in samenwerking met de secretaris en de diensthoofden 
voor de opmaak van het vormingsplan en de concrete invulling van het vormingsrecht en van 
de vormingsplicht op basis van de vastgestelde vormingsbehoeften. 
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 Voorrangsregeling 

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

- aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het de vormingsactiviteit 
verplicht dient bij te wonen; 

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

- aan het personeelslid dat zich in het kader van een taakverdeling moet specialiseren in 
de materie;  

- aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het een bijzondere verdienste 
heeft op het domein van de vormingsactiviteit; 

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

- aan personeelsleden van een bepaalde dienst om functionele redenen. 

 

 Annulering  

Het personeelslid dat om een ernstige reden niet kan deelnemen aan een aangevraagde en 
toegestane vormingsactiviteit, deelt dat zonder uitstel voor de aanvang van de 
vormingsactiviteit mee aan zijn leidinggevende. De leidinggevende kan een ander 
personeelslid in de mogelijkheid stellen om de vorming te volgen. In voorkomend geval 
worden de wijzigingen doorgegeven aan de vormingsverantwoordelijke. 

 

 Aanwezigheidsattest 

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

 

 Onderdeel evaluatie 

De mate waarin het personeelslid na deelname aan vormingsactiviteiten in zijn dagelijks werk 
toepassing maakt van de geleerde vaardigheden of van de verworven kennis, is een element in 
zijn evaluatie. 
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 De administratieve anciënniteiten 

 

 Definities 

In dit hoofdstuk wordt onder overheid verstaan: 

- de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke 
verenigingen waarvan zij deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren; 

- de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en van de 
gewesten en de internationale instellingen waarvan zij lid zijn; 

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

- de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 
leerlingenbegeleiding; 

- de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 

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

 

 Soorten 

§ 1 

Met administratieve anciënniteiten worden de anciënniteiten bedoeld die gebruikt worden 
voor het verloop van de loopbaan. 

De volgende administratieve anciënniteiten zijn van toepassing op het personeelslid:  

1° graadanciënniteit; 

2° niveauanciënniteit; 

3° dienstanciënniteit; 

4° schaalanciënniteit. 

De graad-, niveau-, en dienstanciënniteit bestaan uit de werkelijke diensten die bij een 
overheid werden gepresteerd.  
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§ 2 

Onder werkelijke diensten worden alle diensten verstaan die recht geven het salaris of die, wat 
het statutaire personeelslid betreft, bij ontstentenis van een salaris gelijkgesteld worden met 
dienstactiviteit. 

De periodes van verlof of afwezigheid die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit worden 
weergegeven in de tabel zoals opgenomen in artikel 361. 

 

 Volle kalendermaanden 

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

 

 Graadanciënniteit 

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

 

 Niveauanciënniteit 

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

 

 Dienstanciënniteit 

De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die gepresteerd zijn bij een overheid. 
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 Schaalanciënniteit 

De schaalanciënniteit is de anciënniteit verworven in een bepaalde salarisschaal van de 
functionele loopbaan van een bepaalde graad. Ze neemt een aanvang op de datum van de 
aanstelling op proef in die graad. 

De volgende periodes van afwezigheid komen in aanmerking voor de toekenning van 
schaalanciënniteit: 

- Jaarlijkse vakantie 

- Feestdagen 

- Omstandigheidsverlof  

- Moederschapsverlof 

- Preventieve verwijdering uit een risico wegens moederschapsbescherming 

- Omgezette moederschapsrust 

- Opvangverlof voor adoptie en pleegvoogdij 

- Borstvoedingspauzes 

- Verlof voor opdracht indien bezoldiging wettelijk verplicht is 

- Deeltijdse prestaties wegens ziekte  

- Ziekteverlof 

- Verlof wegens arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeval, ongeval op weg van en naar 
het werk, ongeval van gemeen recht) 

- Verlof voor profylaxie 

- Dienstvrijstelling 

- Vakbondsverlof 

- Loopbaanvermindering 

- Ouderschapsverlof 

- Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg 

- Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of 
familielid 

Periodes van volledige onbezoldigde afwezigheid komen niet in aanmerking voor 
schaalanciënniteit. 
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 Toekenning administratieve anciënniteiten (uitgezonderd 
schaalanciënniteit) 

§ 1 Andere overheid 

De diensten die relevant zijn voor de functie en die gepresteerd werden bij een andere 
overheid, worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve 
anciënniteiten, uitgezonderd de schaalanciënniteit. 

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

De secretaris bepaalt hoeveel anciënniteit kan toegekend worden op basis van de geleverde 
bewijsstukken.  

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

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

- de functieomschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 

- evaluatie over de uitoefening van de vroegere functie; 

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

 

§ 2 Privésector of zelfstandige 

Aan het personeelslid met relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan 
graadanciënniteit en niveauanciënniteit toegekend worden op voorwaarde dat : 

- het een knelpuntenberoep is 

- relevante beroepservaring als aanwervings- of bevorderingsvoorwaarde werd gesteld 

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

De secretaris bepaalt hoeveel anciënniteit kan toegekend worden op basis van de geleverde 
bewijsstukken.  

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

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

- de functieomschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 
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- evaluatie over de uitoefening van de vroegere functie; 

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

De anciënniteit blijft behouden voor het verdere verloop van de loopbaan. 

 

 Toekenning schaalanciënniteit 

§ 1  

Personeelsleden die van een andere overheid of naar een andere rechtspositieregeling (vanuit 
gesco, WEP, Smet, Activa, artikel 60, enz.) binnen het OCMW overstappen naar eenzelfde of 
een gelijkwaardige functie, behouden hun verworven relevante schaal en schaalanciënniteit 
(ook tijdens hun proefperiode) op voorwaarde dat ze aan de diploma- en vormingsvereisten, 
die als aanwervingsvoorwaarde werden gesteld, voldoen. 

Personeelsleden die overstappen van een ander bestuur kunnen nooit een gunstigere schaal of 
schaalanciënniteit worden toegekend dan deze waarover ze zouden beschikken indien ze in 
het OCMW van Willebroek tewerkgesteld zouden geweest zijn. 

Ook het personeelslid dat opnieuw in dienst treedt na een onderbreking behoudt zijn totale 
verworven schaalanciënniteit. 

 

§ 2 

Aan het personeelslid met relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige 
wordt schaalanciënniteit toegekend op voorwaarde dat :  

- het een knelpuntenberoep is 

- relevante beroepservaring als aanwervings- of bevorderingsvoorwaarde werd gesteld 

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

De schaalanciënniteit die toegekend wordt is nooit hoger dan anciënniteit die toegekend wordt 
aan datzelfde personeelslid voor de weddevaststelling (= geldelijke anciënniteit).   
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§ 3 

De secretaris bepaalt hoeveel anciënniteit kan toegekend worden op basis van de geleverde 
bewijsstukken.  

Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid, n 
de privésector of als zelfstandige gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 

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

- de functieomschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 

- evaluatie over de uitoefening van de vroegere functie; 

- zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming. 

 

§ 4  

Het personeelslid wordt met de toegekende schaalanciënniteit ingeschaald in de salarisschaal 
van de functionele loopbaan die normalerwijs overeenstemt met de toegekende 
schaalanciënniteit (zie ook artikel 234). 
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 De functionele loopbaan 

 Algemene bepalingen 

 Algemeen 

De functionele loopbaan bestaat uit de toekenning van opeenvolgende salarisschalen die met 
een functie verbonden zijn. 

Bij aanstelling in een functie krijgt het personeelslid de eerste salarisschaal van de functionele 
loopbaan van die functie, tenzij anders bepaald. 

 

 De functionele loopbanen per niveau  

 Niveau A 

De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau A: 

1. voor bepaalde administratieve en technische graden van rang Av:  

A1a-A1b-A2a: 

- van A1a naar A1b na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van A1b naar A2a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en 
A1b en een gunstig evaluatieresultaat; 

2. voor bepaalde administratieve en technische graden van rang Av:  

A1a- A2a-A3a: 

- van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en 
A2a en een gunstig evaluatieresultaat; 

3. voor de administratieve en technische graden van rang Ax:  

A4a-A4b:  

- van A4a naar A4b na 9 jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig 
evaluatieresultaat; 
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 Niveau B 

De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau B: 

 

1. voor de administratieve en technische graden van rang Bv:  

B1-B2-B3: 

- van B1 naar B2 na 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van B2 naar B3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en B2 
en een gunstig evaluatieresultaat; 

2. voor de administratieve en technische graden van rang Bx: 

B4-B5:  

- van B4 naar B5 na 9 jaar schaalanciënniteit in B4 en een gunstig 
evaluatieresultaat. 

 

 Niveau C 

De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau C: 

 

1. voor de administratieve en technische graden van rang Cv: 

C1-C2-C3: 

- van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 
en een gunstig evaluatieresultaat; 

 

2. voor de administratieve en technische graden van rang Cx: 

C4-C5:  

- van C4 naar C5 na 9 jaar schaalanciënniteit in C4 en een gunstig 
evaluatieresultaat. 
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 Niveau D 

De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau D: 

 

1. voor de administratieve en technische graden van rang Dv: 

D1-D2-D3: 

- van D1 naar D2 na 4 jaar schaalanciënniteit in D1 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van D2 naar D3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 
en een gunstig evaluatieresultaat. 

 

 Niveau E 

De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau E:  

 

1. Voor de algemene graad van rang Ev: 

E1-E2-E3: 

- van E1 naar E2 na 4 jaar schaalanciënniteit in E1, en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van E2 naar E3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2, 
en een gunstig evaluatieresultaat. 
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 Externe mobiliteit 

 

 Algemeen 

 

 Toepassingsgebied 

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de lokale overheden met hetzelfde 
werkingsgebied, meer bepaald de gemeente en het OCMW van Willebroek. 

De regeling voor de externe personeelsmobiliteit tussen het OCMW en de gemeente van 
Willebroek met hetzelfde werkingsgebied is wederkerig en gelijk voor deze overheden. 

 

 Definitie 

De externe personeelsmobiliteit wordt verwezenlijkt op de volgende manieren : 

1. door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de procedure voor interne 
personeelsmobiliteit bij de andere overheid; 

2. door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de 
bevorderingsprocedure bij de andere overheid. 

Bij de toepassing van de externe personeelsmobiliteit worden niet alleen personeelsleden in 
dienst bij de eigen overheid uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante 
betrekking, maar ook personeelsleden van de andere overheid met hetzelfde werkingsgebied. 

 

 Hoedanigheid  

De externe personeelsmobiliteit is van toepassing op de volgende betrekkingen: 

1. statutaire betrekkingen bij de gemeente en bij het OCMW; 
2. bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de gemeente of 

van het OCMW; 
De externe personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de betrekkingen van 
gemeentesecretaris, financieel beheerder van de gemeente, OCMW-secretaris en financieel 
beheerder van het OCMW. 
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 Personeelsvoorwaarden 

De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de procedure 
van interne personeelsmobiliteit of voor deelname aan de bevorderingsprocedure voor een 
vacature bij de andere overheid: 

1. de vast aangestelde statutaire personeelsleden, ongeacht hun administratieve toestand 
(personeel dat zich in de proeftijd bevindt, kan zich niet kandidaat stellen); 

2. de contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de eigen 
overheid in aanmerking te komen voor deelname aan de procedure van interne 
personeelsmobiliteit, respectievelijk aan de bevorderingsprocedure. 
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 Procedure en voorwaarden 

 Vacant verklaring 

De aanstellende overheid van de gemeente of van het OCMW beslist bij de vacant verklaring 
van een betrekking of ze een beroep doet op externe personeelsmobiliteit met de andere 
overheid. In voorkomend geval deelt ze haar beslissing mee aan die andere overheid, samen 
met het verzoek aan die andere overheid om de vacature intern bekend te maken. 

 

 Regels procedure 

De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de termijn 
voor de kandidaatstelling die op grond van de rechtspositieregeling van de betrokken overheid 
van toepassing zijn bij de procedure van interne personeelsmobiliteit en bij de 
bevorderingsprocedure, zijn ook van toepassing als de aanstellende overheid een beroep doet 
op kandidaten van de andere overheid. 

De bekendmaking van de vacature door de andere overheid gebeurt via de interne 
bekendmakingskanalen die op grond van de rechtspositieregeling van die andere overheid 
gebruikt worden bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit, 
respectievelijk de bevorderingsprocedure. 

 

 Toelatingsvoorwaarden 

Het personeelslid van de andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de 
procedure van interne personeelsmobiliteit, moet voldoen aan de algemene 
toelatingsvoorwaarden en aan de andere voorwaarden van de vacante betrekking van de ene 
overheid, vastgesteld met toepassing van de regels voor de procedure van interne 
personeelsmobiliteit. 

Het personeelslid van de andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de 
bevorderingsprocedure, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
andere voorwaarden van de vacante betrekking van de ene overheid, vastgesteld met 
toepassing van de regels voor de bevorderingsprocedure. 

 

 Selectieprocedure 

Kandidaten van een andere overheid moeten op dezelfde wijze als kandidaten van de eigen 
overheid:  

1. aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten voor de vacante betrekking bij 
deelname aan en slagen voor de selectieprocedure van interne personeelsmobiliteit;  

2. slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure. 
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 De aanstelling van het personeelslid dat overkomt 
van een andere overheid 

 

 Statutaire / contractuele aanstelling 

De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid, wordt aangesteld in de 
betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft :  

1. de kandidaat voor een statutaire betrekking wordt in statutair dienstverband 
aangesteld.  

2. de kandidaat voor een contractuele betrekking wordt in contractueel dienstverband 
aangesteld. 

 

Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid wordt in geval van deelname aan een 
bevorderingsprocedure na de statutaire aanstelling opnieuw onderworpen aan eenzelfde 
proeftijd zoals voorzien voor de eigen personeelsleden.   

 

 Indiensttreding 

De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van de kandidaat die overkomt van een 
andere overheid. Ze bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de overheid van 
herkomst van de kandidaat. 

De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het 
geselecteerde personeelslid.  

Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid legt bij zijn indiensttreding opnieuw 
de eed af. 
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 Administratieve anciënniteiten en andere 
arbeidsvoorwaarden 

 

 Schaal en schaalanciënniteit 

§ 1 

Het personeelslid dat overkomt van de andere overheid als gevolg van deelname aan de 
procedure van interne personeelsmobiliteit behoudt na zijn aanstelling in de nieuwe 
betrekking de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele 
loopbaan van zijn vorige betrekking, als met de nieuwe betrekking dezelfde functionele 
loopbaan verbonden is. 

Als het personeelslid aangesteld wordt in een betrekking van dezelfde rang waarmee een 
andere functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan behoudt het zijn 
schaalanciënniteit en wordt het met die schaalanciënniteit ingeschaald in de daarmee 
overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe functionele loopbaan. 

 

§ 2 

Het personeelslid dat overkomt van de andere overheid als gevolg van deelname aan de 
bevorderingsprocedure krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe betrekking de eerste 
salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is met de nieuwe betrekking. De 
schaalanciënniteit begint opnieuw vanaf nul te lopen. 

De regeling van de gegarandeerde salarisverhoging bij bevordering naar een graad van een 
hoger niveau is ook van toepassing op het personeelslid dat als gevolg van een bevordering 
naar een graad van een hoger niveau overkomt van een andere overheid. 

 

§ 3 

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in 
de schaalanciënniteit, wordt slechts gevaloriseerd in de schaalanciënniteit in die mate zoals 
die voor het eigen personeel wordt gevaloriseerd. 

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in 
de geldelijke anciënniteit, wordt slechts gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit in die mate 
zoals die voor het eigen personeel wordt gevaloriseerd. 
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 Administratieve anciënniteiten 

De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij de 
andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de niveau-
anciënniteit en de dienstanciënniteit. 

De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad bij 
de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing op 
het personeelslid dat overkomt van de andere overheid en dat aangesteld wordt in een andere 
graad. 

Na bevordering neemt de graadanciënniteit in de nieuwe graad een aanvang. 

 

 Verloven en afwezigheden 

Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, is onderworpen aan de regels over 
de jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die gelden bij de 
overheid waar het aangesteld wordt. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing. 

 

 Ziektekrediet 

De regels over het ziektekrediet bij de overheid waarbij het vast aangestelde statutaire 
personeelslid wordt aangesteld, zijn van toepassing, met dien verstande dat de jaren 
dienstactiviteit en de al opgenomen ziektedagen bij de andere overheid, meegerekend worden 
voor de vaststelling van het aantal dagen ziektekrediet. 
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 Gezamenlijke selecties en gemeenschappelijke 
wervingsreserves bij OCMW en gemeente met 
hetzelfde werkingsgebied 

 

 Zelfde betrekkingen 

De aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW kunnen bij de toepassing van de 
aanwervingsprocedure samen, onder de voorwaarden vastgesteld in dit hoofdstuk, 
selectieprocedures organiseren voor vacatures in betrekkingen die zowel bestaan bij de 
gemeente als bij het OCMW. 

 

 Gezamenlijke procedure 

De gezamenlijke organisatie van een selectieprocedure gaat gepaard met een gezamenlijke 
externe oproep aan de kandidaten. Bij de oproep aan de kandidaten wordt meegedeeld dat er 
een gezamenlijke selectieprocedure wordt georganiseerd, waarvan de resultaten gelden voor 
de betrokken besturen. De bekendmaking van de vacature vermeldt dat de ingediende 
kandidaturen geldig zijn voor beide overheden.  

Voor de uitvoering van de gezamenlijke selectieprocedure wordt een gemeenschappelijke 
selectiecommissie geïnstalleerd en is hetzelfde selectieprogramma van toepassing. Het 
selectieprogramma is afgestemd op de functieomschrijving voor de betrekking. 

De algemene regels voor de selectiecommissies in de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel, gelden ook voor de gemeenschappelijke selectiecommissie. 

 

 Wervingsreserve 

§ 1 

De aanstellende overheden kunnen bij een gezamenlijke selectieprocedure ook een 
gemeenschappelijke wervingsreserve van de geslaagde kandidaten aanleggen. 

In voorkomend geval beslissen de aanstellende overheden bij de vacant verklaring of er een 
wervingsreserve wordt aangelegd en bepalen ze de duur ervan.  

Deze is maximum 3 jaar en hij kan maximum met 2 jaar verlengd worden. 

 

§ 2 

In voorkomend geval wordt bij de oproep aan de kandidaten meegedeeld dat er een 
gemeenschappelijke wervingsreserve wordt aangelegd die geldt voor de betrokken besturen. 
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§ 3 

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, 
worden in de wervingsreserve opgenomen. De kandidaten worden in de wervingsreserve 
gerangschikt in volgorde van hun resultaat. 

 

§ 4 

De geldigheidsduur van de reserve begint te lopen vanaf de datum van de vastlegging van de 
kandidaten in de wervingsreserve door de aanstellende overheden. 

 

§ 5 

De aanstellende overheden kunnen elk voor zich een beroep doen op de kandidaten die 
opgenomen zijn in de gemeenschappelijke wervingsreserve. Om een vacature te vervullen 
wordt telkens de eerst gerangschikte kandidaat van de wervingsreserve het eerst 
geraadpleegd. 

 

§ 6 

Een geraadpleegde kandidaat die een aangeboden betrekking (in OCMW of gemeente) 
weigert, verliest zijn plaats in de wervingsreserve na een 2de weigering. De kandidaat wordt 
gecontacteerd en wordt na weigering schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping uit 
de werfreserve.  

 

§ 7 

Wanneer voor eenzelfde functie meer dan 1 reserve werd aangelegd, mag, in chronologische 
volgorde, eerst na uitputting of het vervallen van de ene reserve of de weigering van de 
kandidaten in de ene reserve de daaropvolgende aangesproken worden.  

 

 Bevordering 

De aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW kunnen, voor de betrekkingen die 
ze gemeenschappelijk hebben, de gezamenlijke selectie en het aanleggen van een 
gemeenschappelijke reserve van geslaagde kandidaten ook toepassen bij een 
bevorderingsprocedure. In voorkomend geval zijn artikel 158 en 159 en artikel 160 van 
overeenkomstige toepassing. 

 

  



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 108/327 

 De bevordering 

 Algemene bepalingen 

 Definitie 

De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een functie van een hogere rang in 
overeenstemming met de indeling en rangschikking van de functies in de personeelsformatie. 

 

 In aanmerking komende personeelsleden 

§ 1 

Een bevordering is alleen mogelijk in een vacante functie van de personeelsformatie. Dit kan 
zowel een contractuele als een statutaire functie zijn.  

 

§ 2 

Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende personeelsleden in 
aanmerking: 

- de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden 
voldoen, ongeacht hun administratieve toestand;  

- de contractuele personeelsleden, tewerkgesteld in een functie die opgenomen is in de 
personeelsformatie en die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan een van de 
volgende criteria beantwoorden: 

o ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure 
als vermeld in deel 1, titel 3, hoofdstuk 4 en 5 en ze hebben de proeftijd 
beëindigd; 

o ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de 
vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op 
vacatures in statutaire betrekkingen.  

 

§ 3 

Zowel contractuele of statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voor de 
vacante functie voldoen kunnen kandidaat zijn voor deelname aan de selectie voor een 
statutaire of contractuele functie. 
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 De bevorderingsvoorwaarden 

 Algemeen 

§ 1 

Om voor bevordering in aanmerking te komen moeten de kandidaten: 

- een minimale anciënniteit hebben.  

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;  

- als de functie een beschermde titel behelst of een gespecialiseerde functie is, het diploma 
of een van de diploma’s hebben die gelden bij aanwerving; 

- slagen voor een selectieprocedure. 

 

§ 2 

De raad kan per functie in de functieomschrijving aanvullende specifieke 
bevorderingsvoorwaarden vaststellen : 

- een bepaalde vorming, training of opleiding; 

- bepaalde diploma’s, getuigschriften, brevetten of attesten; 

- een aantal jaren relevante ervaring in een specifieke functie; 

- bepaalde competenties; 

- bepaalde expertise. 
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 Bevorderingsreserve of behoud selectieresultaat 

§ 1 

De geslaagde kandidaten worden voor een maximale duur van 5 jaar opgenomen in een 
bevorderingsreserve voor een bevordering in een functie waarvoor ze geslaagd zijn. 

 

§ 2 

De aanstellende overheid bepaalt bij de openverklaring van de functie de duur van die 
bevorderingsreserve vast binnen het maximumaantal jaren vermeld in het eerste lid. 

 

§3 

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, 
worden in de bevorderingsreserve opgenomen. De kandidaten worden in de 
bevorderingsreserve gerangschikt in volgorde van hun resultaat. 

 

§ 4 

De geldigheidsduur van de reserve begint te lopen vanaf de datum van de vastlegging van de 
kandidaten in de bevorderingsreserve door de aanstellende overheid. 

 

§ 5 

Wanneer voor eenzelfde functie meer dan 1 reserve werd aangelegd, mag, in chronologische 
volgorde, eerst na uitputting of het vervallen van de ene reserve de daaropvolgende 
aangesproken worden.  

 

§ 6 

Om een vacature te vervullen wordt telkens de eerst gerangschikte kandidaat van de 
bevorderingsreserve het eerst geraadpleegd. 

 

§ 7 

Een geraadpleegde kandidaat die een aangeboden betrekking weigert, verliest zijn plaats in de 
bevorderingsreserve na een 2de weigering. De kandidaat wordt gecontacteerd en wordt na 
weigering schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping uit de bevorderingsreserve.  
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 Algemene bevorderingsvoorwaarden 

De algemene voorwaarden voor bevordering zijn: 

 

Niveau A 

Voor een functie van rang Ax, schalen A4a-A4b (eerste hogere graad, lijnfunctie, staffunctie 
of expertfunctie): 

- titularis zijn van een functie van rang Av, schalen A1a-A3a of A1a-A2a;  

- ten minste 4 jaar dienstanciënniteit hebben in het OCMW van Willebroek in een functie 
van rang Av als lijnfunctionaris of als expert; 

- een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau A; 

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;  

- slagen voor de selectieprocedure. 

 

voor een functie van rang Av, schalen A1a-A3a of A1a-A2a (basisgraad) 

- titularis zijn van een functie van niveau B; 

- ten minste 4 jaar dienstanciënniteit hebben in een functie  van niveau B in het OCMW 
van Willebroek; 

- als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma vereist, 
voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie; 

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie ; 

- slagen voor de selectieprocedure. 
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Niveau B 

voor een functie van rang Bx, schalen B4-B5 (hogere graad, lijnfunctie): 

- titularis zijn van een functie van niveau B; 

- ten minste 4jaar dienstanciënniteit hebben in het OCMW van Willebroek in een functie 
van rang Bv, schalen B1-B3; 

- als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 
voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie;  

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;  

- slagen voor de selectieprocedure. 

 

voor een functie van rang Bv, schalen B1-B3 (basisgraad): 

- titularis zijn van een functie van niveau C; 

- ten minste 4 jaar dienstanciënniteit hebben in het OCMW van Willebroek in een functie 
van rang Cv, schalen C1-C3 of Cx, schalen C4-C5; 

- als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 
voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie;  

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;  

- slagen voor de selectieprocedure 
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Niveau C 

voor een functie van rang Cx, schalen C4-C5 (lijnfunctie, staffunctie of expertfunctie) 

- titularis zijn van een functie van niveau C; 

- ten minste 4 jaar dienstanciënniteit hebben in het OCMW van Willebroek in een functie 
van rang Cv voor een lijnfunctie of ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een 
functie die naar taakinhoud en functieprofiel aansluit bij de expertfunctie voor een 
expertfunctie;  

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- slagen voor de selectieprocedure. 

 

voor een functie van rang Cv, schalen C1-C3 : 

- titularis zijn van een functie van niveau D; 

- ten minste 4 jaar dienstanciënniteit hebben in het OCMW van Willebroek in een functie 
van rang Dv, schalen D1-D3 of Dx, schaal D4; 

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 

- slagen voor de selectieprocedure. 

 

Niveau D: 

voor een functie van rang Dv, schalen D1-D3: 

- titularis zijn van een functie van niveau Ev; 

- ten minste 4 jaar dienstanciënniteit hebben in het OCMW van Willebroek in een functie 
van rang Ev, schalen E1-E3, al dan niet in een bepaald vak; 

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 

- slagen voor de selectieprocedure. 
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Decretale graden 

Voor de functie van secretaris en financieel beheerder :  

- titularis zijn van een functie van rang Av, schalen A1a-A3a of A1a-A2b of Ax, schalen 
A4a-A4b; 

- ten minste 4 jaar dienstanciënniteit hebben in het OCMW van Willebroek in een functie 
van rang Av of Ax als lijnfunctionaris of als expert; 

- een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau A; 

- bijkomend houder zijn van een universitair diploma van gegradueerde in de aanvullende 
opleiding voor overheidsmanagement en bestuurskunde of gelijkwaardig; 

- voldoen aan eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden, vastgelegd in de 
functieomschrijving; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 

- slagen voor de selectieprocedure. 
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 De bevorderingsprocedure  

 Oproep 

§1 

De aanstellende overheid brengt de personeelsleden van de interne vacature op de hoogte en 
doet een oproep tot kandidaatstelling met behulp van één van volgende 
bekendmakingskanalen: 

- interne post; 

- affiche op de werkplaatsen; 

- brief. 

Personeelsleden die vanwege hun afwezigheid op het werk geen kennis kunnen nemen van de 
vacature binnen de termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op 
de hoogte gebracht van de vacature. 

 

§2  

De bepalingen van §1 zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid beslist een beroep 
te doen op een bestaande bevorderingsreserve die geldig is voor de vacature. 

 

 Vacaturebericht 

Het vacaturebericht vermeldt: 

- de functiebenaming; 

- de bevorderingsvoorwaarden; 

- de selectieproeven; 

- de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend; en de uiterste datum voor het 
indienen van de kandidaturen; 

- het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen over de vacante 
betrekking en over de arbeidsvoorwaarden en de functieomschrijving voor de vacante 
betrekking verkrijgbaar is. 
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 Inschrijvingstermijn 

Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen, verlopen minstens 15 kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de 
vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen wel. De secretaris bepaalt de termijn voor de indiening van de kandidaturen 
rekening houdend met die algemeen geldende minimale termijn. Als met toepassing van het 
2de lid de bekendmaking per post gebeurt, dan geldt de datum van de verzending per post voor 
alle kandidaten als datum van bekendmaking van de vacature. 

De uiterste datum mag nooit op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. 

De postdatum van de verzending of de datum van het ontvangstbewijs bij persoonlijke 
overhandiging van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is 
ingediend.  

Het personeelslid krijgt in elk geval een ontvangstbewijs van zijn kandidatuur. 

 

 Geldigheid kandidaturen 

De voorzitter beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. 

Alleen kandidaten die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, worden toegelaten tot de 
selectieprocedure. Voor de aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die niet 
tot de selectieprocedure worden toegelaten schriftelijk op de hoogte gebracht dat ze 
geweigerd zijn, met vermelding van de reden daarvoor. 

 

 

 De selectie 

 

 Procedure 

De algemene bepalingen vastgesteld in deel 1, hoofdstuk V, afdeling 1 en 2 over de 
selectieprocedure bij aanwerving, zijn van overeenkomstige toepassing op de selecties in het 
kader van een bevorderingsprocedure. 
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 De proeftijd van het personeelslid na bevordering 

  

§ 1 

Het personeelslid dat bevorderd wordt in een statutaire of een contractuele functie, alsook het 
personeelslid dat bevorderd wordt in de functie van secretaris en financieel beheerder van het 
OCMW, is onderworpen aan een proeftijd.  

 

§ 2 

De proeftijd na bevordering beoogt de inwerking van het personeelslid in zijn nieuwe functie 
en geeft de aanstellende overheid de mogelijkheid om de geschiktheid van het personeelslid 
voor de nieuwe functie te verifiëren. De leidinggevende van het personeelslid zorgt in overleg 
met de secretaris voor de actieve inwerking van het personeelslid in zijn nieuwe functie. 

 

§3 

De duur van de proeftijd voor een statutaire functie is dezelfde als de duur van de proeftijd bij 
aanwerving in de functie, met name : 

- voor functie van niveau E en D : 6 maanden; 

- voor functies van niveau C, B en A : 12 maanden; 

- voor secretaris en financieel beheerder : 12 maanden. 

De duur van de proeftijd voor een contractuele functie bedraagt steeds de maximale wettelijke 
termijn, tenzij anders bepaald in de arbeidsovereenkomst. 
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 Evaluatie proeftijd  

 

§ 1 Statutairen 

Artikel 60 tot 64 van deel 1, titel 3, hoofdstuk XII over de evaluatie van de proeftijd, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de proeftijd na bevordering. 

Artikel 103 tot 108 van deel 1, titel 3, hoofdstuk XVI over de evaluatie tijdens de proeftijd 
van de secretaris en de financieel beheerder, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
proeftijd na bevordering in die functies. 

Het statutaire personeelslid dat na een bevordering een ongunstig evaluatieresultaat krijgt bij 
afloop van zijn proefperiode, wordt door de aanstellende overheid opnieuw aangesteld in zijn 
vorige functie, en dit volgens de bepalingen van deel 1, titel 6, hoofdstuk II Demotie. 

 

§ 2 Contractanten  

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

Het eventuele ontslag van het contractuele personeelslid op proef, wordt door de aanstellende 
overheid gegeven in overeenstemming met de voorschriften van de 
Arbeidsovereenkomstenwet of, in voorkomend geval, andere, specifieke wettelijke 
voorschriften voor het ontslag en bedraagt steeds de minimum wettelijke termijn. 

 

  



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 119/327 

 De vervulling van een vacature door interne 
personeelsmobiliteit 

 Algemene bepalingen 

 Definitie en procedure 

§ 1 

Onder interne personeelsmobiliteit voor de vervulling van een vacature wordt verstaan: de 
heraanstelling van een personeelslid in een vacante functie van de personeelsformatie die in 
dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld. 

 

§ 2 

Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende 
personeelsleden in aanmerking: 

- de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht 
hun administratieve toestand;  

- de contractuele personeelsleden, tewerkgesteld in een functie die opgenomen is in de 
personeelsformatie en die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan een van de volgende 
criteria beantwoorden: 

o ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure 
als vermeld in deel 1, titel 3, hoofdstuk IV en V en ze hebben de proeftijd 
beëindigd; 

o ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de 
vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op 
vacatures in statutaire betrekkingen. 

De procedure van interne personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de functies van 
secretaris en financieel beheerder van het OCMW. 

 

§ 3 

De voorzitter beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. 

Alleen kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden toegelaten tot de 
selectieprocedure. Voor de aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die niet 
tot de selectieprocedure worden toegelaten er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat ze 
geweigerd zijn, met vermelding van de reden. 
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 Definitief 

De aanstellende overheid beslist over de heraanstelling. De heraanstelling is niet tijdelijk, 
maar definitief. 

De bepalingen over de proeftijd zijn niet van toepassing na een procedure van interne 
personeelsmobiliteit. 

 

 

 De voorwaarden en de procedures voor de interne 
personeelsmobiliteit 

 

 Voorwaarden  

§ 1 

De kandidaten moeten ten minste:  

- een minimale dienstanciënniteit van 2 jaar hebben in een functie met hetzelfde niveau en 
dezelfde rang als de vacante functie; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 

- voldoen aan de voorwaarden die vastgesteld zijn in de functieomschrijving; 

- zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste voor de functie. 

 

§ 2 

De aanstellende overheid brengt de personeelsleden van de interne vacature op de hoogte en 
doet een oproep tot kandidaatstelling met behulp van het meest gepaste van de volgende 
kanalen: 

- interne post; 

- affiche op de werkplaatsen; 

- brief; 

Personeelsleden die vanwege hun afwezigheid geen kennis kunnen nemen van de vacature 
binnen de termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op de hoogte 
gebracht van de vacature. 
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§ 3 

Het vacaturebericht vermeldt: 

- de functiebenaming; 

- de salarisschaal; 

- de voorwaarden; 

- de selectieproeven; 

- de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend; en de uiterste datum voor het 
indienen van de kandidaturen; 

- het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen over de vacante 
betrekking en de arbeidsvoorwaarden en waar de functieomschrijving voor de vacante 
betrekking verkrijgbaar is. 

 

§ 4 

Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen, verlopen minstens 15 kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de 
vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen wel. De secretaris bepaalt de termijn voor de indiening van de kandidaturen 
rekening houdend met die algemeen geldende minimale termijn. Als met toepassing van het 
tweede lid de bekendmaking per post gebeurt, dan geldt de datum van de verzending per post 
voor alle kandidaten als datum van bekendmaking van de vacature. 

De uiterste datum mag nooit op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. 

De postdatum van de verzending of de datum van het ontvangstbewijs bij persoonlijke 
overhandiging van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is 
ingediend.  

 

§ 5 

Het personeelslid krijgt in elk geval een ontvangstbewijs van zijn kandidatuur. 
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 Selectieintervieuw 

Als de functie vervuld wordt door interne mobiliteit, dan worden de kandidaten onderworpen 
aan een selectieprocedure door een selectiecommissie die bestaat uit een gestructureerd 
interview, gebaseerd op: 

- de selectiecriteria, afgeleid van de functieomschrijving voor de vacante functie;  

- een vooraf door de kandidaten ingevuld sollicitatieformulier; 

- de laatste evaluatie van de kandidaat. 

De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de regels vastgesteld in artikel 21 en 
functioneert in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22 tot en met 24. 
 
 

 Rangschikking 

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de 
geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en kent een score toe. De kandidaten 
worden gerangschikt in volgorde van de behaalde scores.  

 

 Aanstelling 

De aanstellende overheid stelt in volgorde van de rangschikking de meest geschikte 
kandidaten aan. 

 

 Behoud schaal en schaalanciënniteit 

Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waaraan eenzelfde functionele 
loopbaan verbonden is, behoudt na de heraanstelling in een andere functie de salarisschaal en 
de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige 
functie. 

Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waaraan een andere functionele 
loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt 
met die schaalanciënniteit ingeschaald in de overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe 
functionele loopbaan. Het personeelslid dat als gevolg van die inschaling een lager jaarsalaris 
zou krijgen, behoudt zijn vorig jaarsalaris ten persoonlijke titel (geblokkeerd op de bereikte 
weddentrap) zolang die gunstiger is.  
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Titel 4 -  Deontologie 

 Spreekrecht en zwijgplicht 

De personeelsleden hebben spreekrecht ten aanzien van derden met betrekking tot de feiten 
waarvan zij kennis hebben uit hoofde van hun ambt. 

Met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur is het 
voor hen verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op : 

1° de veiligheid van het land; 

2° de bescherming van de openbare orde; 

3° de financiële belangen van de overheid; 

4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten; 

5° het medisch geheim; 

6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens; 

7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen. 

Het is voor hen verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk 
vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven, tenzij 
de betrokkene toestemming heeft verleend om de gegevens die op hem betrekking hebben, 
openbaar te maken. 

Deze paragraaf geldt eveneens voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd. 

 

 Meldingsplicht 

De personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of 
misdrijven vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere daarvan onmiddellijk op de 
hoogte. 

 

 Discriminatieverbod 

De personeelsleden behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder enige 
discriminatie. 
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 Giften 

De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een 
tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, 
vragen, eisen of aannemen. 

De personeelsleden mogen tevens geen vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of 
andere tegenprestaties ontvangen van de rechtspersonen waarin zij het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen. 

 

 Integriteit 

De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid 
zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor : 

1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld; 

2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt; 

3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast; 

4° een belangenconflict ontstaat. 

 

 Bijberoep 

Elk personeelslid is ertoe gehouden aan het Vast Bureau kennis te geven van elke activiteit in 
bijberoep of professionele activiteit, zelfs wanneer handel gedreven wordt door een 
huisgenoot. 

Het Vast Bureau oordeelt of deze activiteit al dan niet kan schaden aan het vervullen van de 
ambtsplichten of met de waardigheid van het ambt en kan mits gemotiveerd besluit het 
personeelslid het recht ontzeggen deze activiteit uit te oefenen.  

Bij elke aangifte zal het Vast Bureau al dan niet een gemotiveerde afwijking toestaan. Elke 
toegestane afwijking is steeds herroepbaar. 

 

 Deontologische code 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een deontologische code op voor het personeel die 
voorgaande bepalingen concretiseert. 
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 Arbeidskledij en hygiëne 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan aan sommige ambten de verplichting verbinden 
of aan sommige titularissen van ambten de verplichting opleggen arbeidskledij te dragen.  

De betrokken personeelsleden zullen de nodige zorg aan de arbeidskledij besteden en dit 
behoorlijk dragen.  

Om hygiënische of veiligheidsredenen kan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in bepaalde 
diensten strikte regels opleggen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, 
werkmethodes, juwelen en kledij. 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt een reglement op voor het personeel die 
voorgaande bepalingen concretiseert. 
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Titel 5 -  Het opdrachthouderschap en de waarneming van een 
hogere functie 

 Het opdrachthouderschap 

 Definitie 

Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid met een in de 
tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en 
functievereisten aanzienlijk verzwaart. 

 

 Toepassingsgebied 

Het opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op statutaire en contractuele functies in 
graden van niveau A, B en C en op personeelsleden die hun proeftijd beëindigd hebben. 

 

 Oproep kandidaten 

De secretaris brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun functie in 
aanmerking komen, op de hoogte van de opdracht met het oog op de kandidaatstelling.  

De mededeling bevat een inhoudelijke omschrijving van de opdracht en van de gevraagde 
competenties en vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de 
opdracht bij de secretaris. 

 

 Selectie 

De secretaris toetst de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de daarvoor geldende 
competentievereisten en beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten over de 
toewijzing van de opdracht. 

Onder personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun functie in aanmerking komen, 
worden verstaan personeelsleden die nuttige terreinkennis hebben voor de opdracht, 
personeelsleden die ervaring hebben met projectmatig werken en die daartoe de nodige 
competenties hebben ontwikkeld. 

 

 Toelage 

De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage als vastgesteld in artikel 
304. 
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 Modaliteiten voor contractanten 

Indien het opdrachthouderschap voor een contractant wordt ingesteld, wordt de toewijzing 
van het opdrachthouderschap, de toelage en de voorwaarden waaronder het 
opdrachthouderschap wordt uitgeoefend, geregeld in een addendum aan de 
arbeidsovereenkomst. 

 

 De waarneming van een hogere functie 

 

 Toepassingsgebied 

Dit hoofdstuk is, met uitzondering van artikel 196, §5 over de waarnemingstoelage, niet van 
toepassing op de waarneming in de functies van secretaris en financieel beheerder van het 
OCMW. De waarneming van decretale ambten gebeurt zoals geregeld in het OCMW-decreet. 

 

 Waarneming door een vast aangesteld statutair personeelslid 

 

§ 1 

Een vast aangesteld statutair personeelslid van een lagere graad kan als waarnemend 
functiehouder aangesteld worden in een functie van een hogere graad, als de functiehouder 
van die functie tijdelijk afwezig is of als die functie definitief vacant is. 

Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die door bevordering rechtstreeks toegang geeft 
tot de waar te nemen functie. De waarnemer moet niet aan de bevorderingsvoorwaarden voor 
de waar te nemen functie voldoen.  

 

§ 2 

De aanstellende overheid beslist op voorstel van de secretaris wie de hogere functie 
waarneemt. 

 

§ 3 

De waarneming van een hogere functie in een betrekking die definitief vacant is, mag ten 
hoogste 6 maanden duren. Die termijn mag, als dat noodzakelijk is voor de goede werking 
van de dienst, verlengd worden op voorwaarde dat de procedure om de betrekking definitief te 
vervullen op het ogenblik van de verlenging ingezet is. 
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§ 4 

De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die verbonden zijn met 
die functie. 

 

§ 5 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat als waarnemer van een hogere functie wordt 
aangeduid, heeft recht op een waarnemingstoelage zoals vermeld in artikel 301. 

 

 Voorwaarden voor contractanten 

§ 1  

Een contractueel personeelslid in dienst dat niet meer in de proeftijd is en dat met de 
waarneming instemt, komt voor de waarneming van een hogere functie in aanmerking onder 
dezelfde voorwaarden als het vast aangestelde statutaire personeelslid, met dien verstande dat: 

1° de waarneming in een betrekking die niet definitief vacant is, nooit langer dan 2 
jaar mag duren; 

2° aan de waarnemer voor de duur van de waarneming een salaris toegekend wordt in 
de salarisschaal die verbonden is met de hogere functie. 

 

§ 2 

De modaliteiten van de waarneming worden arbeidsrechtelijk geregeld in een addendum bij 
de arbeidsovereenkomst voor de duur van de waarneming.  
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Titel 6 -  De ambtshalve herplaatsing 

 De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde 
statutaire personeelslid in een functie van dezelfde rang 

 Definitie 

§ 1 

De aanstellende overheid kan de beslissing nemen tot ambtshalve herplaatsing van een vast 
aangesteld statutair personeelslid in een andere functie. 

Dit houdt in dat het vast aangestelde statutaire personeelslid herplaatst wordt in een andere, 
passende functie van hetzelfde niveau en dezelfde rang.  

 

§ 2 

De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing. Ze voert hierover vooraf 
een gesprek met het vast aangestelde statutaire personeelslid.  
De herplaatsing resulteert in een nieuwe statutaire benoeming die definitief is. 
Het personeelslid wordt ten minste 10 kalenderdagen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor het 
gesprek, vermeld in het eerste lid, en geïnformeerd over de passende functie of functies die 
voorgesteld worden.  

 

 Toepassingsgebied 

§ 1 

De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wordt toegepast als de 
betrekking van een vast aangesteld statutair personeelslid afgeschaft wordt en het 
personeelslid zijn betrekking niet in een overgangsregeling of uitdovende regeling behoudt. 

 

§ 2 

De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang kan ook toegepast worden voor 
volgende redenen: 

1. als een vast aangesteld statutair personeelslid door de bevoegde gezondheidsdienst 
(Medex of de arbeidsgeneesheer) ongeschikt verklaard werd om zijn functie nog 
langer uit te oefenen, maar wel geschikt geacht wordt om een andere functie uit te 
oefenen die verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand; 
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2. als een vast aangesteld statutair personeelslid een of meerdere ongunstige evaluatie(s) 
heeft gekregen om het personeelslid een herkansing te bieden na een ongunstige 
evaluatie of als alternatief voor het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Het 
alternatief van de herplaatsing na ongunstige evaluatie kan slechts toegepast worden 
als er een passende functie vacant is en als blijkt dat de evaluatie aantoont dat het 
personeelslid beschikt over competenties die in de andere functie beter tot hun recht 
kunnen komen.  

 

 Voorwaarden 

§ 1 

De ambtshalve herplaatsing in een functie van hetzelfde niveau en dezelfde rang wegens 
afschaffing van de betrekking of na een ongunstige evaluatie is alleen mogelijk in een vacante 
functie. 

De ambtshalve herplaatsing wegens afschaffing van de betrekking heeft voorrang op de 
andere manieren om een vacature te vervullen, met name door een procedure van aanwerving, 
bevordering of interne personeelsmobiliteit of een combinatie van deze procedures.  

 

§ 2 

Bij de herplaatsing in een andere functie om gezondheidsredenen is een vacature niet 
noodzakelijk. Als er geen vacature is, kan tijdelijk buiten de formatie een gepaste functie voor 
het personeelslid gecreëerd worden, die uitdooft bij het vertrek van het personeelslid of bij de 
definitieve herplaatsing van het personeelslid in een vacante functie. 

 

§ 3 

Het personeelslid dat ambtshalve herplaatst wordt in een functie waaraan eenzelfde 
functionele loopbaan verbonden is, behoudt na de herplaatsing de salarisschaal en de 
schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige functie. 

Het personeelslid dat ambtshalve herplaatst wordt in een functie waaraan een andere 
functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit 
en wordt met die schaalanciënniteit ingeschaald in de overeenstemmende salarisschaal van de 
nieuwe functionele loopbaan. Het personeelslid dat als gevolg van die inschaling een lager 
jaarsalaris zou krijgen, behoudt zijn vorig jaarsalaris ten persoonlijke titel (geblokkeerd op de 
bereikte weddentrap) zolang die gunstiger is.  
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 De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde 
statutaire personeelslid in een functie van een lagere 
rang (demotie) 

 

 Demotie 

Een vast aangesteld statutair personeelslid wordt door de aanstellende overheid herplaatst in 
een passende functie van een lagere rang in de volgende gevallen : 

1° het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering een ongunstig 
evaluatieresultaat krijgt bij afloop van de proeftijd, wordt door de aanstellende overheid 
opnieuw aangesteld in zijn vorige functie, of in een andere, vacante functie van zijn 
vorige rang, als zijn vorige functie niet meer vacant is.  

2° het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt op initiatief van het bestuur herplaatst 
in een functie van een lagere rang wanneer de bevoegde gezondheidsdienst het 
personeelslid niet langer geschikt acht om zijn functie of een functie van dezelfde rang 
uit te oefenen, maar wel geschikt acht voor de uitoefening van een passende functie van 
een lagere rang. 

 

 Vrijwillige demotie 

Een vast aangesteld statutair personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf 
verzoekt om herplaatsing in een functie van een lagere rang, kan worden aangesteld in een 
passende, vacante functie van een lagere rang.  

Deze vorm van herplaatsing is geen recht van het personeelslid en kan slechts eenmaal tijdens 
de loopbaan als een gunst toegekend worden. 

 

 Procedure 

§ 1 

De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing in een functie van een lagere 
rang. Ze voert, voorafgaand aan de herplaatsing, een gesprek met het personeelslid.  

Het betrokken personeelslid wordt ten minste 10 kalenderdagen vooraf schriftelijk 
uitgenodigd voor het gesprek, vermeld in het eerste lid, en vooraf geïnformeerd over de 
passende functie of functies die voorgesteld worden. 

 

§ 2 

De herplaatsing resulteert in een nieuwe statutaire benoeming die definitief is. 
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 Verloning 

 

§ 1 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een ongunstige evaluatie van de proeftijd 
na bevordering herplaatst wordt in zijn vorige functie of in een andere functie van zijn vorige 
niveau, krijgt opnieuw de salarisschaal die het verworven had in zijn vorige functie. 

De schaalanciënniteit die opgebouwd werd in de functie van de hogere graad tijdens de 
proeftijd, wordt overgedragen naar de schaalanciënniteit in de functie van de lagere graad. 

 

§ 2 

Bij de herplaatsing om gezondheidsredenen, wordt voor de vaststelling van het salaris, de 
salarisschaal en de schaalanciënniteit rekening gehouden met het salaris, de salarisschaal en 
de schaalanciënniteit die het personeelslid verworven had in zijn vorige functie. 

 

§ 3 

Een vast aangesteld statutair personeelslid dat op zijn verzoek herplaatst wordt in een functie 
van een lagere rang, krijgt binnen de functionele loopbaan die verbonden is met zijn nieuwe 
functie, de salarisschaal waarvan het maximaal bedrag het kleinste verschil vertoont met het 
maximaal bedrag van zijn vorige salarisschaal. 

Als aan de vorige functie een functionele loopbaan verbonden was, wordt de 
schaalanciënniteit die het betrokken personeelslid had opgebouwd in zijn salarisschaal 
overgedragen op de nieuwe salarisschaal. 
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 De herplaatsing van het contractuele personeelslid 

 

 Gunst  

De herplaatsing van het contractuele personeelslid kan enkel in vacante contractuele functies 
en voor zover het personeelslid hiermee instemt. 
De herplaatsing is geen recht van het personeelslid en kan slechts als een gunst toegekend 
worden. 
In geval van herplaatsing wordt met het contractuele personeelslid een nieuwe 
arbeidsovereenkomst afgesloten. 

 

 Gevallen 

 

§ 1 Vorige functie na bevordering 

Het contractuele personeelslid dat na een bevordering bij afloop van de proeftijd niet in 
aanmerking komt voor aanstelling in de functie, wordt, als het daarmee instemt en indien de 
functie nog vacant is, opnieuw aangesteld in zijn vorige functie. 

 

§ 2 Om gezondheidsredenen 

Als een contractueel personeelslid door de bevoegde gezondheidsdienst (Medex of de 
arbeidsgeneesheer) ongeschikt verklaard werd om zijn functie nog langer uit te oefenen, maar 
wel geschikt geacht wordt om een andere functie uit te oefenen die verenigbaar is met zijn 
gezondheidstoestand én als in de contractuele betrekkingen van de personeelsformatie een 
passende functie vacant is, kan het personeelslid herplaatst worden in een contractuele functie 
van dezelfde rang of een lagere rang, voor zover het personeelslid hiermee zelf instemt. 

 

§ 3 Op eigen verzoek 

Een contractueel personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf verzoekt om 
herplaatsing in een functie van een lagere rang, kan worden aangesteld in een passende, 
vacante contractuele functie van een lagere rang.  
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§ 4 Na ongunstige evaluatie 

Na 1 of meerdere ongunstig evaluatieresultaten kan het OCMW aan het personeelslid een 
herplaatsing in een andere gelijkwaardige functie van dezelfde rang voorstellen om een 
herkansing te bieden na een ongunstige evaluatie of als alternatief voor het ontslag wegens 
beroepsongeschiktheid.  

Het alternatief van de herplaatsing na ongunstige evaluatie kan slechts toegepast worden als er 
een passende functie vacant is en als blijkt dat de evaluatie aantoont dat het personeelslid 
beschikt over competenties die in de andere functie beter tot hun recht kunnen komen.  

De herplaatsing is enkel mogelijk met instemming van het betrokken personeelslid. Indien het 
personeelslid weigert, wordt het personeelslid ontslagen wegens beroepsongeschiktheid.  
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Titel 7 -  Ter beschikking stelling 

 Opdracht voor derden 

Overeenkomstig artikel 61 van de OCMW-wet van 8 juli 1976 (en verdere wijzingen) kan het 
OCMW overeenkomsten sluiten, hetzij met een ander OCMW, een ander openbaar bestuur of 
instelling van openbaar nut, hetzij met een privépersoon of een privé-instelling om personeel 
ter beschikking te stellen.  

Statutaire en contractuele personeelsleden van  het OCMW van Willebroek kunnen ter 
beschikking worden gesteld aan de partners die met het OCMW van Willebroek een 
overeenkomst hebben gesloten op basis van onderhavige organieke wet. 

Het statutaire of contractuele personeelslid is ertoe gehouden in opdracht van de aanstellende 
overheid, voor deze partners (derden) een gelijkwaardig gekwalificeerd met zijn 
bekwaamheid en waardigheid overeenstemmend werk te verrichten dan datgene waarvoor het 
is aangesteld. 

 Modaliteiten 

Het personeelslid blijft onder het gezag vallen van het OCMW en de aanstellende overheid 
regelt alle voorwaarden en modaliteiten waaronder de tewerkstelling bij de derde organisatie 
zal gebeuren vóór de terbeschikkingstelling een aanvang neemt. 

Voor contractuele personeelsleden worden de voorwaarden van de opdracht voor derden 
geregeld in een addendum bij de arbeidsovereenkomst, dat ondertekend wordt door het 
OCMW, de derde en het personeelslid. 

Voor statutairen worden de voorwaarden vastgelegd worden in een document dat ondertekend 
moet worden door het OCMW, de derde en het personeelslid.  

Het document vermeldt minstens :  

- opdrachtomschrijving 

- duur van de terbeschikkingstelling en wijze van verlenging 

- arbeidvoorwaarden 

- de evaluatiewijze 

- wijze voor aanvraag en volgen van vorming 

- vroegtijdige beëindiging van de terbeschikkingstelling 

- praktische uitvoeringsmodaliteiten 

 Rechten 

Het personeelslid dat een opdracht vervult voor derden behoudt zijn wedde en de rechten en 
plichten zoals bepaald in deze rechtspositieregeling.  
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Titel 8 -  Het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid 
en de definitieve ambtsneerlegging 

 Het verlies van de hoedanigheid van statutair 
personeelslid 

 Redenen 

Het statutaire personeelslid kan zijn hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen naar 
aanleiding van: 

1. een tuchtstraf, vermeld in artikel 530; 

2. de vervroegde pensionering om medische redenen of wegens invaliditeit, vermeld in 
artikel 402. 

 

 Redenen 

Ambtshalve wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid van statutair personeelslid als: 

1° de statutaire aanstelling onregelmatig werd bevonden binnen de termijn ,voor beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State (60 dagen vanaf de aanstellingsdatum) óf, als een 
zodanig beroep is ingesteld, tijdens de procedure; 

2° het statutaire personeelslid zich in een van volgende situaties bevindt:  

1° niet meer voldoen aan de voor zijn functie geldende nationaliteitsvereiste 

2° de burgerlijke en politieke rechten niet meer genieten,  

3° zijn medische ongeschiktheid voor de functie werd door Medex behoorlijk 
vastgesteld nadat het personeelslid zijn ziektekrediet heeft opgebruikt; 

4° het statutaire personeelslid zonder geldige reden de werkpost verlaat of na een 
toegelaten afwezigheid zonder geldige reden het werk niet hervat heeft na meer dan 
10 dagen afwezigheid; 

5° het statutaire personeelslid zich in een toestand bevindt waarin de toepassing van de 
burgerlijke wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft.  

De termijn, vermeld in punt 1°, geldt niet in het geval van arglist of bedrog vanwege het 
statutaire personeelslid. 

Ambtshalve betekent dat het ontslag volgt in omstandigheden zoals hierboven opgesomd en 
de aanstellende overheid kan alleen maar ‘akte nemen’ van het feit dat het betrokken 
statutaire personeelslid zijn hoedanigheid van statutair personeelslid verliest en ze beslist op 
basis van die vaststelling tot ontslag. 
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 Opzegtermijn/verbrekingsvergoeding 

§ 1 

In de gevallen vermeld in artikel 210 en 211 wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid 
van statutair personeelslid zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. 

Het personeelslid van wie de aanstelling onregelmatig werd bevonden als vermeld in artikel 
211, punt 1°, en dit na arglist of bedrog, wordt op staande voet ontslagen, ongeacht het tijdstip 
waarop het feit van onregelmatigheid werd vastgesteld (ook na de termijn van 60 dagen).  

§ 2 

In afwijking van § 1 krijgt het statutaire personeelslid van wie de aanstelling onregelmatig 
werd bevonden waarbij dit niet te wijten is aan arglist of bedrog van de kant van het 
personeelslid eerste lid, een verbrekingsvergoeding.  

Het bedrag van de verbrekingsvergoeding is gelijk aan het loon van 3 maanden, als het 
statutaire personeelslid op de datum dat het ontslag ingaat in het totaal geen 5 jaar 
dienstanciënniteit bij een overheid heeft. Voor elke begonnen periode van 5 jaar 
dienstanciënniteit bij een overheid wordt het bedrag verhoogd met het loon van 3 maanden. 

 

 Procedure  

§ 1 

De aanstellende overheid stelt het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid vast 
en beslist tot ontslag van het betrokken personeelslid.  

 

§ 2 

Het personeelslid moet voorafgaand aan de beslissing tot ontslag gehoord worden. Het 
personeelslid wordt schriftelijk uitgenodigd tot de hoorzitting.  

Met horen wordt gelijkgesteld de schriftelijk uitnodiging van het personeelslid of andere 
inspanningen om het personeelslid te bereiken om het te horen, als het personeelslid niet komt 
opdagen voor het verhoor. 

 

§ 3 

Het ontslag wordt met een aangetekende brief betekend.  

De brief deelt de beslissing en de redenen ervoor mee en vermeld de ingangsdatum van het 
ontslag. Het ontslag gaat niet in met terugwerkende kracht, maar gaat in op de datum vermeld 
in de ontslagbeslissing, en, als daarin geen datum vermeld wordt, op de dag van de beslissing 
zelf. 
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§ 4 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt bij zijn ontslag geïnformeerd over alle 
verplichtingen en concrete maatregelen die het bestuur en/of het personeelslid binnen een 
bepaalde termijn moet treffen voor de vrijwaring van de sociale zekerheidsrechten van het 
personeelslid, die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere 
bepalingen. 
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 De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire 
personeelslid 

 Aanleiding 

§ 1 

De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het op proef 
aangestelde statutaire personeelslid : 

1° het vrijwillige ontslag op initiatief van het personeelslid; 

2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van het 
evaluatieresultaat ongunstig voor de eindevaluatie van de proeftijd,  

3° de afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit van het statutaire personeelslid op proef 
dat tijdens zijn proeftijd in het totaal meer dan 3 maanden, al dan niet 
aaneensluitend, afwezig is.  

 

§ 2  

De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid: 

1° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, de vervroegde 
pensionering vanaf de wettelijk voorziene leeftijd en de ambtshalve pensionering als 
gevolg van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen; 

2° het vrijwillige ontslag op initiatief van het personeelslid; 

3° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van het 
evaluatieresultaat ‘totaal ontoereikend’,  

 

 Vrijwillig ontslag 

§ 1 

Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt zelf de aanstellende overheid 
daarvan schriftelijk in kennis.  

De aanstellende overheid neemt kennis van het ontslag. Het personeelslid wordt schriftelijk 
op de hoogte gebracht van de kennisneming. 

Het personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, heeft een opzeggingstermijn zoals vastgesteld 
in onderstaande tabel :  
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Loon (jaarlijks brutoloon 
verhoogd met bijkomende 

vergoedingen) 
Opzeg door personeelslid Opzeg door personeelslid 

na opzeg door OCMW 

< 16100 (aan 
oorspronkelijke index) 
 
< 32.254 € (2013) 

1,5 maand indien minder 
dan 5 jaar dienstanciënniteit 
in het OCMW of de 
gemeente Willebroek 
3mdn indien langer dan 5 
jaar dienstanciënniteit in het 
OCMW of de gemeente 
Willebroek 

1 maand 

> 16100 en < 32 200 (aan 
oorspronkelijke index)  
>32.254 € en < 64.508€ 
(2013) 

4, 5 maanden 2 maanden 

> 32 200 (aan 
oorspronkelijke index)  
 
> 64.508€ (2013) 

6 maanden 4 maanden 

Opzeg tijdens proefperiode 7 dagen 7 dagen 

 

§ 2 

In onderling akkoord tussen de aanstellende overheid en het personeelslid kan de 
opzeggingstermijn van het personeelslid dat ontslag neemt, worden ingekort. 

 

§ 3 

De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin kennis van 
de opzegging is gegeven. 
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 Afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit  

 

§ 1 

De aanstellende overheid kan het statutaire personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd in 
het totaal meer dan 3 maanden, al dan niet aaneensluitend, afwezig is wegens ziekte of 
invaliditeit, ontslaan. 

 

§ 2 

Het statutaire personeelslid op proef dat ontslagen wordt, heeft een opzeggingstermijn van 1 
maand. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
van de kennisgeving van de beslissing tot ontslag aan de medewerker. 

Het bestuur kan het statutaire personeelslid ontslaan met onmiddellijke ingang en betaling van 
een opzeggingsvergoeding.  

 

§ 3 

In onderling akkoord tussen de aanstellende overheid en het personeelslid kan de 
opzeggingstermijn van het op proef aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt, 
worden ingekort. 

 

§ 4 

Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, 
betekend.  
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 Definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het op proef benoemde 
statutaire  personeelslid  

§ 1 

Het statutaire personeelslid op proef dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn van 1 maand. De opzeggingstermijn gaat 
in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de kennisgeving van de 
beslissing tot ontslag aan de medewerker. 

 

§ 2 

In onderling akkoord tussen de aanstellende overheid en het personeelslid kan de 
opzeggingstermijn van het op proef aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt 
wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid, worden ingekort. 

 

§ 3 

Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, 
betekend 

 

 Definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast aangestelde 
statutaire personeelslid 

§ 1 

Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast aangestelde 
statutaire personeelslid wordt met een aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de datum 
van uitwerking vermeld en wordt het personeelslid geïnformeerd over alle verplichtingen van 
bestuur en personeelslid die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en 
diverse andere bepalingen. 

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van 
het ontslag. 

 

§ 2 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen wegens definitief 
vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn, die vastgesteld wordt op 
basis van onderstaande tabel. 
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Loon (jaarlijks brutoloon 
verhoogd met bijkomende 
vergoedingen) 

Opzeggende partij OCMW  

< 16100 (aan 
oorspronkelijke index) 
 
< 32.254 € (2013) 

3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienstanciënniteit in 
het OCMW of de gemeente Willebroek  

> 16100 en < 32 200 (aan 
oorspronkelijke index)  
>32.254 € en < 64.508€ 
(2013) 

Formule Claeys met een minimum van 3 maanden per schijf van 
5 jaar dienstanciënniteit in het OCMW of de gemeente 
Willebroek 
 

> 32 200 (aan 
oorspronkelijke index)  
 
> 64.508€ (2013) 

Formule Claeys met een minimum van 3 maanden per schijf van 
5 jaar dienstanciënniteit in het OCMW of de gemeente 
Willebroek  
of  
contractueel vastleggen van de opzeggingstermijn die het 
personeelslid in geval van ontslag zal moeten respecteren, met 
een minimum van drie maanden per begonnen schijf van 5 jaar 
dienstanciënniteit in het OCMW of de gemeente Willebroek. 

 

 

 Sollicitatieverlof 

Het statutaire personeelslid op proef dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid krijgt voor elke deelname aan een sollicitatieprocedure bij een andere 
werkgever dienstvrijstelling voor de duur die daartoe nodig is en met een maximum van 1 dag 
per week, à rato van zijn prestatiebreuk. Het sollicitatieverlof mag opgenomen worden in 
halve dagen. 

Het personeelslid stelt zijn leidinggevende ten minste 24u op voorhand in kennis van de 
afwezigheid voor deelname aan de sollicitatieprocedure. 

Van zodra het personeelslid een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft 
of van zodra het personeelslid door een andere werkgever op proef werd benoemd of vast 
aangesteld in statutair verband, vervalt het recht op sollicitatieverlof. 
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Titel 9 -  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van contractanten 

 

 Beëindiging arbeidsverhouding 

§ 1  

De arbeidsverhouding kan beëindigd worden door :  

- opzegging door één van beide partijen (met opzegtermijn of verbrekingsvergoeding) 

- beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord 

- afloop van de termijn in geval van arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of 
vervangingsovereenkomst 

- voltooiing van het werk in geval van arbeidsovereenkomst voor een duidelijk 
omschreven werk 

- beëindiging door overmacht  

- beëindiging door het overlijden van het personeelslid 

- beëindiging door definitieve medische ongeschiktheid van het personeelslid 

- beëindiging van de overeenkomst om dringende redenen 

 

§ 2 

De wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het vastleggen van de opzegtermijnen 
en vergoedingen dient te gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, met name : 

- artikel 40 van de Arbeidswet 

- Artikel 7, artikelen 32 t.e.m. 42, artikelen 58 t.e.m. 65 en artikelen 78 t.e.m. 86 van de 
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. 

- Eventuele latere wijzigingen 
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§ 3 

Het overmaken van de opzegbrief gebeurt op straffe van nietigheid op één van de 
hiernavolgende wijzen :  

- Indien de opzegging uitgaat van de werkgever :  

o Door een aangetekende brief 
o Bij deurwaardersexploot 

- Indien de opzegging uitgaat van de werknemer :  

o Door een aangetekende brief 
o Bij deurwaardersexploot 
o Door overhandiging van een geschrift dat voor ontvangst getekend wordt door 

een personeelslid van het secretariaat of personeelsdienst. 

 

§ 4 

Begin en duur van de opzegging dienen uitdrukkelijk te worden vermeld. 

 

 Beëindiging van de overeenkomst om dringende redenen 

§ 1 

Het ontslag om dringende redenen wordt geregeld door de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten. 

 

§ 2 

De arbeidsovereenkomst berust op een vertrouwensband tussen het OCMW en het 
personeelslid. De schending van dat vertrouwen kan de voortzetting van de arbeidsverhouding 
onmogelijk maken. 

Ernstige tekortkomingen en fouten die elke professionele samenwerking tussen het OCMW-
Willebroek en het personeelslid onmiddellijk en definitief onmogelijk maken, kunnen worden 
ingeroepen om de onmiddellijke verbreking van het contract te verantwoorden. 
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§ 3 

De termijn waarbinnen het ontslag wegens dringende reden(en) ter kennis moet worden 
gegeven, vangt aan zodra de aanstellende overheid zekerheid heeft omtrent het feit dat een 
dringende reden uitmaakt.  

De aanstellende overheid, die de macht heeft om het contract te verbreken, moet kennis 
hebben van de feiten. 

De aanstellende overheid dient het personeelslid te ontslaan binnen de 3 werkdagen na 
kennisname van de feiten die een ontslag om dringende redenen rechtvaardigen. Slechts 
wanneer de aanstellende overheid bijeengekomen is, begint deze termijn te lopen.  

Voor zover de secretaris niet de aanstellende overheid is, behoudt deze aanstellende overheid 
zich het recht de bevoegdheid om te ontslaan wegens dringende redenen over te dragen aan de 
voorzitter en de secretaris van het OCMW. Het ontslag dient in de eerstvolgende bijeenkomst 
van de aanstellende overheid te worden bekrachtigd. 

De datum van verzending van de aangetekende brief waarin het ontslag is vervat, bepaalt het 
ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 

 

§ 4 

Binnen de 3 dagen nadat het ontslag aan het personeelslid werd betekend, dient het 
personeelslid in kennis gesteld te worden van de dringende reden(en) ter rechtvaardiging van 
het ontslag. De kennisgeving dient te gebeuren bij een ter post aangetekende brief, bij 
gerechtsdeurwaarderexploot of door afgifte van een geschrift aan de andere partij, die tekent 
voor ontvangst. 

 

§ 5 

Volgende feiten, die niet limitatief zijn, kunnen worden beschouwd als een dringende reden 
waardoor een onmiddellijk ontslag zonder opzegging of vergoeding is gerechtvaardigd :  

- Het niet naleven van de bepalingen die in de individuele arbeidsovereenkomst of in 
dit reglement zijn vervat 

- De weigering om de toevertrouwde arbeid uit te voeren 

- Elke duidelijke daad van insubordinatie 

- Oncollegiaal gedrag, na herhaalde verwittiging 

- Ernstige en vrijwillige onachtzaamheid 

- Het verbergen van vergissingen of fouten 

- Het overbrengen van gegevens aan derden, die beschermd zijn door het 
beroepsgeheim 
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- Deelnemen aan de oprichting van of aan de activiteiten van een concurrerende firma 

- Herhaald te laat komen op het werk, spijts meerdere verwittigingen 

- Herhaalde ongerechtvaardigde afwezigheid, na verwittigingen 

- Tikken voor een ander of laten tikken door iemand anders 

- Het zich tijdens de werkuren inlaten met werk, vreemd aan de instelling 

- Misbruik van stakingsrecht 

- Aanhoudende weigering om zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek 

- Arbeid presteren tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid die wordt gedekt 
door een medisch attest 

- Werken bij een andere werkgever tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid 

- Het stelselmatig tekortkomen aan de verplichting zich bij de controlegeneesheer aan 
te bieden 

- Moedwillig en doelbewust weigeren om de arbeidsongeschiktheid te laten bestatigen 
ondanks de uitdrukkelijke oproepen van het bestuur  

- Elk feit dat in tegenstrijd is met de goede zeden 

- Het begaan van feitelijkheden met dien verstande dat er geen uitdaging was 
uitgaande van het slachtoffer / ongewenste seksuele intimiteiten 

- Ongewettigd toe-eigenen van zaken en oneerlijkheid 

- Het zonder toelating meenemen van voorwerpen die de instelling toebehoren 

- Geweldpleging 

- Ongewenste seksuele intimiteiten 

- Pesten, na verwittiging 

- Druggebruik 

- Dronkenschap of alcoholintoxicatie  

- Bezoek tijdens de werkuren van plaatsen waar alcohol gesleten wordt 

- Herhaalde onbeleefdheid tegen cliënten / residenten en/of bezoekers 

- Oneerlijkheid, gewelddadigheden en of grove beledigingen ten opzicht van andere 
personeelsleden, residenten/cliënten of bezoekers 

- Roken op plaatsen waar een rookverbod heerst, na verwittiging 
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- Herhaaldelijk niet naleven van voorschriften inzake hygiëne en/of arbeidskledij 

- Het niet naleven van de elementaire begrippen inzake veiligheid 

- Het aanvaarden van steekpenningen, geschenken of fooien 

- Het bewust of door zware nalatigheid beschadigen van bezittingen/infrastructuur van 
het OCMW en/of zijn cliënten 

- Het verstrekken van valse inlichtingen / getuigschriften bij aanwerving 

- Aan patiënten of residenten levensmiddelen, geneesmiddelen, enz. te verstrekken die 
van binnen of buiten de inrichting afkomstig zijn, zonder toelating van het 
verplegend personeel of de behandelende geneesheer. 

- Ruwe behandeling van patiënten / residenten 

- Vreemde personen, zonder toestemming van het diensthoofd in de diensten of 
instellingen binnen te brengen, na verwittiging 

- Voor andere dan dienstzaken zonder toelating vergadering te houden, propaganda te 
voeren, geldinzamelingen te doen, inschrijvingslijsten voor te leggen of voorwerpen 
aan te bieden, mits inachtneming van de vakbondsprerogatieven. 

- Het herhaaldelijk voeren van privégesprekken met eigen gsm of telefooninstallatie 
van het OCMW, na herhaaldelijke verbod 

- Inbraak of poging tot inbraak in de mailbox van een ander personeelslid of zware 
overtredingen van het internet- en mail-reglement 
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Deel II. Salaris, 
vergoedingen en 

toelagen 
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Titel 1 -  Het salaris 

 

 Algemene bepalingen 

 

  

Het jaarsalaris van het personeel is vastgelegd in salarisschalen, die bestaan uit: 

1. een minimumsalaris; 

2. de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen; 

3. een maximumsalaris. 

 

  

Elke salarisschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C, D, E, die overeenstemmen 
met de niveaus, gevolgd door een cijfer en eventueel een kleine letter a of b.  

Het eerste lid is niet van toepassing op de secretaris en de financieel beheerder. 

 

  

Aan functies worden de salarisschalen en de functionele loopbanen verbonden zoals 
vastgesteld in onderstaande tabel. De uitgewerkte salarisschalen bevinden zich in bijlage 2. 

De salarisschaal van de secretaris is de hoogste salarisschaal binnen de organisatie. 
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Niveau Rang Functionele loopbaan Graad Functie 

E Ev 

E1-E2-E3: 

- van E1 naar E2 na 4 jaar 
schaalanciënniteit in E1, en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van E2 naar E3 na 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in E1 en E2, en een 
gunstig evaluatieresultaat. 

Algemene / 

D 
Dv 

D1-D2-D3: 

- van D1 naar D2 na 4 jaar 
schaalanciënniteit in D1 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van D2 naar D3 na 18 jaar 
gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 
en D2 en een gunstig evaluatieresultaat. 

Administrati
eve  - Baliebediende SD 

Technische 
 
/ 
 

Dx D4 Technische / 

C 

Cv 

C1-C2-C3: 

- van C1 naar C2 na 4 jaar 
schaalanciënniteit in C1 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in C1 en C2 en een 
gunstig evaluatieresultaat; 

Administrati
eve 

- Administratief medewerker 
sociale dienst 

- Administratief medewerker 
FD 

- Administratief medewerker 
LOI 

- Administratief medewerker 
aankoopdienst 

Technische 

 

/ 
 

Cx 

C4-C5:  

van C4 naar C5 na 9 jaar schaalanciënniteit 
in C4 en een gunstig evaluatieresultaat 

Administrati
eve 

- Administratief 
hoofdmedewerker PD 

- Directiemedewerker 
- Administratief coordinator 

FD 
Technische / 

B 

Bv 

B1-B2-B3: 

- van B1 naar B2 na 4 jaar 
schaalanciënniteit in B1 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

- van B2 naar B3 na 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in B1 en B2 en een 
gunstig evaluatieresultaat; 

Administrati
eve 

- Financieel consulent 
- Administratief coordinator 

FD 
- Maatschappelijk werker 

ASD 
- Maatschappelijk werker SB 
- Maatschappelijk werker TW 
- Begeleider asielzoekers 
- Medewerker HR-beleid 

Bx 
B4-B5: 

- van B4 naar B5 na 9 jaar 
schaalanciënniteit in B4 en een gunstig 

Administrati
eve 

- Hoofd personeelsdienst 
- Boekhouder 
- Hoofd maatschappelijk 

werker ASD 
- Hoofd schuldbemiddeling 
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evaluatieresultaat 

A 

Av 

A1a-A2a-A3a: 

- van A1a naar A2a na 4 jaar 
schaalanciënniteit in A1a en een 
gunstig evaluatieresultaat; 

- van A2a naar A3a na 18 jaar 
gecumuleerde schaalanciënniteit in 
A1a en A2a en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

Administrati
eve 

- Facilitair manager - 
schuldbemiddelaar 

- Coördinator Sociale dienst 
- Hoofd HR-beleid  
 

Ax 

A4a-A4b:  

- van A4a naar A4b na 9 jaar 
schaalanciënniteit in A4a en een 
gunstig evaluatieresultaat; 

 

Administrati
eve 

- Afdelingshoofd Welzijn 
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 Individuele wedde 

§ 1 Salarisschaal 

Het personeelslid wordt bezoldigd in de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die 
verbonden is aan zijn functie, zoals bepaald in vorig artikel. 

Indien het personeelslid omwille van relevante beroepservaring en krachtens deze 
rechtspositieregeling recht heeft op een andere dan de eerste salarisschaal van de functionele 
loopbaan, verkrijgt hij de salarisschaal waar hij recht op heeft.  

 

§ 2 Weddentrap 

Het personeelslid ontvangt het salaris van de weddetrap die overeenstemt met zijn geldelijke 
anciënniteit. De geldelijke anciënniteit bestaat uit het aantal dienstjaren dat in aanmerking 
wordt genomen voor de berekening van het salaris. 

Het personeelslid dat geen recht heeft op het meerekenen van vroegere diensten, ontvangt het 
beginsalaris van de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is aan zijn 
functie. 

Het salaris van een deeltijds personeelslid wordt vastgesteld in verhouding tot zijn prestaties. 

 

§ 3 Salaris vaststelling 

Het Vast Bureau of, als zij daartoe door de Raad in het kader van dagelijks personeelsbeheer 
gemachtigd zijn, de secretaris of in voorkomend geval het hoofd van het intern 
verzelfstandigd agentschap stelt het individuele jaarsalaris van de personeelsleden vast. 
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 De toekenning van periodieke salarisverhogingen door 
de opbouw van geldelijke anciënniteit 

 Diensten bij een overheid 

 In aanmerking komende diensten 

Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen en voor de geldelijke anciënniteit 
komen alleen de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband in aanmerking die het 
personeelslid levert of heeft geleverd in dienst van: 

1. de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke 
verenigingen waarvan zij deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren; 

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

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

4. de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 
leerlingenbegeleiding; 

5. de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 

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

 

 Definitie 

Voor de toepassing van vorig artikel moet worden verstaan onder werkelijke diensten: alle 
diensten die recht geven op een salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens deze 
rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het salaris. 
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 Diensten in de privésector of als zelfstandige 

 

 In aanmerking komende diensten 

 

§ 1 Knelpuntenberoep 

Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de 
toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat die functie een 
knelpuntberoep is en op voorwaarde dat de relevant is voor de uitoefening van de functie.  

Bij de vacant verklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een 
knelpuntenberoep gaat. Deze beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van bijvoorbeeld 
regionale lijsten van de VDAB, lijsten van interimkantoren en dergelijke meer. 

De relevantie van de beroepservaring wordt door de secretaris beoordeeld op basis van een 
vergelijking van die ervaring met het functieprofiel van de functie waarin het personeelslid 
aangesteld wordt.  

 

§ 2 Relevante ervaring indien het niet om een knelpuntenberoep gaat  

Indien het niet om een knelpuntberoep gaat, wordt ervaring in de privésector of als 
zelfstandige slechts in aanmerking genomen indien relevante ervaring een voorwaarde is voor 
de aanstelling of benoeming in de functie en voor een maximum van 20 jaren. 

Bij de vacant verklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid het maximum aantal 
jaren anciënniteit dat toegekend kan worden. 

De relevantie van de beroepservaring wordt door de secretaris beoordeeld op basis van een 
vergelijking van die ervaring met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie 
waarin het personeelslid aangesteld wordt.  

Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring. 

 

§ 3 

De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere 
verloop van de loopbaan. 
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 De valorisatie van de diensten 

 

 Wijze van valoriseren 

§ 1 

De diensten, die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het salaris, worden 
vanaf 1 januari 2008 voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor 
100%, ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds gepresteerd werden.  

Voor diensten gepresteerd voor 1 januari 2008 geldt de regeling die op dat ogenblik van 
toepassing was in de rechtspositieregeling, met name : 

De diensten met onvolledige prestaties worden bij een voltijdse tewerkstelling pro-rata 
meegerekend als volgt: 

- de in aanmerking komende diensten, welke in een ambt met onvolledige prestaties 
werden verricht, worden meegerekend als volgt : het aantal jaren met onvolledige 
prestaties vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller het aantal wekelijkse 
arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties welke met 
volledige arbeidsprestaties overeenkomen. 

 

§ 2 

De geldelijke anciënniteit, verworven in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende functies, 
wordt voor dezelfde periode maximaal voor een volledige prestatie gevaloriseerd. Ze is 
bovendien in actieve deeltijdse functies niet onderling cumuleerbaar voor de toekenning van 
de periodieke verhogingen. 

 

 Onderwijs 

Het Vast Bureau of, als hij daartoe door de Raad in het kader van dagelijks personeelsbeheer 
gemachtigd is, de secretaris stelt de duur vast van de in aanmerking komende diensten die het 
personeelslid in het onderwijs als interim of als tijdelijk personeelslid heeft gepresteerd aan de 
hand van het attest, verstrekt door de bevoegde autoriteiten. 

De diensten, vermeld op het attest, die in tienden zijn betaald, en die per schooljaar geen 
volledig jaar werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden dag per dag samengeteld. Het 
totale aantal zo gewerkte dagen wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van de 
rekenkundige bewerking wordt vervolgens gedeeld door 30. Het quotiënt geeft het aantal in 
aanmerking te nemen maanden. Met de rest wordt geen rekening gehouden. 

De diensten, vermeld op hetzelfde attest, die bewijzen dat het personeelslid een volledig 
schooljaar heeft gewerkt, gelden voor een totaal van driehonderd dagen en leveren één jaar in 
aanmerking te nemen diensten op. 
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 Volle kalendermaanden 

De diensten die in aanmerking komen, worden berekend per kalendermaand. De diensten die 
niet zijn begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de laatste dag van een 
maand, worden niet meegerekend. 

 

 Anciënniteit na werkonderbreking 

Personeelsleden die na een onderbreking terug in dienst komen, behouden hun destijds 
verworven geldelijke anciënniteit. Indien zij terug in dienst komen in dezelfde functie bij het 
bestuur, behouden zij hun totale geldelijke en schaalanciënniteit. 

 

 Overstap naar andere rechtspositie 

Personeelsleden die naar een andere rechtspositieregeling (vanuit gesco, WEP, Smet, Activa, 
enz.) binnen het OCMW overstappen naar eenzelfde of een gelijkwaardige functie behouden 
hun verworven relevante geldelijke anciënniteit, schaal en schaalanciënniteit, ook tijdens hun 
proefperiode. 

 

 Salarisschaal bij overname van schaalanciënniteit 

Het personeelslid dat schaalanciënniteit verwerft voor relevante ervaring, opgedaan bij een 
andere overheid, in de privésector of als zelfstandige, wordt met de toegekende 
schaalanciënniteit ingeschaald in de salarisschaal van de functionele loopbaan die 
normalerwijs overeenstemt met de toegekende schaalanciënniteit. 

 

 Salaris bij bevordering 

Het personeelslid dat bevorderd wordt, krijgt in zijn nieuwe graad nooit een salaris dat lager is 
dan het salaris dat het in zijn vorige graad zou hebben gekregen. 

Het personeelslid dat overgaat naar een functie van een hoger niveau na een aanwervings- of 
een bevorderingsprocedure heeft ten minste recht op de volgende verhoging van zijn 
jaarsalaris tegen 100%: 

1. 620 euro bij bevordering naar niveau D; 

2. 745 euro bij bevordering naar niveau C; 

3. 870 euro bij bevordering naar niveau B; 

4. 1240 euro bij bevordering naar niveau A. 
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Als het jaarsalaris in de nieuwe functie niet ten minste het bedrag, vermeld in het eerste lid, 
hoger is dan het jaarsalaris dat het personeelslid in zijn oude functie zou hebben gekregen, 
wordt het jaarsalaris in de nieuwe functie verhoogd tot de minimale verhoging, vermeld in het 
eerste lid, bereikt wordt.  

Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan in 
de functie waarnaar het personeelslid overgaat. Daartoe wordt telkens zijn oude salarisschaal, 
met inbegrip van de periodieke verhogingen, maar zonder het verloop in de functionele 
loopbaan, vergeleken met de nieuwe salarisschaal, met inbegrip van de toepassing van de 
periodieke verhogingen en het verloop in de functionele loopbaan. 

De minimale salarisverhoging wordt beschouwd als salaris. 

 

  

Nihil  

 

  

Nihil 
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 Secretaris en financieel beheerder 

§ 1 

De salarisschaal van de secretaris wordt vastgesteld tussen het minimum van 33.780,51€ en 
maximum 49.731,23€ (gemeenten van 20.001 tot 25.000 inwoners) en wordt gespreid over 15 
jaar. 

De salarisschaal van de financieel beheerder wordt vastgesteld tussen het minimum van 
31.822,22 en maximum van 46.848,25 (gemeenten van 20.001 tot 25.000 inwoners) en wordt 
gespreid over 15 jaar. 

Als het inwoneraantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners, dan 
behouden de secretaris en de financieel beheerder in dienst hun salarisschaal ter persoonlijke 
titel. 

De uitgewerkte salarisschalen van de secretaris en de financieel beheerder bevinden zich in 
bijlage 3 bij dit besluit. 

 

§ 2 

Als de OCMW-secretaris met toepassing van artikel 76 en artikel 271 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ook de functie van gemeentesecretaris uitoefent, dan wordt 
het jaarsalaris waarop hij in toepassing van § 1 recht heeft, verhoogd met maximaal 30%.  

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt welk percentage van toepassing is.  

 

§ 3  

Als de financieel beheerder van het OCMW met toepassing van artikel 76 en artikel 271 van 
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ook de functie van financieel beheerder van de 
gemeente uitoefent, dan wordt het jaarsalaris waarop hij met toepassing van § 1 recht heeft, 
verhoogd met maximaal 30%.  

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt welk percentage van toepassing is, met dien 
verstande dat het percentage niet hoger mag zijn dan in voorkomend geval is vastgesteld voor 
de verhoging van het jaarsalaris van de OCMW-secretaris, die ook de functie van 
gemeentesecretaris uitoefent.  
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 De betaling van het salaris 

 Indexering 

Het salaris volgt het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen in 
overeenstemming met de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij 
sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het 
Rijk worden gekoppeld. Het salaris tegen 100% wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 
138,01. 

 

 Uitbetaling 

Het salaris wordt maandelijks betaald vanaf de indiensttreding.  

Voor het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt het vooruitbetaald. Het salaris van het 
overige personeel wordt betaald nadat de termijn vervallen is. 

 

 Maandsalaris 

Het maandsalaris is gelijk aan een twaalfde van het jaarsalaris. Per dag krijgt het personeelslid 
een dertigste van het maandsalaris. Het uurloon is gelijk aan 1/1976 van het jaarsalaris. 

 

 Onvolledige maand 

§ 1 

Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt zij in dertigsten verdeeld en 
wordt het bedrag van de wedde bepaald aan de hand van volgende bewerking: 

1. bedraagt het werkelijk aantal te betalen dagen 15 of minder, dan is het aantal 
verschuldigde dertigsten gelijk aan het werkelijk aantal te betalen dagen; 

2. 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. 

Met verschuldigde dagen worden gelijkgesteld de dagen waarop geen arbeidsprestaties 
worden geleverd, maar waarvoor de wedde niettemin moet worden doorbetaald. 

 

§ 2 

Met gepresteerde dagen worden gelijkgesteld: de dagen waarop geen arbeidsprestatie wordt 
geleverd, maar waarvoor het salaris niettemin wordt doorbetaald. 
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 Onvolledige maand in dienst 

§ 1 

Als het personeelslid in de loop van de maand in dienst treedt, krijgt het voor die maand het 
gedeelte van het maandsalaris dat overeenstemt met de gepresteerde werkdagen, volgens de 
berekeningswijze in vorig artikel. 

§ 2 

Als het personeelslid in de loop van de maand met pensioen gaat of overlijdt, wordt het salaris 
voor de volledige maand betaald. 
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Titel 2 -  De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 

 Algemene bepalingen 

 

 Definities 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 

- toelage: een geldelijk voordeel dat een personeelslid ontvangt dat welbepaalde prestaties 
levert; 

o Haard en standplaatstoelage 

o Vakantiegeld 

o Eindejaarstoelage 

o Onregelmatige prestaties, nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en 
feestdagen 

o Overuren 

o Verstoringstoelage 

o Gevarentoelage 

o Permanentietoelage 

o Toelage voor waarnemen van een hogere functie 

o Toelage voor opdrachthouderschap 

 

- vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het 
personeelslid werkelijk maakt;  

o vergoeding voor reiskosten 

o vergoeding voor verblijfskosten (dag- en hotelvergoeding) 

o vergoeding bij arbeidsongevallen, ongevallen op weg naar en van het werk, bij 
beroepsziekten 

o vergoeding van vormingskosten 
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- sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die het bestuur aan de 
personeelsleden toekent; 

o maaltijdcheque  

o hospitalisatieverzekering 

o tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer 

o begrafenisvergoeding 

o lidmaatschap bibliotheek 

o vergoeding van de conciërge 

o voordelen van alle aard 

 

- gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend wordt voor de toepassing van artikel 
2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 
1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 
maart 1994 houdende sociale bepalingen. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 
tegen 100% worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01; 

- overloon: toeslag boven het gewone loon; 

- volledige prestaties: prestaties die 38 uur per week bedragen; 

- nachtprestaties: de prestaties geleverd tussen 22 en 6 uur; 

- prestaties op zaterdagen en zondagen: de prestaties geleverd op zaterdagen en zondagen 
tussen 0 en 24 uur; 

- prestaties op feestdagen: de prestaties geleverd op de reglementair vastgestelde 
feestdagen tussen 0 en 24 uur.  

 

 Kosten 

Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten voor de uitoefening van de functie 
worden slechts terugbetaald mits voorafgaande goedkeuring door de aanstellende overheid en 
na het indienen van een formulier Aanvraag voor vergoedingen’ via de hiërarchische weg met 
voorlegging van de originele bewijsstukken. 
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 De verplichte toelagen en salaris 

 De haard- en standplaatstoelage 

 Basiswetgeving en reglementering 

De haard- en standplaatstoelage wordt geregeld bij : 

- Decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de 
haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel. 

- Omzendbrieven BA 2002/07 van 19 april 2002 en BA 2003/05 van 16 mei 2003. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Bedrag 

§ 1 

Het gehuwde personeelslid, het personeelslid dat samenleeft, of het alleenstaande 
personeelslid van wie één of meer kinderen die recht geven op kinderbijslag deel uitmaken 
van het gezin, heeft recht op een haardtoelage van: 

- 719,89 € (100%) wanneer het salaris 16.421,84 € (100%) niet overschrijdt; 

- 359,95 € (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.421,84 € (100%), maar niet meer 
bedraagt dan 18.695,86 € (100%). 

§ 2 

Het personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage, ontvangt een standplaatstoelage 
van: 

- 359,95 € (100%) op voorwaarde dat het salaris niet hoger is dan 16.421,84 € (100%) 

- 179,98 € (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.421,84 € (100%) maar niet meer 
bedraagt dan 18.695,86 € (100%). 
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§ 3 

In het geval dat de 2 echtgenoten of de 2 personen die samenleven elk beantwoorden aan de 
voorwaarden om de haardtoelage te verkrijgen, wijzen ze in wederzijds akkoord diegene van 
de 2 aan, aan wie de haardtoelage wordt uitbetaald. De standplaatstoelage wordt toegekend 
aan het personeelslid dat geen haardtoelage geniet. 

 

§ 4 

Als het recht op de haard- en standplaatstoelage in de loop van een maand wijzigt, wordt voor 
de gehele maand het voordeligste stelsel toegepast. 

 

 Gedeeltelijke haard- / standplaatstoelage 

De bezoldiging van het personeelslid wiens salaris hoger is dan 16.421,84 € (100%), 
respectievelijk 18.695,86 € (100%) mag niet kleiner zijn dan in het geval het salaris gelijk zou 
zijn aan dat bedrag. In voorkomend geval wordt een gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage 
toegekend.  

Onder "bezoldiging" wordt in het eerste lid begrepen: het salaris verhoogd met de volledige of 
gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage, verminderd met de inhouding voor het wettelijk 
pensioen. 

 

 Onvolledige prestaties 

De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt toegekend aan de personeelsleden met 
onvolledige dienstbetrekking, pro-rata van hun prestaties. 

 

 Uitbetaling 

De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt tezelfdertijd betaald als de wedde van de 
maand waarop zij betrekking heeft. Zij wordt betaald in dezelfde mate en volgens dezelfde 
modaliteiten als de wedde wanneer deze voor geen volle maand verschuldigd is. 

Wanneer zich in de loop van de maand een feit voordoet dat het recht op de haard- en 
standplaatstoelage wijzigt, wordt het voordeligste stelsel voor de volle maand toegepast. 
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 Het vakantiegeld 

 Basiswetgeving en reglementering 

Het vakantiegeld wordt geregeld bij : 

- Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten 
de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers 

- de Nieuwe Gemeentewet - art. 148; van toepassing op het OCMW op basis van artikel 42 
van de organieke wet. 

- Decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de 
haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de 
vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel 
zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Definities 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

- referentiejaar: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin vakantie wordt 
toegekend.  

- jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of in voorkomend geval het wachtgeld of de 
uitkering uitbetaald in de plaats van een salaris, aangevuld met de eventuele 
haardtoelage of standplaatstoelage. 

- vakantiejaar: het jaar waarin vakantie wordt genomen. 
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 Jaarlijks  

Het personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld krachtens het decreet van 8 mei 2002 
houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage 
en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het 
vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. 

 

 Bedrag 

Het vakantiegeld van het personeelslid bedraagt voor volle prestaties die gedurende het hele 
referentiejaar werden verricht 92% van een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens het 
indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het 
vakantiejaar. 

Als het personeelslid in de maand maart van het vakantiejaar geen of slechts een gedeeltelijk 
salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage vermeld in het eerste lid, berekend op basis 
van het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn geweest als het personeelslid zijn 
ambt wel volledig had uitgeoefend. 

 

 In aanmerking komende periodes 

§ 1 

Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld komen de periodes in aanmerking 
gedurende welke het personeelslid tijdens het referentiejaar: 

1° het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heeft genoten; 

2° niet in dienst is kunnen treden of zijn ambtsuitoefening heeft geschorst wegen 
verplichtingen ingevolge de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, of 
ingevolge de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, 
gecoördineerd op 20 februari 1980, met uitsluiting in beide gevallen van de 
wederoproeping om tuchtredenen; 

3° afwezig was wegens ouderschapsverlof; 

4° afwezig was wegens verlof, toegekend met het oog op de 
moederschapsbescherming, zoals bepaald in artikel 39 van de arbeidswet van 16 
maart 1971. 
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§ 2 Jeugdige werknemers 

Voor de berekening van het vakantiegeld komt de periode vanaf 1 januari van het 
referentiejaar tot de dag die voorafgaat aan de datum van de indiensttreding als personeelslid 
eveneens in aanmerking, op voorwaarde dat het personeelslid: 

- minder dan 25 jaar oud is op het einde van het referentiejaar; 

- uiterlijk in dienst is getreden op de laatste werkdag van de vierde maand die volgt op 
één van de onderstaande data: 

- de datum waarop het personeelslid de instelling heeft verlaten waar het zijn studies 
heeft gedaan, onder de voorwaarden, bepaald in artikel 62 van de gecoördineerde 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; 

- de datum waarop zijn leerovereenkomst een einde heeft genomen. 

Het personeelslid moet het bewijs leveren dat het aan alle voorwaarden voldoet. Dat bewijs 
kan door alle rechtsmiddelen worden geleverd. 

 

 Vrijstelling van dienst voor het vervullen van een opdracht 

In afwijking van artikel 255, worden de periodes gedurende welke het personeelslid 
vrijstelling van dienst voor het vervullen van een opdracht genoot, niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van het vakantiegeld. 

 

 Onvolledige prestaties 

§ 1 

Als het personeelslid niet gedurende het hele referentiejaar volledige prestaties heeft verricht, 
wordt, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 255, §1, 2° en 3°, en §2, het 
vakantiegeld vastgesteld als volgt: 

- 1/12e van het jaarbedrag voor elke prestatieperiode die een volledige maand beslaat; 

- 1/30e van het maandbedrag per kalenderdag als de prestaties geen volledige maand 
beslaan. 

 

§ 2 

De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegen het uitoefenen van verminderde prestaties 
heeft een overeenkomstige vermindering van het vakantiegeld tot gevolg. 
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 Deeltijdse prestaties 

Bij onvolledige prestaties wordt het vakantiegeld toegekend naar rato van de gepresteerde 
uren op basis van de uurdeler die krachtens de bezoldigingsregeling van toepassing is. In 
voorkomend geval is dezelfde verhouding van toepassing op de periodes, bedoeld in artikel 
255, §1, 2° en 3°, en §2. 

 

 Cumulatiebeperking 

2 of meer vakantiegelden, met inbegrip van het vakantiegeld verkregen met toepassing van de 
gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, kunnen niet 
gecumuleerd worden boven een bedrag dat overeenkomt met het hoogste vakantiegeld dat 
verkregen wordt als de vakantiegelden van alle uitgeoefende ambten of activiteiten berekend 
worden op basis van volledige prestaties.  

Hiervoor wordt het vakantiegeld van een of meer ambten verminderd of ingehouden, met 
uitzondering van het vakantiegeld ter uitvoering van de gecoördineerde wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de werknemers.  

Als de inhoudingen of verminderingen moeten of kunnen worden toegepast op verschillende 
vakantiegelden, dan wordt eerst het kleinste vakantiegeld ingehouden of verminderd.  

Voor de toepassing van de voorgaande leden moet onder het vakantiegeld ter uitvoering van 
de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers worden 
verstaan, het gedeelte van het vakantiegeld dat niet overeenstemt met het loon voor de 
vakantiedagen. 

 

 Verplichte melding 

Voor de toepassing van het voorgaande artikel is het personeelslid dat vakantiegelden 
cumuleert, verplicht het bedrag ervan, alsook eventueel het bedrag berekend voor volledige 
prestaties, mee te delen aan elke personeelsdienst waarvan het afhangt.  

Iedere inbreuk op het voorgaande lid kan aanleiding geven tot tuchtstraffen 

 

 Vermindering vakantiegeld 

Het bedrag van het vakantiegeld dat toegekend wordt krachtens artikel 255 §2, wordt 
verminderd met de bedragen die het personeelslid eventueel als vakantiegeld heeft ontvangen 
voor andere prestaties die tijdens het referentiejaar werden verricht. 
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 Uitbetaling  

§ 1 

Het vakantiegeld wordt uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van het jaar waarin de vakantie 
wordt toegekend.  

 

§ 2 

In afwijking van de bepalingen van § 1, wordt het vakantiegeld uitbetaald tijdens de maand 
die volgt op de datum van de pensionering van het personeelslid of op de datum van 
overlijden, het ontslag, de afdanking of de afzetting van de rechthebbende.  

Bij de berekening van het vakantiegeld wordt in dat geval rekening gehouden met het 
percentage en de eventuele inhouding, die op de datum in kwestie van kracht zijn. Het 
percentage wordt toegepast op het jaarsalaris dat als basis dient voor de berekening van het 
salaris dat het personeelslid op die datum geniet.  

Als het personeelslid op die datum geen salaris of een verminderd salaris geniet, dan wordt 
het percentage berekend op het salaris dat hem betaald zou zijn geweest, als het op die datum 
zijn ambt uitgeoefend zou hebben. 
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 De eindejaarstoelage 

 

 Basiswetgeving en reglementering 

De eindejaarstoelage wordt geregeld bij : 

- KB van 23 oktober 1979 (BS 22.11.1979) gewijzigd bij wet van 22.07.1993 (BS 
14.08.1993) en de KB’s van 15.12.1999 (BS 23.12.1999) en 20.07.2000 (BS 30.08.2000) 

- Besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel 

- Omzendbrief van de Vlaamse Regering over de toelichting bij het sectoraal akkoord 2002 
van januari 2002 (BS 19 februari 2002) 

- Omzendbrief van de Vlaamse regering over het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het 
personeel van de lokale en provinciale besturen – kennisgeving – omzendbrief VA-2005/7 
van 18 november 2005 (BS 19 december 2005) 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Definities 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

- referentieperiode: de periode van 1 januari tot en met 30 september van het in 
aanmerking te nemen jaar; 

- jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of, in voorkomend geval, het wachtgeld of de 
uitkering, uitbetaald in plaats van een salaris, eventueel aangevuld met de haard- of 
standplaatstoelage of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering. 
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 Bedrag 

Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke 
gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag bedragen dan een 
twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van 
toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.   

Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend:  

1° het forfaitaire gedeelte: 

 a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2011 : 349,73 euro; 

b) vanaf 2012 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige 
jaar, telkens vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het 
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller 
gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het in 
aanmerking te nemen jaar. Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee 
decimalen nauwkeurig; 

Formule voor het forfaitair gedeelte:  

Forfaitair gedeelte vorig jaar x G van de maand oktober van het huidig jaar  
  G van de maand oktober van het vorig jaar 

Waarbij G = gezondheidsindexcijfer 

c) Verhoging :  

Het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt 
verhoogd met : 

- 698,74 euro in 2011 (bedrag 2010 + 100€ SA 2008-2013) 

- 798,74 euro in 2012 (bedrag 2011 + 100€ SA 2008-2013)  

- 898,74 euro vanaf 2013 (bedrag 2012 + 100€ SA 2008-2013) 

Deze bedragen worden niet geïndexeerd. 

2° het veranderlijke gedeelte: 

2,5 % van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van 
toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. 
Als het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar geen of 
slechts een gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage berekend op 
basis van het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als het personeelslid zijn 
functie wel volledig had uitgeoefend. 

Formule voor het veranderlijke gedeelte :  

2,5% x (jaarsalaris + haard/standtoelage) x huidig indexcijfer 
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 Volledig versus onvolledig bedrag 

Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van de toelage als het als titularis van een 
betrekking met volledige prestaties het volledige salaris heeft ontvangen tijdens de hele duur 
van de referentieperiode. 

Als het personeelslid niet het volledige salaris heeft ontvangen als titularis van een betrekking 
met volledige prestaties of onvolledige prestaties, wordt het bedrag van de toelage verminderd 
in verhouding tot het salaris dat het werkelijk heeft ontvangen.  

De periodes waarin het personeelslid tijdens de referentieperiode als titularis van een 
betrekking met volledige prestaties of onvolledige prestaties met ouderschapsverlof was, zoals 
vermeld in het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op 
ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, of met 
bevallingsverlof was met toepassing van de Arbeidswet van 16 maart 1971, worden 
gelijkgesteld met periodes waarvoor het personeelslid het salaris volledig heeft ontvangen. 

 

 Uitbetaling  

Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage. 

De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te 
nemen jaar in één keer uitbetaald. 
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 De onregelmatige prestaties 

 Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, 
zondagen en feestdagen 

 

 Wetgeving 

De vergoeding voor onregelmatige prestaties wordt geregeld bij : 

- Arbeidswet 16/3/1971 en eventuele latere wijzigingen 

- Arbeidstijdwet van 14/12/2000 en eventuele latere wijzigingen 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/207,  houdende de minimale voorwaarden voor 
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Toepassingsgebied 

Deze afdeling is niet van toepassing op: 

- de secretaris en de financieel beheerder; 

- de personeelsleden van het niveau A 
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 Extra inhaalrust 

Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving of arbeidswetgeving krijgt het 
personeelslid: 

- per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur: 1 kwartier extra inhaalrust 

- per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag, een feestdag of een door het 
OCMW vastgelegde compensatie-feestdag: 1 uur extra inhaalrust 

- per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag : een half uur extra inhaalrust.  

Indien de prestaties geen volledig uur bedragen, wordt de inhaalrust berekend in verhouding 
met de geleverde prestaties. 

 

 Niet cumuleerbaar 

De extra inhaalrust bij nachtprestaties is niet cumuleerbaar met de extra inhaalrust voor 
prestaties op zater-, zon- of feestdagen.  

Het personeelslid geniet het meest gunstige stelsel. 
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 Nihil 
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 De overuren 

 

 Wetgeving 

Het overloon voor overuren wordt geregeld door :  

- Arbeidstijdwet van 14/12/2000 en eventuele latere wijzigingen; 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen. 

 

 Toepassingsgebied 

Deze afdeling is niet van toepassing op:  

- de secretaris en de financieel beheerder;  

 

 Definitie 

Als overuren worden beschouwd, de uitzonderlijke prestaties die op expliciet verzoek van de 
secretaris of het diensthoofd geleverd worden, bovenop de 38 uren voor een voltijds 
personeelslid en voor deeltijdsen à rato van hun prestatiebreuk, die op grond van de gewone 
arbeidstijdregeling op weekbasis door het personeelslid gepresteerd worden. 

 

 Compenserende inhaalrust 

Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compenserende inhaalrust binnen de termijn 
van 4 maanden. Deze compenserende inhaalrust is gelijk aan de duur van de gepresteerde 
overuren.  
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 Uitbetaling na referentieperiode 

§ 1 

Alleen als de gemiddelde arbeidstijd over een periode van 4 maanden groter is dan 38 uur per 
week voor voltijdse prestaties of à rato van de prestatiebreuk op weekbasis bij deeltijdse 
prestaties en het personeelslid heeft deze overuren door omstandigheden buiten de eigen wil 
niet binnen deze termijn kunnen compenseren, worden aan het personeelslid met inbegrip van 
het personeelslid van het niveau A, de niet opgenomen overuren tegen het uursalaris 
uitbetaald.  

 

§ 2 

Bovendien wordt aan het personeelslid, met uitzondering van het personeelslid van het niveau 
A, voor elk niet opgenomen overuur een overloon (toeslag) uitbetaald.  

Het overloon bedraagt voor alle niveaus: 25% per uur; 

Als berekeningsbasis voor het overloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de 
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de 
toelage voor opdrachthouderschap of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering. 
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 Verstoringstoelage 

 Basiswetgeving en reglementering 

De verstoringstoelage wordt geregeld bij : 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

  

Het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling opgeroepen wordt voor een 
dringend werk ontvangt, per oproep, een verstoringstoelage, onder de vorm van extra 
inhaalrust. De verstoringstoelage bedraagt :  

- 2 uur per oproep  

 

De extra inhaalrust is niet cumuleerbaar met de extra inhaalrust voor prestaties op zater-, zon- 
en feestdagen, overuren of nachtprestaties.  
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 Andere toelagen 

 De gevarentoelage 

 Basiswetgeving en reglementering 

De gevarentoelage wordt geregeld bij : 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/207, houdende de minimale voorwaarden voor 
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 In aanmerking komende werkzaamheden 

Voor de gevarentoelage komen de werkzaamheden in aanmerking, waarbij de mate van 
gevaar, hinder of ongezondheid bij normale uitvoering ervan aanzienlijk toeneemt door de 
bijzondere omstandigheden van fysieke werkdruk waarin ze uitgevoerd moeten worden, of 
door het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen. 

De voorzitter stelt de lijst vast van werkzaamheden die in aanmerking komen voor de 
gevarentoelage.  

 

 Bedrag  

Het personeelslid dat occasioneel een werk uitvoert dat opgenomen is in de lijst, ontvangt een 
gevarentoelage, waarvan het maximale bedrag bepaald wordt als volgt: 

Aantal uren gevaarlijk werk per maand Bedrag van de gevarentoelage 

Minder dan 7 uur 1,10 € per uur tegen 100% 

Van 7 tot 25 uur 1,20 € per uur tegen 100% 

Meer dan 25 uur 1,25€ per uur tegen 100% 
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 Berekening 

Voor de berekening van de gevarentoelage wordt maandelijks een totaal gemaakt van de 
gepresteerde uren gevaarlijk werk.  

Als de totale duur ook een gedeelte van een uur omvat, wordt dat gedeelte afgerond naar een 
vol uur als het minimum 30 minuten bedraagt. Als het gedeelte minder dan 30 minuten 
bedraagt, valt het weg. 

Als 2 of meer werkzaamheden die als gevaarlijk worden beschouwd, gelijktijdig worden 
verricht, wordt de duur ervan maar 1 maal in aanmerking genomen. 
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 De permanentietoelage 

 Basiswetgeving en reglementering 

De permanentietoelage wordt geregeld bij : 

- Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 maart 1979 

- Omzendbrief van minister van Binnenlandse zaken en openbaar ambt van 14 
december 1990 – sociale programmatie 1989 – bezoldigingsregeling, vergoedingen 
en toelagen van het provincie- en het gemeentepersoneel 

- Sectoraal akkoord 1997-1998 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/207, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor 
de secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Toepassingsgebied 

De secretaris en de financieel beheerder komen niet in aanmerking voor een 
permanentietoelage. 

 

 Definitie 

Het personeelslid dat door de secretaris wordt aangewezen om zich buiten de normale 
diensturen beschikbaar te houden voor interventies ontvangt een permanentietoelage. 

  



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 183/327 

 Definitie beschikbaarheid 

De beschikbaarheid houdt in dat het personeelslid : 

- verplicht bereikbaar moet zijn; 

- onmiddellijk beschikbaar is en ten laatste binnen een half uur na de oproep in het OCMW 
aanwezig kan zijn; 

- bij oproep niet onder invloed is van drank of drugs. 

 

 Bedrag 

Het bedrag van de permanentietoelage bedraagt 2,01€ voor elk uur dat werkelijk aan de 
permanentie wordt besteed. Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex (3,23€ op 
1/1/2013). 
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 De toelage voor het waarnemen van een hogere 
functie. 

 Basiswetgeving en reglementering 

De toelage voor het waarnemen van een hogere functie wordt geregeld bij : 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen voor de secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Voorwaarden 

Voor het waarnemen van een hogere functie, overeenkomstig artikel 195 tot 197, wordt een 
toelage toegekend.  

Voor de toekenning van de toelage moet de waarneming van de hogere functie ten minste 30 
opeenvolgende kalenderdagen beslaan. 

 

 Bedrag 

§ 1 

De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat het personeelslid bij een bevordering 
in de waargenomen hogere functie zou ontvangen en het salaris dat het personeelslid in zijn 
werkelijke functie ontvangt. In dit salaris zijn inbegrepen: 

- de haard- of standplaatstoelage; 

- elke andere salaristoeslag. 
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§ 2 

In geval het salaris voor de waarneming van de hogere functie lager is dan het huidige salaris 
van de betrokkene, dan heeft het personeelslid ten minste recht op de volgende verhoging, op 
basis van zijn jaarsalaris tegen 100%: 

- 620 euro bij verhoging naar functie in niveau D; 

- 745 euro bij verhoging naar functie in niveau C; 

- 870 euro bij verhoging naar functie in niveau B; 

- 1240 euro bij verhoging naar functie in niveau A. 

 

Als het jaarsalaris in de functie die hij waarneemt, niet ten minste het bedrag, vermeld in het 
vorig lid, hoger is dan het jaarsalaris dat het personeelslid in zijn functie heeft, wordt het 
jaarsalaris in de nieuwe functie verhoogd tot de minimale verhoging, vermeld in het eerste lid, 
bereikt wordt.  

Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele periode van de 
waarneming van de functie. Daartoe wordt telkens zijn oude salarisschaal, met inbegrip van 
de periodieke verhogingen, maar zonder het verloop in de functionele loopbaan, vergeleken 
met de nieuwe salarisschaal, met inbegrip van de toepassing van de periodieke verhogingen 
en het verloop in de functionele loopbaan. 

 

 Modaliteiten voor contractanten 

Voor contractuele personeelsleden wordt de toelage geregeld, samen met de andere 
modaliteiten van de waarneming vastgelegd in een addendum bij de bestaande 
arbeidsovereenkomst. De waarneming van de functie geeft bij afloop van de tijdelijke 
waarneming generlei recht op een opzeggingsvergoeding, noch rechten op behoud van de 
functie. 
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 De toelage voor opdrachthouderschap 

 

 Basiswetgeving en reglementering 

De toelage voor opdrachthouderschap wordt geregeld bij : 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen voor de secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Bedrag 

§ 1 

De toelage voor het opdrachthouderschap is gelijk aan 5% van het geïndexeerde jaarsalaris 
van het personeelslid.  

§ 2 

De aanstellende overheid legt de toelage vast.  

§ 3 

De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald. 
Bij afloop van de opdracht, vervalt de toelage. 

 

 Modaliteiten voor contractanten 

Voor contractuele personeelsleden wordt de toelage geregeld, samen met de andere 
modaliteiten van de waarneming vastgelegd in een addendum bij de bestaande 
arbeidsovereenkomst. Het opdrachthouderschap geeft bij afloop van de tijdelijke opdracht 
generlei recht op een opzeggingsvergoeding, noch rechten op behoud van de toelage. 
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 De vergoeding voor reis- en verblijfskosten 

 Algemene bepalingen 

 Basiswetgeving en reglementering 

De reiskosten en verblijfskosten voor dienstreizen worden geregeld bij: 

- Besluit van de Vlaamse regering van 15/7/2002 houdende organisatie van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel 
inzake de reis- en maaltijdvergoeding (BS 27/11/2002) 

- Sectoraal Akkoord 1997-1998 in het Comité voor de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, afdeling personeel provinciale en plaatselijke besturen en het personeel 
van het gesubsidieerde onderwijs dat niet bezoldigd wordt met weddentoelagen, 
onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap 

- Omzendbrief PEBE/DVR/2003/4 van 4/4/2003 voor de Diensten van de Vlaamse 
Regering inzake de reis- en maaltijdvergoeding voor buitenlandse reizen 

- Vlaams Personeelsstatuut deel XIII 90 – 92 

- MO PEBE/DVR/2003/3 van 4/4/2003 voor de diensten van de Vlaamse regering inzake 
de reis- en maaltijdvergoeding voor binnenlandse reizen 

- MO PEBE/DVR/2003/4 van 4/4/2003 voor de diensten van de Vlaamse regering inzake 
de reis- en maaltijdvergoeding voor buitenlandse reizen 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Eventuele latere wijzigingen 
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 Definitie 

§ 1 

De kosten voor dienstreizen in het belang van het bestuur gemaakt door de personeelsleden 
van het OCMW worden vergoed overeenkomstig de vormen en de voorwaarden bepaald in dit 
hoofdstuk. 

 

§ 2 

Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of van de vaste werkplaats naar een 
vooraf bepaalde bestemming buiten Willebroeks grondgebied in opdracht van de bevoegde 
hiërarchische meerdere van het personeelslid.  

Ook een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een werkplaats die niet de 
vaste werkplaats is, kan een dienstverplaatsing zijn. 

 

 Toelating 

Elke vergoeding voor reis- en verblijfskosten vereist een voorafgaande toelating. De secretaris 
(of in voorkomend geval het personeelslid aan wie deze bevoegdheid werd gedelegeerd) geeft 
toestemming voor dienstreizen en verblijfskosten en bepaalt welke kosten in aanmerking 
worden genomen. 

 

 Onkostenstaat en uitbetaling 

Personeelsleden moeten een onkostenstaat indienen.  

Reis- en verblijfskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met het 
standaardformulier ‘Aanvraag voor vergoedingen’. Het formulier moet ten laatste 1 maand 
volgend op het kwartaal waarin de onkosten voor de dienstreis gemaakt zijn worden 
ingediend. De onkostenstaat die niet binnen de termijn ingediend is, wordt niet meer vergoed. 

De kosten worden uitbetaald binnen 1 maand na het indienen van de formulieren.  

 

 Beperkingen 

De secretaris kan het bedrag van de te vergoeden reis- of verblijfskosten verminderen in de 
mate dat deze overdreven zouden zijn of normaal hadden kunnen worden vermeden. 

Boetes worden nooit terugbetaald. 
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 De vergoeding voor reiskosten 

 Toestemming 

Elke verplaatsing vereist een voorafgaande toelating van de secretaris of van zijn 
afgevaardigde. Wanneer de betrokkenen geregeld reizen moeten maken, kan deze toelating 
veralgemeend zijn. 

De secretaris of zijn afgevaardigde beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het 
meest verantwoord is.  

Personeelsleden hebben geen recht op vergoeding indien zij de verplaatsing maken met een 
vervoermiddel van het OCMW (dienstvoertuig of dienstfiets). 

In het belang van de dienst kunnen sommige personeelsleden gemachtigd worden gebruik te 
maken van hun persoonlijk vervoermiddel onder de voorwaarden bepaald in volgend artikel. 

 

 Vergoeding 

§ 1 Kilometervergoeding 

Het personeelslid dat met voorafgaande toestemming van de secretaris voor dienstreizen 
buiten het Willebroekse grondgebied van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft recht 
op een kilometervergoeding zoals vastgesteld voor de lokale besturen. (0,3349 euro per 
kilometer op 1 juli 2012).  

Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets.  

De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen 
motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten.  

De bedragen van de kilometervergoeding worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan 
het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te 
vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer 
van de maand mei van het voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-
indexcijfer van de maand mei van het lopende jaar.  

 

§ 2 Openbaar vervoer / vliegtuig 

Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed 
die het personeelslid bewijst. 

 

§ 3 Parkeerkosten 

Het personeelslid heeft na voorlegging van de bewijsstukken recht op de terugbetaling van 
eventuele parkeerkosten. 
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 Verplaatsing vanuit de woonplaats van het personeelslid 

Als een personeelslid een dienstreis maakt vanuit zijn woonplaats, zijn dit de vergoedingen : 

- Als de afstand van de woonplaats naar de plaats waarheen de ambtenaar zich moet begeven 
(=bestemming) korter is dan de afstand van de werkplaats (=administratieve standplaats) naar 
de plaats van bestemming, dan krijgt het personeelslid de volledige vergoeding vanaf de 
woonplaats. 

- Als de afstand van de woonplaats naar de plaats waarheen het personeelslid zich moet begeven 
groter is dan de afstand van zijn werkplaats naar de plaats van bestemming, dan wordt de 
ambtenaar volledig vergoed vanaf de werkplaats. 

 

 De verblijfskosten 

 Dienstreizen met overnachting 

Het personeelslid dat een dienstreis met overnachting maakt, heeft recht op vergoeding van de 
kosten voor kamer, ontbijt, maaltijden en eventuele andere kosten.  

Kosten kunnen enkel terugbetaald worden na voorafgaandelijk goedkeuring door de 
aanstellende overheid en na het indienen van een formulier ‘Aanvraag voor vergoedingen’ via 
de hiërarchische weg met voorlegging van de originele bewijsstukken. 

De aanstellende overheid beslist, rekening houdend met de gegeven adviezen van secretaris 
(indien deze geen aanstellende overheid is) en het diensthoofd. 

Tegen de beslissing van de aanstellende overheid is geen beroep mogelijk. 

 

 Dienstreizen zonder overnachting 

Bij dienstreizen zonder overnachting worden enkel reiskosten en geen andere verblijfskosten 
(maaltijden, dranken,…) vergoed. 
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 De sociale voordelen 

 De maaltijdcheques 

  

Het toekennen van maaltijdcheques wordt geregeld door : 

- KB van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van 27/6/1969 

- KB van 28/11/1990 houdende de vaststelling van de algemene bepalingen betreffende 
de toekenning van maaltijdcheques aan sommige personeelsleden van provincies en 
gemeenten 

- Sectoraal Akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale besturen van het 
Vlaams gewest 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Reglement  

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. Het Vast Bureau legt in het reglement op de 
maaltijdcheques de modaliteiten vast waaronder maaltijdcheques worden toegekend en legt 
het bedrag vast. 

 

 Werknemersbijdrage  

Aan alle personeelsleden wordt voor elke gewerkte dag van 7u36 een maaltijdcheque 
toegekend.  

De werknemer neemt een bedrag van 1,09 euro voor zijn rekening.  

De tussenkomst van de werknemer wordt ingehouden per maand. Het bedrag van de 
tussenkomst wordt ingehouden van het loon dat berekend wordt de maand volgend op de 
maand waarop de maaltijdcheques betrekking hebben. 
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Voor het RSZ-regime van de maaltijdcheques wordt verwezen naar het KB van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1996 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd door 
het KB van 3 februari 1998 en eventuele latere wijzigingen.  

Inzake fiscaliteit wordt verwezen naar het specifieke bericht over de maaltijdcheques, 
verschenen in het Belgische Staatsblad van 7 april 1999 en eventuele latere wijzigingen. 
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 De hospitalisatieverzekering 

 Basiswetgeving en reglementering 

De collectieve hospitalisatieverzekering wordt geregeld door : 

- Sectoraal Akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale besturen van het 
Vlaams gewest 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007,  houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen voor de secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- En eventuele latere wijzigingen 

 

 Toepassingsgebied 

Het OCMW sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor: 

- de statutaire personeelsleden; 

- de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

- de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor de 
vervanging van een personeelslid  voor zover deze contracten minimum een termijn 
van 1 jaar tewerkstelling omvatten; 

- de personeelsleden die gedurende minstens 1 jaar in het bestuur tewerkgesteld zijn 
met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.  

 

 Basishospitalisatieverzekering 

Het bestuur neemt de volledige premie ten laste van de basishospitalisatieverzekering voor de 
personeelsleden in actieve dienst. 

Het bedrag van de tussenkomst wordt jaarlijks vastgesteld door het Vast Bureau.  

Personeelsleden kunnen mits zij zelf de bijkomende kosten vergoeden,  opteren voor een meer 
uitgebreide formule van de hospitalisatieverzekering. 

De personeelsleden treden vrijwillig toe tot deze collectieve verzekering.  
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 Mogelijkheid tot toetreding mits betaling 

De hospitalisatieverzekering wordt ook aangeboden aan de volgende categorieën: 

- gepensioneerde personeelsleden; 

- gezinsleden van de personeelsleden; 

- personeelsleden die meer dan 1 jaar in aaneensluitende periodes niet in actieve 
dienst zijn of waarvan de arbeidsovereenkomst gedurende meer dan 1 jaar in een 
aaneensluitende periode(s) is geschorst. 

De premie voor deze categorieën wordt niet ten laste genomen door het bestuur. 

 

 Informatie 

Het personeelslid ontvangt tijdig alle nodige informatie in verband met de aanvraag, de 
inhoud en voorwaarden van de hospitalisatieverzekering en de verplichtingen van 
personeelsleden om er gebruik van te maken.  

Personeelsleden worden ook tijdig geïnformeerd over wijzigingen.  
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 De vergoeding van de kosten voor het woon- 
werkverkeer 

 

 Basiswetgeving en reglementering 

De vervoerkosten worden geregeld bij: 

- Wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden 
door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden. 

- KB van 7 januari 2003 houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage 
in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor 
werklieden en bedienden. 

- KB van 1/10/1975 (BS 11/10/1975) tot vaststelling van de algemene bepalingen 
betreffende de tegemoetkoming van de provincies, gemeenten, agglomeraties van 
gemeenten en federaties van gemeenten in sommige vervoerskosten van hun 
personeelsleden 

- KB van 18/11/1991 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige 
instellingen van openbaar nut in de vervoerskosten van de personeelsleden 

- MO 9/3/1992 – Tegemoetkoming in de vervoerskosten van het personeel van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 

- Sectoraal Akkoord 1997-1998 in het Comité voor de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, afdeling personeel provinciale en plaatselijke besturen en het 
personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs dat niet bezoldigd wordt met 
weddentoelagen, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen voor de 
secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 
voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Eventuele latere wijzigingen 
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 Traject 

Voor de vergoeding van de kosten voor woon-werk-verkeer, zoals beschreven in dit 
hoofdstuk, wordt de verplaatsing van de woonplaats naar de werkplaats en omgekeerd 
maximum 1 keer per dag in aanmerking genomen.  

 

 Trein 

§ 1 

Bij gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk wordt het sociaal 
treinabonnement (= 2de klasse) van het personeelslid volledig ten laste genomen van het 
bestuur. Enkel verplaatsingen binnen België komen in aanmerking voor een vergoeding. 

Indien andere formules voor het reizen met de trein (dagticketten, beurtenkaarten…) 
voordeliger zijn dan het treinabonnement, dan wordt door het OCMW enkel de kosten van de 
meest voordelige formule ten laste genomen.  

§ 2 

Het personeelslid wordt enkel vergoed om te reizen volgens de voor hem meest voordelige 
formule in tweede klasse en via het kortste woon-werk-traject. Het traject wordt steeds 
berekend vanaf het officiële adres van de werknemer (zoals doorgegeven aan de 
personeelsdienst).  

Als het personeelslid in 1ste klasse reist, betaalt het zelf de supplementaire kosten daarvoor.  

§ 3 

Kosten kunnen enkel terugbetaald worden na het indienen van een formulier ‘Aanvraag voor 
vergoedingen’ via de hiërarchische weg met voorlegging van de benodigde bewijsstukken. 

Het personeelslid dient het formulier met de aanvraag tot terugbetaling van de onkosten bij de 
onmiddellijke hiërarchische chef in te dienen ten laatste  1 maand volgend op het kwartaal 
waarin de onkosten werden gemaakt. Na verloop van deze termijn zijn de onkostenstaten 
onontvankelijk.  

 

 Bus, tram, metro 

§ 1 

Bij gebruik van de bus, de tram of de metro voor de verplaatsingen van en naar het werk 
worden de kosten hiervoor volledig terugbetaald door het bestuur. Enkel verplaatsingen 
binnen België komen in aanmerking voor een vergoeding. 

Het personeelslid wordt enkel vergoed om te reizen volgens de voor hem meest voordelige 
formule en via het kortste woon-werk-traject. Het traject wordt steeds berekend vanaf het 
officiële adres van de werknemer (zoals doorgegeven aan de personeelsdienst).  
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§ 2 

Kosten kunnen enkel terugbetaald worden na het indienen van een formulier ‘Aanvraag voor 
vergoedingen’ via de hiërarchische weg met voorlegging van de benodigde bewijsstukken. 

Het personeelslid dient het formulier met de aanvraag tot terugbetaling van de onkosten bij de 
onmiddellijke hiërarchische chef in te dienen ten laatste  1 maand volgend op het kwartaal 
waarin de onkosten werden gemaakt. Na verloop van deze termijn zijn de onkostenstaten 
onontvankelijk.  

 

 Combinatie van trein, tram, bus, metro 

Als het personeelslid voor het kortste woon-werk-traject gebruik maakt van een combinatie 
van de bus, tram, metro en trein wordt het totale traject dat afgelegd wordt met het 
gemeenschappelijk openbaar vervoer vergoed zoals bepaald in dit statuut. 

 

 Fiets 

§ 1 

Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van 0,15 € per afgelegde 
kilometer wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de 
fiets. De fietsvergoeding mag gecumuleerd worden met de vergoeding voor het traject met het 
openbaar vervoer. 

 

§ 2 

De afstand tussen woon- en werkplaats mag slechts 2 keer per dag tegen vergoeding worden 
afgelegd.  

Het personeelslid wordt enkel vergoed voor het kortste woon-werk-traject. Het traject wordt 
steeds berekend vanaf het officiële adres van de werknemer (zoals doorgegeven aan de 
personeelsdienst).  

 

§ 3 

De maandelijkse aangegeven afstand wordt afgerond tot de volgende kilometer.  

 

§ 4 

Voor de fietsvergoeding dient de aanvraag gestaafd te worden door de maandelijkse 
reiswijzer met verklaring op erewoord over de juistheid van gegevens.  
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 Arbeidsongeschikt 

Het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een parkeerkaart 
door de hogere overheid, ontvangt een vergoeding voor de verplaatsing van en naar het werk 
met de wagen. Die vergoeding is gelijk aan de kostprijs van een treinkaart tweede klasse over 
dezelfde afstand. 

 

 Aanvraag 

Kosten kunnen enkel terugbetaald worden na het indienen van een formulier ‘Aanvraag voor 
vergoedingen’ via de hiërarchische weg. 

Het personeelslid dient het formulier met de aanvraag tot terugbetaling van de onkosten 
binnen een termijn van 3 maanden bij de onmiddellijke hiërarchische chef in te dienen. Na 
verloop van deze termijn zijn de onkostenstaten onontvankelijk.  

 

 Uitbetaling 

De betaling van de vergoeding voor woon-werk-verkeer gebeurt, met uitzondering van de 
fietsvergoeding binnen 1 maand na het binnenbrengen van de onkosten. 

De betaling van de fietsvergoeding voor woon-werk-verkeer gebeurt, 6 maandelijks na het 
binnenbrengen van de onkosten. 

 

 Inbreuken  

Misbruiken en valse verklaringen inzake vervoersonkosten geven aanleiding tot sancties. 

Bij een eerste inbreuk wordt het recht op de vergoeding voor 12 maanden geschorst. Bij een 
tweede inbreuk wordt verzaakt aan het recht op bedoelde vergoeding. 
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 De begrafenisvergoeding 

 Basiswetgeving en reglementering 

De toelage voor begrafeniskosten wordt geregeld bij: 

- KB van 21/12/1965 (BS 19/1/1966) betreffende de toekenning van een 
vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van sommige leden 
van het provincie- en gemeentepersoneel; gewijzigd bij KB van 8/5/1973 (BS 
2/6/1973), 2/7/1975 (BS 8/8/1975) en 27/11/1985 (BS 22/1/1986). 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007, houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen voor de secretaris en ontvanger van de OCMW’s.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Bedrag 

§ 1 

Als een statutair personeelslid overlijdt, wordt aan de persoon of personen, die de kosten voor 
de begrafenis hebben gedragen, een begrafenisvergoeding toegekend die overeenstemt met 
het geïndexeerde maandsalaris van het personeelslid, eventueel verhoogd met de haard- en 
standplaatstoelage of met om het even welke andere salaristoeslag. Het geïndexeerde 
maandsalaris wordt omgezet in een maandsalaris voor voltijdse prestaties als het overleden 
personeelslid deeltijds werkte.  

De begrafenisvergoeding mag niet meer bedragen dan 1/12e van het bedrag, vastgesteld met 
toepassing van artikel 39, eerste, derde en vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971. 

De vergoeding wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag van een vergoeding 
die krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen wordt toegekend. 

§ 2 

Indien een contractueel personeelslid of een op proef benoemd personeelslid overlijdt, wordt 
aan de persoon of personen, die de kosten voor de begrafenis hebben gedragen, een 
begrafenisvergoeding toegekend ten belope van het verschil tussen de door het ziekenfonds 
uitgekeerde vergoeding en de vergoeding die het personeelslid zou verkregen hebben indien 
het in statutair verband tewerkgesteld was. 
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 Aanvraag en uitbetaling 

De begrafeniskosten kunnen enkel terugbetaald worden na het indienen van een formulier 
‘Aanvraag voor vergoedingen’ bij het bestuur met voorlegging van de benodigde 
bewijsstukken en dit ten laatste  1 maand volgend op het kwartaal waarin de onkosten voor de 
begrafenis werden gemaakt.  

De betaling van de begrafenisvergoeding gebeurt 6 maandelijks na het binnenbrengen van de 
onkosten. 

 

 Lidmaatschap openbare bibliotheek van Willebroek 

  

Alle personeelsleden kunnen gratis lid worden van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 

Het benodigde attest wordt afgeleverd door de dienst HRM. 

 

 De vergoeding van de conciërge 

  

De conciërge kan voor zijn verplichtingen als conciërge kosteloze huisvesting genieten in een 
woning die aan de hedendaagse comfortnormen voldoet. Verwarming, gas of elektriciteit, 
waterverbruik of verlichting worden toegekend als voordelen in natura. 

Het bedrag en aard van de voordelen in natura worden vastgelegd in het Vast Bureau. 
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 Voordelen van alle aard 

 

 

 Algemeen  

 
De Raad kan aan bepaalde personeelscategorieën op basis van de eigenheid van de functie en 
onder bepaalde voorwaarden extralegale voordelen toekennen of hulpmiddelen (gsm, laptop, 
bedrijfswagen…) ter beschikking stellen en dit in overeenstemming met de wet- en 
regelgeving op de directe personenbelasting en de sociale zekerheid. 
 

 Extralegale voordelen decretale graden en niveau A4a-A4b 

§ 1  

Er wordt een wagen (inclusief verzekering & onderhoud, exclusief brandstof) ter beschikking 
gesteld aan :  
 
- de decretale graden voor een bedrag van € 650,- per maand; 

- de functies van niveau A4a – A4b voor een bedrag van € 550,- per maand. 

 

§ 2 

De in §1 bepaalde bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig de loonindex van 1 januari 
2009.  

Er kunnen geen restbedragen naar de volgende jaren overgedragen worden wanneer het 
toegekende bedrag aan extralegale voordelen niet volledig werd uitgeput.  

Het personeelslid dat het toegekende bedrag aan extralegale voordelen overschrijdt, betaalt 
het verschil aan het bestuur na ieder dienstjaar terug. 

De toekenning van extralegale voordelen verloopt volledig in overeenstemming met de fiscale 
en sociaalrechtelijke regelgeving. 
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 Arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van 
het werk en beroepsziekten 

 

 Basiswetgeving en reglementering 

De vergoeding van schade voortspruitend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar 
en van het werk en beroepsziekten wordt geregeld bij: 

- Wet van 3/7/1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg van en naar het werk en voor beroepsziekten, gewijzigd bij de 
wetten van 12/6/1972 en 13/7/1973 en het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1971, 
waarbij sommige bepalingen van deze wet in overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,  

- KB van 13/6/1970, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 2/4/1974; 

- KB van 12/1/1973; 

- Wet van 31/7/1991; 

- Eventuele latere wijzigingen 

 

 Toekenningsvoorwaarden 

Het slachtoffer heeft recht op vergoeding van de kosten en schade voortspruitend uit 
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, voorzover 
aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan en het personeelslid zijn aanvraag en bijhorende 
verplichtingen heeft volbracht.  

Het bestuur herverzekert zich bij een verzekeraar en kosten en schade worden vergoed 
volgens de voorwaarden en bepalingen opgenomen in de polis met de verzekeraar.  

 

 Informatie m.b.t. verzekering 

Het personeelslid ontvangt tijdig alle nodige informatie in verband met de aanvraag, de 
inhoud en voorwaarden van de verzekering en de verplichtingen van personeelsleden om 
recht op vergoeding te hebben.  

Personeelsleden worden ook tijdig geïnformeerd over wijzigingen.  
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 Vormingskosten  

  

Het bestuur draagt alle kosten voor de deelname aan verplichte vormingsactiviteiten. Tot die 
kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en van de plaats waar de 
vormingsactiviteit doorgaat. De Raad legt in het vormingsreglement de modaliteiten vast voor 
de vergoeding van deze kosten; 

De Raad legt in het vormingsreglement de faciliteiten vast voor het personeelslid dat op eigen 
initiatief deelneemt aan interne of externe vormingsactiviteiten.  
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Deel III. Verloven en 
afwezigheden 
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Titel 1 -  Verloven 

 

 Algemene bepalingen 

 Administratieve toestanden van statutaire personeelsleden 

§ 1 

Het statutaire personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende 
administratieve toestanden: 

1. dienstactiviteit; 

2. disponibiliteit 

3. non-activiteit. 

 

§ 2 

Bij verlof of afwezigheid is het statutaire personeelslid : 

- in dienstactiviteit, als het statutaire personeelslid op dat ogenblik het recht op het salaris 
behoudt.  

- in non-activiteit, als het statutaire personeelslid op dat ogenblik geen recht heeft op zijn 
salaris, tenzij in de gevallen die op dwingende wijze anders bepaald zijn in dit statuut of 
anders bepaald bij wet, decreet of besluit. 

 

§ 3 

Het statutaire personeelslid kan niet in disponibiliteit wegens ambtsopheffing worden gesteld, 
of gehouden, na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. 
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Administratieve toestand Soort Type 

Dienstactiviteit met recht op 
salaris Verlof Jaarlijkse vakantie 

  Feestdagen 

  Omstandigheidsverlof  

  Moederschapsverlof 

  
Preventieve verwijdering uit 
een risico wegens 
moederschapsbescherming 

  Omgezette moederschapsrust 

  Opvangverlof voor adoptie 
en pleegvoogdij 

  
Verlof voor opdracht indien 
bezoldiging wettelijk 
verplicht is 

  
Deeltijdse prestaties wegens 
ziekte voor het gedeelte 
prestaties 

  Vakbondsverlof 

 Ziekte Ziekteverlof 

  

Verlof wegens 
arbeidsongeschiktheid 
(arbeidsongeval, ongeval op 
weg van en naar het werk, 
ongeval van gemeen recht) 

  Verlof voor profylaxie 

  
Deeltijdse prestaties wegens 
ziekte voor het gedeelte 
afwezigheid - ziekte 

 Dienstvrijstelling  Alle typen 

  Borstvoedingspauzes voor 
statutaire personeelsleden  

 Tucht 

Schorsing als tuchtstraf of 
ten gevolge van een 
preventieve schorsing zonder 
inhouding van wedde 
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Dienstactiviteit zonder recht 
op salaris Afwezigheid of verlof 

Deelname aan 
georganiseerde 
werkonderbreking 

  
Verlof voor opdracht indien 
bezoldiging niet wettelijk 
verplicht is 

  Politiek verlof 

  

Loopbaanonderbreking en 
loopbaanvermindering, 
ouderschapsverlof, bijstand 
zwaar zieke en palliatief 
verlof in het kader van de 
loopbaanonderbreking 

 Tucht 

Schorsing als tuchtstraf of 
ten gevolge van een 
preventieve schorsing met 
inhouding van wedde 

Disponibiliteit (wachtgeld) Disponibiliteit Disponibiliteit wegens ziekte 
of invaliditeit 

  Disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing 

Non-activiteit zonder recht 
op salaris Afwezigheid of verlof Zonder toestemming of 

zonder geldige reden afwezig 

  Onbetaald verlof 

 

 

 Toestand contractanten 

Contractueel personeel bevindt zich in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ofwel in 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 
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§ 1 

Een personeelslid, dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is, bevindt zich in 
een toestand van non-activiteit. 

 

§ 2 

Een personeelslid, dat afwezig is ten gevolge van de toepassing van een schorsing als 
tuchtstraf, of ten gevolge van een preventieve schorsing zoals bedoeld in artikel 130 tot en 
met 135 van het OCMW-decreet, bevindt zich in een toestand van dienstactiviteit. 

 

§ 3 

Een personeelslid dat afwezig is in geval van overmacht bevindt zich in een toestand van 
dienstactiviteit.  

Het personeelslid mag om uitleg verzocht worden over de aard en de omstandigheden van de 
overmacht. Het personeelslid mag de overmacht aantonen met alle gebruikelijke 
rechtsmiddelen, zoals documenten, attesten en eventueel getuigenverklaringen. 

 

  

De periode van deelname aan een georganiseerde werkonderbreking wordt gelijkgesteld met 
actieve dienst, behalve voor wat het recht op salaris betreft. 

 

  

Alle verloven worden toegekend door, of onder de verantwoordelijkheid van, de secretaris, 
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze rechtspositieregeling. 
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 De jaarlijkse vakantiedagen 

 Aantal vakantiedagen 

 

§ 1 

Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op 35 werkdagen aan 7u36 betaalde vakantie 
voor een volledig dienstjaar. 

Deeltijds tewerkgestelde personeelsleden verkrijgen 35 werkdagen à rato van hun 
prestatiebreuk.  

 

§ 2 

De vast aangestelde statutaire personeelsleden hebben recht op vakantiedagen op basis van de 
effectieve prestaties in het jaar zelf. 

De contractuele en op proef benoemde personeelsleden hebben recht op vakantiedagen op 
basis van prestaties in het vakantiedienstjaar. Het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar voor 
het jaar waarin men vakantie neemt. 

 

 Berekening aantal vakantiedagen 

§ 1 

Het jaarlijks vakantieverlof is afhankelijk van de prestaties van het personeelslid.  

De berekening van het aantal vakantiedagen waarop men tijdens het vakantiejaar recht heeft, 
wordt bepaald op basis van de effectief verrichte en gelijkgestelde prestaties in het 
vakantiejaar voor vast aangestelde statutaire personeelsleden en in het vakantiedienstjaar bij 
het OCMW of bij een vorige werkgever voor contractuele en op proef benoemde 
personeelsleden.  

Indien het aldus berekende aantal vakantiedagen geen geheel getal vormt, wordt het afgerond 
naar de onmiddellijk hogere eenheid. 

De aldus bekomen jaarlijkse vakantiedagen worden omgerekend naar uren.  
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§ 2 

Het recht op betaalde vakantie wordt verhoudingsgewijze verminderd: 

- bij afwezigheden zonder recht op salaris :  

o verlof voor loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering, 
ouderschapsverlof, zorg voor een zwaar ziek familie- of gezinslid, 
palliatieve zorg 

o onbetaald verlof 

o verlof voor opdracht 

o ongewettigde afwezigheid 

o disponibiliteit wegens ziekte of ambtsopheffing 

- bij afwezigheid wegens facultatief politiek verlof en politiek verlof van ambtswege 

- indien men slechts een gedeelte van het vakantiejaar of vakantiedienstjaar in dienst 
is. 

Als deze berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal vakantiedagen waarop het 
personeelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal. Het 
bekomen getal wordt herberekend naar uren.  

 

§ 3 

Als een personeelslid in de loop van eenzelfde jaar meerdere periodes van niet-gelijkgestelde 
afwezigheden zonder recht op salaris bekomt of één of meerdere wijzigingen van het aantal 
uren wekelijkse prestaties, dan wordt bij de berekening van het aantal vakantiedagen telkens 
rekening gehouden met de bedoelde afwezigheden of de deeltijdse prestaties alsof ze één 
geheel vormden. 

 

§ 4 

Periodes met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
worden met een beperking tot de eerste 12 maanden (een nieuwe onderbreking die zich al dan 
niet door een ander ongeval of ziekte voordoet na een werkhervatting van minder dan 14 
kalenderdagen wordt als voortzetting van de vorige arbeidsonderbreking beschouwd) 
gelijkgesteld met periodes met recht op salaris. Het aantal vakantiedagen wordt in de eerste 12 
maanden dus niet verminderd. 
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§ 5 

Stakingsdagen geven nooit aanleiding tot een vermindering van het aantal jaarlijkse 
vakantiedagen. 

§ 6 

De personeelsleden die geen volledig recht hebben opgebouwd op vakantieverlof,  kunnen op 
hun schriftelijk verzoek onbezoldigd verlof bekomen volgens de bepalingen in hoofdstuk XIII 
‘onbetaald verlof’.  

 

 Aanvragen vakantieverlof 

§ 1 

De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid. Het 
vakantieverlof moet per kalenderjaar ten minste 1 doorlopende periode van 14 kalenderdagen 
omvatten. Het moet opgenomen worden tijdens het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. 

 

§ 2 

De vakantiedagen moeten vooraf worden aangevraagd aan de hiërarchisch overste ten minste 
2 weken vóór de aanvangsdatum zo het ten minste 1 week duurt of ten minste 2 dagen vooraf 
zo het minder dan 1 week bedraagt. 

Niet tijdig aangevraagd verlof kan slechts toegestaan worden ingeval van bewezen 
onvoorziene omstandigheden. 

Als de aangevraagde dagen of periodes niet verzoenbaar zijn met de behoeften van de dienst, 
dan kan verlof geweigerd worden en wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het 
personeelslid. 

 

Omwille van dienstnoodwendigheden kan de secretaris: 

- een maximum bepalen van opeenvolgende vakantiedagen die door het personeelslid 
opgenomen kunnen worden gedurende bepaalde periodes; 

- bepalen dat elk personeelslid voor een bepaalde datum de periode opgeeft tijdens dewelke 
het vakantieverlof van minstens 2 weken wordt opgenomen; 

- bepalen dat een minimum aantal vakantiedagen dient opgenomen te worden voor een 
bepaalde datum. 

Personeelsleden die omwille van bijzondere omstandigheden wensen af te wijken van deze 
regeling dienen een schriftelijke aanvraag met bijhorende motivatie te richten aan de 
secretaris. 
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§ 3  Verlof dat niet geweigerd kan worden   
 

In afwijking van vorige § kan het personeelslid maximum 4 maal per jaar een hele of een 
halve vakantiedag opnemen zonder voorafgaande aanvraag.  

Deze afwezigheid moet onmiddellijk door het personeelslid worden medegedeeld aan het 
hoofd van de dienst. 

Deze mededeling dient het hoofd van de dienst te bereiken uiterlijk binnen het uur volgend op 
de aanvang van de diensttijd. Indien het personeelslid evenwel gebonden is aan een 
bijzondere dienstregeling als een continue- of een semi-continuedienst, dient de mededeling 
het hoofd van de dienst te bereiken één uur vóór de aanvang van de dienstprestaties. 

 

 Vakantieverlof en ziekte 

§ 1 

Indien de ziekte een aanvang neemt vooraleer de vakantieperiode van start gaat :  

- wordt bij een statutair personeelslid de vakantie opgeschort en worden de ziektedagen 
aangerekend op het beschikbare ziektekrediet. 

- wordt bij een contractueel personeelslid de vakantie opgeschort en wordt de 
arbeidsovereenkomst geschorst wegens ziekte. Na afloop van de periode van gewaarborgd 
loon valt het personeelslid terug op de uitkeringen in het kader van de verplichte 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit 

- wordt bij een op proef benoemd statutair personeelslid de vakantie opgeschort. Na afloop 
van de periode van gewaarborgd loon valt het personeelslid terug op de uitkeringen in het 
kader van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit 

 

§ 2 

Indien de ziekte een aanvang neemt op de eerste dag of in de loop van de vakantieperiode, 
blijft deze periode beschouwd als vakantieperiode. Het personeelslid is deze vakantiedagen 
kwijt. 

 

§ 3 

Als een personeelslid tijdens zijn vakantie in het ziekenhuis opgenomen wordt, dan wordt de 
vakantie opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname voor de duur van de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van deze hospitalisatie. 
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§ 4  

De toelating voor het opnemen van vakantieverlof na een periode van langdurige ziekte van 
meer dan 3 maanden kan door het bestuur afhankelijk gesteld worden van de 
arbeidsgeschiktheid van het personeelslid. Het personeelslid kan op dat moment door de 
secretaris verplicht worden zich te onderwerpen aan een onderzoek door de 
arbeidsgeneeskundige dienst om de arbeidsgeschiktheid vast te stellen.  

 

 Overdragen verlof 

§ 1 

Verlof kan niet worden overgedragen naar het volgend jaar tenzij bijzondere omstandigheden 
dit wettigen. Hiervoor dient het personeelslid een schriftelijke vraag met bijhorende motivatie 
te richten aan het Vast bureau voor 15 december van het desbetreffende jaar. Het Vast Bureau 
beslist op advies van het diensthoofd.  

 

§ 2 

Overgedragen verlofdagen kunnen opgenomen worden tot 31 januari van het jaar waarnaar de 
verlofdagen overgedragen werden.  

Resterende verlofdagen na 31 januari worden gesupprimeerd. 

 

§ 3 

Resterende verlofdagen waarvoor geen overdracht naar het volgend dienstjaar tijdig werd 
aangevraagd of waarvoor geen toestemming werd bekomen, worden gesupprimeerd.  

 

§ 4 

Indien het personeelslid na 15 december nog verlofdagen had gepland en dit verlof werd 
geschorst door ziekte van het personeelslid, dan worden de verlofdagen automatisch 
overgedragen naar het volgend jaar en kunnen deze opgenomen worden tot en met 31 januari 
van dat jaar. Na 31 januari worden de verlofdagen gesupprimeerd.  
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 De feestdagen 

 De feestdagen 

§ 1 

Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen:  

1 januari 
Paasmaandag 
1 mei 
Hemelvaartsdag 
Pinkstermaandag 
11 juli 
21 juli 
15 augustus 
1 november 
2 november  
11 november 
15 november 
25 december. 
26 december 

 

§ 2 

Als een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag wordt deze dag vervangen door 
een andere dag (= compensatieverlof).  

Een dag compensatieverlof wordt aan het vakantieverlof toegevoegd à rato van de 
prestatiebreuk en kan opgenomen worden onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks 
vakantieverlof.  

In afwijking van voorgaande alinea kan de Raad voor bepaalde diensten of 
personeelscategorieën bepalen dat een feestdag die samenvalt met een zaterdag of een zondag 
wordt vervangen door een andere dag. De vervangingsdag wordt vastgesteld op een gewone 
activiteitsdag. De vervangingsdag verkrijgt op dat moment de hoedanigheid van een feestdag 
voor de werknemers en de feestdag die samenvalt met een zaterdag of zondag verliest zijn 
karakter van feestdag en wordt een gewone zaterdag respectievelijk zondag. 

Op de dag van Willebroek jaarmarkt wordt steeds een dag compensatieverlof vastgelegd door 
de Raad. De vervangingsdagen worden voor 15 december vastgelegd door de Raad voor 
maatschappelijk Welzijn. 
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§ 3 

Voor deeltijds tewerkgestelde personeelsleden (deeltijdse prestaties, deeltijdse 
loopbaanvermindering of deeltijds verlof) die tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster geldt 
van maandag tot en met vrijdag volgende regeling :  

- Valt de feestdag op een volgens het uurrooster vooropgestelde arbeidsdag dan heeft de 
werknemer recht op de feestdag en moet hij die dag niet werken; 

- Indien een feestdag valt op een dag waarop zij wegens hun deeltijdse prestaties niet moeten 
werken, dan ontstaat er geen recht op een bijkomende vakantiedag of compensatiedag.  

Het is afhankelijk van het toeval of een feestdag al dan niet samenvalt met een dag waarop 
men omwille van zijn prestatieregime niet dient te werken. Er kunnen zich zowel situaties 
voordoen die in het voordeel spelen van de deeltijds werkende personeelsleden als situaties 
die nadelig zijn. 
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 Moederschapsverlof 

 

 Wetgeving 

Het moederschapsverlof wordt toegekend aan het personeelslid volgens de bepalingen van de 
Arbeidswet van 16 maart 1971, gewijzigd door de wet van 3 april 1995 en de programmawet 
van 9 juli 2004 en eventuele verdere wijzigingen. 

 

 Definitie 

Moederschapsverlof bestaat uit het verlof dat de werkneemster vóór de bevalling neemt (het 
“zwangerschapsverlof") en de rust die begint vanaf de dag van de bevalling (de 
"bevallingsrust"). 
 

 Bezoldiging 

§ 1 

Gedurende de periode van moederschapsverlof heeft het personeelslid recht op bezoldiging 
gedurende niet meer dan vijftien weken voor de bevalling van 1 kind en 17 weken voor de 
bevalling van een meerling. Voorgaande geldt indien er geen overschrijding is van het 
prenataal verlof, geen verlenging in geval van een meerling en er geen hospitalisatie is van het 
pasgeboren kind. 

 

§ 2 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid behoudt het recht op salaris van het bestuur 
tijdens het moederschapsverlof, op voorwaarde dat betrokkene alle beroepswerkzaamheden 
inclusief nevenactiviteiten of bijbetrekkingen staakt. 

Het contractuele personeelslid heeft tijdens het moederschapsverlof recht op een 
moederschapsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat betrokkene alle 
beroepswerkzaamheden inclusief nevenactiviteiten of bijbetrekkingen staakt.  

 

§ 3 

Het personeelslid moet zo snel mogelijk een geneeskundig attest binnenbrengen bij de 
personeelsdienst dat de vermoedelijke datum van de bevalling vermeldt. 

Het contractuele personeelslid dient tevens een geneeskundig attest in te dienen bij het 
ziekenfonds. 
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 Prenatale medische onderzoeken 

§ 1 

Het vrouwelijk personeelslid bekomt op haar verzoek dienstvrijstelling om haar in staat te 
stellen prenatale medische onderzoeken te ondergaan, die niet buiten de diensturen kunnen 
plaatsvinden.  

De aanvraag van het personeelslid moet worden gestaafd met elk nuttig bewijs en de 
afwezigheid dient gerechtvaardigd te worden met een geneeskundig attest. 

Dit attest dient volledig ingevuld bij de personeelsdienst toe te komen uiterlijk bij de aanvang 
van de 2° kalenderdag van de afwezigheid voor 12u.  

 

§ 2 

Het personeelslid verkrijgt dienstvrijstelling voor de benodigde tijd.  

 

 Prenataal verlof (zwangerschapsverlof) 

§ 1 

Op verzoek van het personeelslid wordt verlof gegeven ten vroegste vanaf de 6de week voor 
de vermoedelijke datum van de bevalling. In geval van een meerling wordt het prenataal 
verlof op 8 weken gebracht. Deze 2 bijkomende weken zijn eveneens bezoldigd. 

De opname van de eerste 5 weken, respectievelijk 7 weken bij meerlingen, is facultatief. 
Indien men tewerkgesteld is in een risicopost, kunnen echter maatregelen genomen worden 
zoals vastgesteld in deel 3, hoofdstuk VIII van titel 1 met betrekking tot de preventieve 
verwijdering. 

De laatste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum moet de werkneemster verplicht 
prenatale rust nemen.  

Terugkomen uit prenataal verlof is niet mogelijk. 

 

§ 2 

Tijdens de periode van prenataal verlof bevindt het personeelslid zich in moederschapsverlof.  

 

§ 3 

Het personeelslid legt daartoe een geneeskundig getuigschrift voor waaruit blijkt dat de 
bevalling normaal zal plaats hebben op het einde van de periode waarvoor het verlof vraagt. 
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§ 4 

Zo de bevalling plaats heeft na de door de geneesheer voorziene datum, wordt het prenataal 
verlof verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling. Indien de werknemer reeds 6 weken 
prenataal verlof heeft opgenomen voor de vermoedelijke bevallingsdatum, wordt verlof 
toegekend in het kader van de moederschapsbescherming tot de werkelijke datum van de 
bevalling. De verlenging doet geen afbreuk aan het postnataal verlof.  

Zo de bevalling plaats heeft voor de door de geneesheer voorziene datum en de verplichte 
prenatale rust niet of onvolledig werd opgenomen, dan kunnen deze dagen niet worden 
overgedragen naar het postnataal verlof. 

Binnen de drie werkdagen na de bevalling dient de juiste datum te worden gemeld aan de 
personeelsdienst. Contractuele personeelsleden dienen de juiste datum ook te melden aan hun 
ziekenfonds. 

 

 Postnataal verlof (bevallingsrust) 

§ 1 

Gedurende 9 weken na de bevalling mag het personeelslid niet werken en is het personeelslid 
verplicht postnatale rust te nemen. 

 

§ 2 

Tijdens de periode van postnataal verlof bevindt het personeelslid zich in 
moederschapsverlof.  

 

§ 3 

Op verzoek van het personeelslid wordt de postnatale rust na de 9de week verlengd met het 
niet-opgenomen deel van de prenatale rust.  

Het niet opgenomen deel van de prenatale rust is gelijk aan de periode waarin zij verder 
gewerkt heeft vanaf de 6de week tot en met de 2de week voor de werkelijke datum van de 
bevalling. Ingeval van een meerling kan de postnatale rust na de 9de week verlengd worden 
met de periode tijdens dewelke het personeelslid is blijven doorwerken vanaf de 8ste tot en 
met de 2de week voor de werkelijke datum van de bevalling. 



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 221/327 

Worden gelijkgesteld met werkdagen die tot na het postnataal verlof verschoven kunnen 
worden, de volgende afwezigheden gedurende de vijf weken, respectievelijk zeven weken 
ingeval van een meerling, die vallen voor de 7de dag welke aan de werkelijke bevallingsdatum 
voorafgaan :  

- het jaarlijks vakantieverlof 

- de feestdagen 

- het omstandigheidsverlof 

 

 Verlenging postnataal verlof bij meerling 

§ 1 

Bij geboorte van een meerling kan de moeder, indien ze dit wenst, het totale 
moederschapsverlof van 17 weken verlengen met 2 weken. 

Voor moederschapsverlof met een meerling kan, op verzoek van het personeelslid zelf, de 
postnatale periode van 9 weken, eventueel verlengd met de periode tijdens welke de 
gerechtigde is blijven doorwerken vanaf de 8ste tot en met de 2de week voor de geboorte van 
een meerling, verlengd worden met een periode van maximaal 2 weken. 

Moederschapsverlof met een meerling kan zo 8 weken prenataal verlof, 9 weken verplicht 
postnataal verlof en 2 weken facultatief postnataal verlof bedragen. 

Dit betekent dat de totale duur van het moederschapsverlof bij de geboorte van een meerling 
19 weken kan bedragen. 

 

§ 2 

Hiertoe dient het personeelslid voor het einde van het moederschapsverlof een aanvraag te 
richten aan de secretaris. Het contractuele personeelslid dient dit bovendien aan te vragen aan 
het ziekenfonds.  

 

§ 3 

Tijdens deze verlengingsperiode is het personeelslid in moederschapsverlof. 
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 Verlenging postnatale rust bij hospitalisatie van het pasgeboren kind 

§ 1 

De postnatale rust kan op verzoek van het personeelslid verlengd worden wanneer het 
pasgeboren kind in het ziekenhuis moet blijven in de periode na de eerste 7 dagen te rekenen 
vanaf de geboorte.  

De periode van de verlenging stemt overeen met de periode waarin het kind in het ziekenhuis 
opgenomen blijft na die eerste 7 dagen. De maximale duur van deze verlenging bedraagt 24 
weken. 

 

§ 2 

In dit geval moet de werkneemster voor het einde van haar postnataal verlof een aanvraag 
richten aan de secretaris.  

Het personeelslid dient een attest voor te leggen van het ziekenhuis waaruit blijkt hat het kind 
opgenomen blijft na de eerste 7 dagen vanaf de geboorte en waarop de duur van de opname 
vermeld is.  

Eventueel moet ze een tweede attest van het ziekenhuis bezorgen bij het einde van de eerste 
verlenging van de postnatale rust, waaruit blijkt dat het kind nog steeds het ziekenhuis niet 
heeft verlaten en met de vermelding van de duur van de opname. 

Het contractuele personeelslid bezorgt ook aan het ziekenfonds een attest van het ziekenhuis 
met de duur van de hospitalisatie. 

 

§ 3 

De startdatum van de verlenging van het moederschapsverlof omwille van de hospitalisatie 
van het kind moet steeds liggen na de einddatum van het volledige reguliere 
moederschapsverlof. Dit wordt dan maximaal 15 weken + 24 weken voor moederschapsverlof 
met 1 kind en 17 weken + 24 weken voor moederschapsverlof met een meerling. Indien het 
gaat om moederschapsverlof met een meerling met 2 weken facultatief verlof wordt dit 
maximaal 19 weken + 24 weken. 

 

§ 4 

Deze verlenging van de postnatale rust is voor statutaire personeelsleden bezoldigd en het 
contractuele personeelslid heeft recht op een moederschapsuitkering van het ziekenfonds. 
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 Ziekte  

§ 1 

Bij een afwezigheid wegens ziekte gedurende de 5 weken, respectievelijk 7 weken bij 
meerlingen, die vallen vóór de zevende dag die de werkelijke bevallingsdatum voorafgaan, 
wordt de periode van afwezigheid wegens ziekte automatisch omgezet in moederschapsverlof. 

 
§ 2 

Op vraag van het personeelslid kan de bevallingsrust met 1 week verlengd worden, wanneer 
ze afwezig was door ziekte of door een ongeval, gedurende de hele periode van 6 weken die 
de eigenlijke bevalling voorafgaan, respectievelijk 8 weken wanneer een meerling geboren 
wordt. 

Een afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming 
komen niet in aanmerking om deze ene week extra bevallingsverlof te hebben. 

 

 Miskraam 

In geval van miskraam wordt op basis van het doktersattest beslist of het gaat om een 
bevalling of niet, en bijgevolg of het om moederschapsverlof gaat of niet.  
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 Omgezette moederschapsrust 

  Basiswetgeving en reglementering 

Dit verlof wordt geregeld door het KB van 17/10/1994 betreffende de omzetting van de 
moederschapsrust in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder (BS 
9/11/1994). 

 

 Definitie 

Mannelijke personeelsleden kunnen op eigen verzoek verlof verkrijgen om in de opvang van 
hun kind te voorzien en dit in de volgende limitatief opgesomde gevallen :  

- bij overlijden van de moeder 

- bij hospitalisatie van de moeder 

Voor statutaire personeelsleden wordt het verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit en is het 
bezoldigd.  

Voor contractuele personeelsleden geeft het verlof recht op ZIV-uitkeringen. 

 

 Overlijden van de moeder 

§ 1 

In geval van overlijden van de moeder is de duur van het verlof wegens omgezette 
moederschapsrust ten hoogste gelijk aan de duur van het moederschapsverlof dat de moeder 
nog niet opgebruikt had (= het overgebleven saldo van postnatale rust).  

§ 2 

Het personeelslid dat vader van het kind is en van het verlof wegens omgezette 
moederschapsrust wenst te genieten stelt daarvoor schriftelijk de vraag aan het Vast Bureau, 
binnen de 7 dagen vanaf het overlijden van de moeder.  

De brief vermeldt de begindatum en de duur van het verlof wegens omgezette 
moederschapsrust.  

Het personeelslid dient het uittreksel uit de overlijdensakte van de moeder zo spoedig 
mogelijk aan de personeelsdienst te bezorgen. 

§ 3 

In geval van contractuele tewerkstelling dient de aanvraag tot uitkering voor omgezette 
moederschapsrust door de vader ingediend te worden bij het ziekenfonds. 
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 Hospitalisatie van de moeder 

§ 1 

In geval van hospitalisatie van de moeder kan het personeelslid dat vader is van het kind 
verlof wegens omgezette moederschapsrust bekomen onder de volgende voorwaarden :  

- de pasgeborene moet het ziekenhuis verlaten hebben 

- de hospitalisatie van de moeder moet langer dan 7 kalenderdagen duren  

Het verlof wegens omgezette moederschapsrust kan niet aanvangen voor de 8ste dag, volgend 
op de dag van de geboorte van het kind en wordt beëindigd op het ogenblik dat de 
hospitalisatie van de moeder ten einde loopt en uiterlijk op het einde van het gedeelte van het 
moederschapsverlof dat door de moeder nog niet was opgenomen.  

 

§ 2 

Het personeelslid dat vader van het kind is en van het verlof wegens omgezette 
moederschapsrust wenst te genieten, stelt daarvoor schriftelijk de vraag aan het Vast Bureau. 

De brief vermeldt de begindatum en de vermoedelijke duur van het verlof wegens omgezette 
moederschapsrust.  

De verlofaanvraag dient te worden gestaafd met een getuigschrift dat de duur van de 
hospitalisatie van de moeder vermeldt bovenop de 7 dagen volgend op de datum van de 
bevalling en de datum waarop de pasgeborene het ziekenhuis heeft verlaten. 

 

§ 3 

De aanvraag tot uitkering voor omgezette moederschapsrust dient door de vader ingediend te 
worden bij het ziekenfonds. De gehospitaliseerde moeder behoudt haar 
moederschapsuitkering. 

 

§ 4 

De vader die van het recht op omgezette moederschapsrust gebruik maakt, wordt beschermd 
tegen ontslag. 

Het OCMW kan de betrokkene niet ontslaan, tenzij om een reden die vreemd is aan het verlof 
voor omgezette moederschapsrust. De bescherming vangt aan vanaf het ogenblik dat het 
personeelslid de aanstellende overheid op de hoogte heeft gebracht. 
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 Opvangverlof voor adoptie of pleegvoogdij 

 Voorwaarden 

§1 

Een opvangverlof kan worden toegestaan wanneer een kind beneden 10 jaar in een gezin 
wordt opgenomen met het oog op zijn adoptie of pleegvoogdij en dit met het oog op de zorg 
voor dit kind. 

Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen moet dit verlof een aanvang nemen 
binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het 
gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de 
gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. 

 

§ 2  

Het verlof bedraagt ten hoogste 6 weken voor een kind beneden de 3 jaar en ten hoogste 4 
weken in de andere gevallen.  

Indien de werknemer ervoor kiest om niet het toegestane maximum aantal weken 
adoptieverlof op te nemen, dient het verlof ten minste een week of een veelvoud van een week 
te bedragen. 

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door 
een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent of een aandoening 
heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de 
medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag. 

De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt een einde op het moment waarop het 
kind de leeftijd van 10 jaar bereikt tijdens de opname van het verlof. 

 

§ 3 

Tijdens het adoptieverlof blijft het statutaire personeelslid zijn recht op loon behouden ten 
laste van de werkgever.  

Het contractuele personeelslid heeft de eerste 3 dagen van het adoptieverlof recht op loon ten 
laste van de werkgever. Voor de volgende dagen heeft het personeelslid recht op een uitkering 
voor adoptieverlof, uitbetaald door het ziekenfonds. Het contractuele personeelslid moet 
hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn ziekenfonds. 
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§ 4 

Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van het recht op adoptieverlof dient ten minste 
1 maand vóór de opname van het verlof een schriftelijke aanvraag te richten aan het Vast 
Bureau. 

Het opvangverlof wordt toegestaan aan het personeelslid dat het aanvraagt. Indien het 
personeelslid gehuwd is of officieel samenwonend en zijn partner eveneens personeelslid is, 
dan hebben zij beiden recht op dit verlof.  

Indien slechts een van de partners adopteert, kan alleen hij het verlof genieten. 

De aanvraag dient de begin- en einddatum van het adoptieverlof te vermelden. 

Het personeelslid dient uiterlijk op het ogenblik waarop het adoptieverlof ingaat, aan de 
werkgever de documenten te verstrekken ter staving van de gebeurtenis die het recht op 
adoptieverlof doet ontstaan. 

 

§ 5 

Bovenvermeld verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. 
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 Borstvoedingspauzes 

 

 Wettelijke basis  

 

De borstvoedingspauzes worden ingevoerd op basis van :  

- Verlofbesluit artikel 33 ter en MO 528 van 24/7/2002 betreffende het vaderschapsverlof 
(omstandigheidsverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale 
statutaire en contractuele personeelsleden (BS 31/7/2002) 

 

 Voorwaarden en duur 

Ieder vrouwelijk statutair personeelslid krijgt dienstvrijstelling en ieder vrouwelijk 
contractueel personeelslid krijgt verlof om haar kind met moedermelk te voeden of melk af te 
kolven tot 9 maanden na de geboorte. Deze mogelijkheid om het kind te voeden met 
moedermelk betekent niet dat het vrouwelijk personeelslid ook kan instaan voor de zorg van 
het kind tijdens de rest van de werkdag op de werkplaats. 

De borstvoedingspauze mag een half uur duren en het personeelslid dat tijdens een werkdag 4 
uur of langer werkt, heeft die dag recht op één pauze.  

Het personeelslid dat ten minste 7,6 uren werkt, heeft die dag recht op twee pauzes van 30 
minuten of 1 pauze van 1u.  

De arbeidsuren die in aanmerking worden genomen om te bepalen hoeveel pauzes het 
personeelslid per werkdag mag nemen, zijn de uren die op de bedoelde dag volgens het 
uurrooster gepresteerd moeten worden.  

 

 Aanvraag 

Het personeelslid moet de dienst HRM én haar diensthoofd 2 maanden op voorhand op de 
hoogte brengen. Het diensthoofd bepaalt in overleg met het personeelslid de ogenblikken 
waarop de pauzes genomen kunnen worden, afhankelijk van de dienstnoodwendigheden.  

De pauzes kunnen echter niet aangewend worden om ofwel later de dienst te beginnen ofwel 
vroeger te beëindigen.  
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 Attest 

Maandelijks is het personeelslid verplicht om aan de dienst HRM ofwel een attest van een 
consultatiebureau voor zuigelingen (Kind en Gezin, O.N.E. of Dienst für Kind und Familie) 
ofwel een medisch getuigschrift voor te leggen waaruit blijkt dat zij nog borstvoeding geeft.  

Het contractuele personeelslid dient dit bovendien aan te vragen aan het ziekenfonds.  

 

 Rechten 

Het statutaire personeelslid heeft recht op zijn wedde.  

Voor het contractuele personeelslid zijn de borstvoedingspauzes onbezoldigd maar heeft het 
personeelslid recht op een uitkering van het ziekenfonds.  

Het opnemen van de pauzes heeft geen vermindering van het jaarlijks vakantieverlof of het 
aantal ziektedagen tot gevolg. 
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 Preventieve verwijdering uit een risico wegens 
moederschapsbescherming 

 

 Basiswetgeving en reglementering 

- Arbeidswet 16 maart 1971, gewijzigd door de wet van 3 april 1995; 

- KB moederschapsbescherming van 2 mei 1995; 

- ARAB; 

- Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten in de 
overheidssector.  

 

 Toepassingsgebied 

Moederschapsbescherming is van toepassing op zwangere werknemers of werknemers die 
borstvoeding geven en die op basis van een beslissing van de arbeidsgeneesheer verwijderd 
worden uit een risico.  

Indien een zwangere werknemer blootgesteld wordt aan een risico dat voorkomt op de 
Belgische lijst van de erkende beroepsziekten, wordt zij verwijderd wegens “bedreiging door 
een beroepsziekte”. 

De arbeidsgeneesheer beslist of de werknemer dient verwijderd te worden uit een risico 
wegens moederschapsbescherming en daarna beslist de Medische Expertise (Medex) of het 
gaat om een bedreiging door beroepsziekte. 

 

 Risico-analyse 

De werkgever maakt samen met de arbeidsgeneesheer en bijgestaan door het comité preventie 
en bescherming op het werk een risico-analyse voor agentia, zoals voorgeschreven in het 
koninklijk besluit van 2 mei 1995 (en eventuele latere wijzigingen) inzake 
moederschapsbescherming en duidt de risicoposten aan binnen het OCMW, zie bijlage 5. 
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 Zwangerschap en borstvoeding 

De werknemer is verplicht het OCMW onmiddellijk mee te delen dat zij zwanger is en / of 
borstvoeding geeft.  

Vanaf het ogenblik dat het OCMW op de hoogte werd gebracht van de zwangerschap of 
lactatie, staat de werknemer onder het toezicht van de door het bestuur aangestelde 
arbeidsgeneesheer. De werknemer dient zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek.  

Wanneer de arbeidsgeneesheer een risico vaststelt voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemer of die van het kind neemt het OCMW een van volgende maatregelen:  

- Tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden 
van de werknemer; 

- Tijdelijke overplaatsing naar een andere werkplaats (vervangingswerk) die wel toelaatbaar 
is; 

- Indien geen van voorgaande maatregelen mogelijk is, wordt de werknemer preventief 
verwijderd en ambtshalve in verlof wegens moederschapsbescherming gesteld.  

Indien een van deze maatregelen voor de werknemer van toepassing is, dient de werknemer 
tijdens de eerste week van de werkhervatting zich opnieuw te onderwerpen aan een 
werkhervattingsonderzoek door de arbeidsgeneesheer. 

 

 Erkenningsprocedure beroepsziekte 

Indien het risico waaraan de werknemer blootgesteld is, opgenomen is op de Belgische lijst 
van erkende beroepsziekten, stuurt het OCMW de aangifte van een verwijdering wegens 
‘bedreigd door een beroepsziekte’ door naar Medex.  

Medex beslist of het werkelijk gaat om een bedreiging door beroepsziekte en of de periode 
van verwijdering valt onder de toepassing van de wet van 3 juli 1967 op de bedreiging door 
een beroepsziekte. 
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 Verlof wegens moederschapsbescherming 

§ 1 

De statutaire werknemer die preventief verwijderd wordt, wordt ambtshalve in verlof wegens 
moederschapsbescherming gesteld. Dit verlof wordt vergoed en wordt gelijkgesteld met 
dienstactiviteit. Deze dagen worden niet aangerekend op het beschikbare ziektekrediet. 

Bij de contractuele werknemer wordt in geval van preventieve verwijdering in het kader van 
de moederschapsbescherming de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst en in 
verlof wegens moederschapsbescherming gesteld. De contractuele werknemer dient vanaf het 
ogenblik van de verwijdering van het werk haar ziekenfonds te verwittigen dat zij van het 
werk verwijderd werd wegens moederschapsbescherming. De werknemer wordt vanaf de 
verwijdering van het werk betaald door het ziekenfonds. In geval van ‘bedreiging door een 
beroepsziekte’ wordt de werknemer bezoldigd door het fonds van beroepsziekten.  

 

§ 2 

Het verlof wegens moederschapsbescherming eindigt steeds op het ogenblik dat het 
moederschapsverlof ingang kan nemen. De 6 weken die voorafgaan aan de werkelijke 
bevallingsdatum worden omgezet in moederschapsverlof. 

 

§ 3 

Bij een miskraam tijdens het verlof wegens moederschapsbescherming wordt het verlof 
beëindigd op de dag van de miskraam. 

 

§ 4 

Het personeelslid dat borstvoeding geeft en dat verwijderd wordt en met verlof is wegens 
moederschapsbescherming moet het bewijs leveren dat zij daadwerkelijk borstvoeding geeft. 
Zij kan daartoe een attest van Kind en Gezin of een medisch attest voorleggen. Dit bewijs 
dient iedere maand opnieuw aan het bestuur overhandigd te worden. 

Het verlof wegens moederschapsbescherming tijdens de lactatie mag een periode van 5 
maanden vanaf de dag van de bevalling niet overschrijden. 
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 Het ziekteverlof 

 Algemeen 

 Definitie 

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

 

 Geneeskundig toezicht 

Het personeelslid met ziekteverlof staat onder het toezicht van het geneeskundig 
controleorgaan dat wordt aangeduid door het bestuur.  

 

 Opschorting nevenactiviteiten 

Indien het personeelslid in ziekteverlof is, wordt de door het Vast Bureau gegeven machtiging 
tot het uitoefenen van een bijberoep of nevenactiviteit als opgeschort beschouwd en is het 
uitoefenen van het bijberoep/nevenactiviteit niet toegelaten.  

Indien vastgesteld wordt dat het personeelslid tijdens zijn ziekteverlof prestaties levert in 
bijberoep/nevenactiviteit, wordt het personeelslid vanaf dat moment als ongewettigd afwezig 
beschouwd en verliest hij het recht op loon of gewaarborgd loon voor de volledige 
ziekteperiode. 
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 Ziekteverlof statutaire personeelsleden 

 Ziektekrediet 

§ 1 

Het statutaire personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van 
ziektekredietdagen.  

Voor opgenomen ziektekredietdagen wordt het gewone salaris betaald. 

 

§ 2 

De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van 21 werkdagen per 
jaar volledige dienstactiviteit. 

Bij aanvang, en na de eventuele periode van recht op ziekte-uitkering in het kader van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt aan een statutair personeelslid onmiddellijk een 
krediet van 63 dagen toegestaan. Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan 
voor het 4de en de daaropvolgende jaren die recht geven op ziektekrediet. 

 

§ 3 

Volgende afwezigheden komen niet in aanmerking voor de vaststelling van het jaarlijkse 
aantal ziektekredietdagen en verminderen het aantal dagen pro rata :  

1. verlof voor opdracht 

2. het verlof voor loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering, loopbaanonderbreking 
of –vermindering voor ouderschapsverlof, voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of 
familielid of voor palliatieve zorg  

3. onbetaald verlof 

4. de afwezigheden waarbij de ambtenaar in de administratieve stand van non-activiteit 
of disponibiliteit is geplaatst 

5. dagen van ongewettigde afwezigheid 

 

§ 4 

Als de berekening niet leidt tot een geheel getal wordt het aantal ziektekredietdagen waarop 
het personeelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal.  
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§ 5 

Ziektekredietdagen, opgebouwd bij een of meerdere vorige publieke werkgevers, worden 
eveneens in rekening gebracht indien deze geattesteerd worden door de betrokken 
werkgevers.  

De berekening gebeurt op dezelfde wijze als voor de periodes in dienst van het bestuur, en 
met aftrek van de bij de vorige publieke werkgever(s) opgenomen ziektedagen.  

 

§ 6 

Voor een personeelslid met een onregelmatige of deeltijdse werktijdregeling wordt de 
afwezigheid wegens ziekte pro rata berekend. Bij het opnemen van ziektekrediet wordt in dit 
geval het aantal uren aangerekend volgens de onregelmatige of deeltijdse werktijdregeling die 
voor het personeelslid voorzien was op de dagen die het afwezig was wegens ziekte. 

 

§ 7 

Bij uitbreiding of inkrimping van zijn prestatiebreuk, behoudt het personeelslid het aantal 
ziekte-uren dat hij op dat moment heeft opgebouwd. Er vindt geen herrekening plaats van het 
aantal ziektedagen/-uren à rato van de prestaties. 

 

§ 8 

Het verlof wegens ziekte maakt geen einde aan de stelsels van loopbaanonderbreking.  

De ambtenaar blijft de wegens zijn verminderde prestaties verschuldigde wedde ontvangen. 

 

 Vervroegde pensionering om gezondheidsredenen 

Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn 
ziektekrediet heeft opgebruikt, en als het betrokken personeelslid nog altijd ziek is, verwijst 
het bestuur het personeelslid binnen een termijn van 1 maand door naar de federale medische 
dienst Medex die bevoegd is voor de eventuele verklaring tot definitieve ongeschiktheid, met 
het oog op een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen. 

 

 Definitieve ongeschiktverklaring voor het ziektekrediet 

Het statutaire personeelslid dat tijdens een opdracht bij een buitenlandse regering, een 
buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling op pensioen werd gesteld wegens 
invaliditeit én een pensioenuitkering van die overheid of die instelling ontvangt, kan dit 
personeelslid vóór het ziektekrediet is opgebruikt, definitief ongeschikt worden verklaard. 
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 Ziekteverlof voor contractanten en op proef 
benoemden 

 Basiswetgeving en reglementering 

§ 1 

Het ziekteverlof wordt voor de contractuele personeelsleden en de op proef benoemde 
personeelsleden geregeld overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 en het KB van 22 april 1976 
tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een gewaarborgd 
maandloon of van een gewaarborgde maandwedde aan sommige personeelsleden van de 
provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten (en eventuele verdere 
wijzigingen). 

Contractuele personeelsleden hebben bij ziekte recht op schorsing van de uitvoering van hun 
arbeidsovereenkomst.  

§ 2 

Bij elke nieuwe ziekte is er een gewaarborgd loon voor een beperkte periode (wettelijk 
vastgestelde periodes) ten laste van het bestuur.  

Na uitputting van hun recht op gewaarborgd loon zijn de personeelsleden aangewezen op een 
vervangingsinkomen voor rekening van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-
wet van 14 juli 1994 en eventuele volgende). 

 

 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte 

Het bestuur kan een personeelslid dat arbeidsongeschikt is ontslaan. De opzeggingstermijn of 
verbrekingsvergoeding varieert naargelang het ontslag voor of na het einde van de 6de maand 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval plaatsvindt en in bijkomende orde 
naargelang het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur dan wel voor bepaalde duur of 
voor een duidelijk omschreven werk betreft. Het ontslag wordt gegeven overeenkomstig de 
arbeidsovereenkomstenwet. 

 

 Definitieve arbeidsongeschiktheid 

Indien de arbeidsongeschiktheid een permanent karakter heeft en het personeelslid derwijze 
definitief verhinderd is de overeengekomen arbeid te hervatten, is er sprake van overmacht, 
die de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of 
vergoeding tot gevolg heeft. 

Bij beperkte arbeidsongeschiktheid die van definitieve aard is, is er sprake van overmacht in 
zoverre de arbeidsongeschiktheid het overeengekomen werk volkomen onmogelijk maakt. 
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De aanstellende overheid beëindigt de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het 
personeelslid een medisch attest voorlegt dat expliciet het definitieve en permanente karakter 
van de arbeidsongeschiktheid bewijst. 

 

 Modaliteiten 

 Verwittiging en attestering 

§ 1 

Elke afwezigheid deswege of verlenging van afwezigheid moet onmiddellijk door het 
personeelslid worden medegedeeld aan het hoofd van de dienst. 

Deze mededeling dient het hoofd van de dienst te bereiken uiterlijk binnen het uur volgend op 
de aanvang van de diensttijd. Indien het personeelslid evenwel gebonden is aan een 
bijzondere dienstregeling als een continue- of een semi-continuedienst, dient de mededeling 
het hoofd van de dienst te bereiken 1 uur vóór de aanvang van de dienstprestaties. 

 

§ 2 

Wanneer het personeelslid, na zijn aankomst op het werk, door een plots ontstane 
arbeidsongeschiktheid zijn werk niet kan voortzetten, mag hij, na het diensthoofd te hebben 
ingelicht, het werk verlaten en huiswaarts keren. De kennisgeving aan zijn diensthoofd 
betekent geenszins dat het personeelslid geacht wordt rechtmatig afwezig te zijn.  

 

§ 3 

Elke ziekte dient bevestigd te worden door een geneeskundig getuigschrift van 
werkonbekwaamheid. 

Dit attest dient volledig ingevuld bij de personeelsdienst toe te komen uiterlijk bij de aanvang 
van de 2° kalenderdag van de afwezigheid en dit voor 12u. Bij verzending geldt de 
poststempel als datum en dient het personeelslid de personeelsdienst telefonisch in kennis te 
stellen van de duur van de afwezigheid.  

Indien het attest laattijdig wordt binnengebracht, is het personeelslid ongewettigd afwezig en 
heeft het geen recht op loon voor die dag en eventuele verdere periode tot en met de dag 
waarop het geneeskundig attest wordt bezorgd. 

Ingeval het attest niet tijdig binnengebracht werd wegens overmacht is het personeelslid niet 
ongewettigd afwezig. De secretaris oordeelt over de geldigheid van de overmachtsituatie.  
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 Controle  

§ 1 

Het zieke personeelslid kan, al dan niet op voorstel van het hoofd van de dienst, door de 
aanstellende overheid aan een medisch controle-onderzoek onderworpen worden vanwege een 
geneeskundige dienst. 

 

§ 2 

Het mag zich aan dit controle-onderzoek niet onttrekken en evenmin aan de gespecialiseerde, 
klinische en radiologische onderzoeken welke de medische controleur, of het Vast Bureau of 
de secretaris zouden opleggen. Het tegenonderzoek, alsmede de opgelegde gespecialiseerde 
klinische en radiologische onderzoeken, geschieden kosteloos voor het personeelslid. 

 

§ 3 

Het personeelslid dat ertoe gemachtigd werd tijdens zijn ziekte de woning te verlaten, kan 
ertoe verplicht worden zich aan te bieden bij de controle-arts op de door deze aangeduide 
plaats en tijdstip.  

De controle-arts, die zich heeft aangeboden op de verblijfplaats van het zieke personeelslid en 
deze er niet heeft aangetroffen, zal een bericht achterlaten.  

Het personeelslid dient bijgevolg regelmatig de inhoud van de brievenbus na te kijken om er 
zich van te verzekeren dat de controle-arts eventueel is langsgeweest. Het laattijdig vinden 
van het oproepingsbericht kan niet als excuus gebruikt worden voor het zich niet of laattijdig 
aanbieden bij de controle-arts. Het personeelslid dient aan dit oproepingsbericht onmiddellijk 
gevolg te geven.  

Indien het personeelslid deze richtlijnen niet naleeft, heeft hij geen recht op loon of 
gewaarborgd loon.  

 

§ 4 

Het personeelslid dat niet gemachtigd is tijdens zijn ziekte de woning te verlaten, zal thuis aan 
een medische controle onderworpen.  

Indien het personeelslid afwezig is, verliest hij het recht op loon of gewaarborgd loon voor de 
volledige ziekteperiode. 
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 Herval 

Bij herval in dezelfde ziekte of verlenging van de ziekteperiode zijn dezelfde verplichtingen 
van toepassing als diegene die in artikel 407 en 408 zijn vervat.  

Bij herval binnen de 14 kalenderdagen na het einde van de vorige arbeidsongeschiktheid, 
moet het medische attest vermelden of deze arbeidsongeschiktheid al dan niet toe te schrijven 
is aan een andere ziekte.  

Indien geen nadere omschrijving gegeven wordt, wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe 
ongeschiktheid toe te schrijven is aan de vorige ongeschiktheid. In geen geval zal dit 
vermoeden teniet gedaan worden door een nieuw attest dat aan de werkgever voorgelegd 
wordt na genezing. 

 

 Oordeel controle-arts 

Indien het resultaat van het tegenonderzoek niet overeenstemt met het oordeel van de 
behandelende geneesheer, dan dient het personeelslid het werk te hervatten op de datum 
aangegeven door de controle-arts. Personeelsleden die de dienst niet tijdig hervatten zijn 
ongewettigd afwezig en hebben geen recht op loon gedurende de periode van ongewettigde 
afwezigheid. 

 

 Beroep 

§ 1 

Indien de werknemer niet akkoord gaat met het advies van de controle-arts, dient de 
werknemer dit aan de controle-arts mee te delen. De controle-arts vermeldt dit op het 
controledocument.  

De werknemer dient de behandelende arts hierover in te lichten op de dag van het 
controleonderzoek. De behandelende arts kan voor datum van de werkhervatting contact 
opnemen met de controle-arts om over de gerezen betwisting tot een vergelijk te komen. 
Gebeurt dit niet, dan wordt verondersteld dat de behandelende arts met het standpunt van de 
controlearts akkoord gaat en is het advies tot werkhervatting bindend. 

Een nieuw attest van de behandelend arts wordt niet als een contactname beschouwd en 
volstaat niet om het advies van de controle-arts te ontkrachten. 

 

§ 2 

Indien de betwisting tussen behandelende arts en de controlearts blijft bestaan na onderling 
overleg, kan elk der partijen het geschil voorleggen aan een arts-scheidsrechter. 

Ingeval de werknemer of de aanstellende overheid voor een scheidsrechterlijke procedure 
opteert, zullen de behandelende arts en de controlearts in gemeenschappelijk overleg een arts-
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scheidsrechter aanduiden. De aanwijzing van de arts-scheidsrechter dient te gebeuren binnen 
de 2 werkdagen nadat de controlearts aan de werknemer zijn bevindingen heeft overgemaakt. 
De arts-scheidsrechter voert zijn onderzoek uit binnen de 3 werkdagen na zijn aanwijzing. 

De administratieve schikkingen van deze scheidsrechterlijke procedure en de bepaling van de 
datum en plaats van het onderzoek worden verricht door een geneeskundige dienst, aangesteld 
door het Vast Bureau.  

De uitspraak van deze arts-scheidsrechter is niet voor hoger beroep vatbaar en is bindend voor 
beide partijen en zij dienen zich naar zijn oordeel te schikken. De kosten van dit onderzoek 
zijn ten laste van de verliezende partij. Voor de periode dat de arbeidsongeschiktheid niet 
wordt erkend, heeft het personeelslid geen recht op loon (of gewaarborgd loon). 
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 Geschiktheidsonderzoek personeel 

 onderzoek opgelegd door het bestuur 

§ 1 

De aanstellende overheid kan op elk moment met het oog op de veiligheid en hygiëne en de 
goede werking van de dienst het personeelslid onderwerpen aan een voor hem kosteloos 
medisch, klinisch of radiologisch onderzoek van een door het bestuur aangestelde geneesheer 
of geneeskundige dienst. 

Ook bij twijfel over de fysische of psychische geschiktheid van het personeelslid voor de 
uitoefening van zijn beroepsactiviteiten, kan de aanstellende overheid het personeelslid laten 
onderwerpen aan een voor hem kosteloos onderzoek door een door het bestuur aangestelde 
geneesheer of geneeskundige dienst. 

Indien de werknemer niet akkoord gaat met het advies van deze arts, dient de werknemer dit 
aan de arts mee te delen. Dezelfde procedure als beschreven in artikel 411 §2 is geldig.  

 

§ 2 

Indien een personeelslid langer dan 4 weken in ziekteverlof is geweest, wordt het 
personeelslid ten vroegste op de dag waarop het werk wordt hervat en ten laatste op de 8ste 
werkdag na de hervatting, doorgestuurd naar de arbeidsgeneesheer om na te gaan of de 
werknemer nog steeds geschikt is voor de functie die hij voordien uitoefende.  

 

§ 3 

Indien uit de onderzoeken, bedoeld in §1 en §2 blijkt dat het personeelslid nog niet geschikt is 
om zijn functie uit te oefenen, wordt het personeelslid in ziekteverlof gezet voor de verdere 
duur van de periode van arbeidsongeschiktheid zoals aangegeven door de aangestelde 
geneesheer of geneeskundige dienst die het onderzoek heeft verricht.  

Het personeelslid dient voor deze periode geen geneeskundig attest binnen te brengen.  
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 Deeltijdse prestaties wegens ziekte 

 Statutairen 

 Toepassing 

Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht 
geschikt geacht wordt om zijn functie weer op te nemen met deeltijdse prestaties, kan, mits 
goedkeuring van de arbeidsgeneesheer, toestemming krijgen van de aanstellende overheid om 
zijn functie opnieuw op te nemen met een deeltijds uurrooster dat ten minste 19u bedraagt.  

Het verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte is slechts mogelijk nadat het personeelslid 
volledig afwezig geweest is wegens ziekte of ongeval en ziekteverlof heeft genoten. 

 Onderzoek door arbeidsgeneesheer 

Hetzij op verzoek van het bestuur, hetzij op verzoek van het betrokken personeelslid, zal de 
arbeidsgeneesheer van de arbeidsgeneeskundige dienst, het personeelslid onderzoeken op zijn 
geschiktheid om zijn functie opnieuw op te nemen met een deeltijds uurrooster.  

Acht de arbeidsgeneesheer het personeelslid hiervoor geschikt, dan geeft hij daarvan 
onmiddellijk kennis aan de aanstellende overheid en bepaalt de aanstellende overheid het 
deeltijds arbeidsregime waartegen mag gewerkt worden.  

 Beslissing 

De aanstellende overheid beslist over het toestaan van het verlof wegens deeltijdse prestaties 
rekening houdend met de dienstnoodwendigheden. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor de werkhervatting met het door de arbeidsgeneesheer 
bepaalde arbeidsregime, niet toe te staan indien dit om redenen eigen aan de dienst onhaalbaar 
blijkt. 

 Toepassing 

De afwezigheid van het statutair personeelslid tijdens een periode van deeltijdse prestaties 
wegens ziekte wordt als ziekteverlof beschouwd. De afwezigheid ten gevolge van deze 
deeltijdse  prestaties wordt aangerekend op het nog beschikbare ziektekrediet. 

Bij uitputting van het ziektekrediet vervalt het recht op deeltijdse prestaties en wordt het 
personeelslid voor zijn volledige prestatiebreuk in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst.  

 Duur 

Beslissingen van de aanstellende overheid dat een personeelslid zijn dienst opnieuw zal 
opnemen met deeltijdse prestaties worden genomen voor een periode van ten hoogste 3 
maanden. 
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 Contractanten en op proef benoemden 

 

 Wetgeving 

Het deeltijds ziekteverlof voor contractuele personeelsleden steunt op :  

- Artikel 100 §2 van de gecoördineerde ZIV-wet; 

- Artikel 230 van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de gecoördineerde ZIV-
wet 

- ziekteverzekeringswet en haar uitvoeringsbesluiten. 

 

 Toepassing 

Het contractuele personeelslid dat arbeidsongeschikt is, kan aan de adviserend geneesheer van 
de mutualiteit vragen om het werk gedurende zijn  arbeidsongeschiktheid deeltijds te 
hervatten. 

De voorwaarden om recht te hebben op deeltijdse ziekte-uitkeringen vanwege de mutualiteit 
zijn : 

- verminderd arbeidsvermogen van ten minste 50% op grond van medische redenen 

- voorafgaande toelating bekomen van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 

Het personeelslid moet voor de hervatting van elke activiteit een aanvraag richten tot de 
controlegeneesheer van zijn ziekenfonds, die de toelating kan verlenen voorzover zij 
verenigbaar is met de aandoening waaraan hij lijdt. 

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte is slechts mogelijk nadat het 
personeelslid volledig afwezig geweest is wegens ziekte of ongeval en ziekteverlof heeft 
genoten. 

 

 Onderzoek door arbeidsgeneesheer 

Hetzij op verzoek van het bestuur, hetzij op verzoek van het betrokken personeelslid, zal de 
arbeidsgeneesheer van de arbeidsgeneeskundige dienst, het personeelslid onderzoeken op zijn 
geschiktheid om zijn functie opnieuw op te nemen met een deeltijds uurrooster. 

 Acht de arbeidsgeneesheer het personeelslid hiervoor geschikt dan bepaalt hij het deeltijds 
arbeidsregime waartegen mag gewerkt worden en geeft hij daarvan onmiddellijk kennis aan 
de aanstellende overheid. 
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 Beslissing 

De aanstellende overheid beslist over het toestaan van het verlof wegens verminderde 
prestaties op basis van het advies van de arbeidsgeneesheer en rekening houdend met de 
dienstnoodwendigheden. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor de werkhervatting met het door de arbeidsgeneesheer 
geadviseerde arbeidsregime, niet toe te staan indien dit om redenen eigen aan de dienst 
onhaalbaar blijkt. 
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 Verlof wegens arbeidsongeschiktheid 

 

 Definitie 

Verlof wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan voor de duur van de afwezigheid naar 
aanleiding van: 

1° een arbeidsongeval; 

2° een ongeval op de weg naar en van het werk; 

3° een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een derde; 

4° een beroepsziekte; 

 

 Statutairen 

Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de oorzaken in vorig artikel, wordt 
voor de statutaire personeelsleden niet aangerekend op het beschikbare ziektekrediet, behalve 
in volgende gevallen :  

- Indien de ambtenaar ten gevolge van een arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar 
het werk of beroepsziekte definitief lichamelijk ongeschikt is om zijn vroegere functie 
terug op te nemen, kan hij vervroegd met pensioen gestuurd worden en dit na de virtuele 
uitputting van het ziektekrediet waarbij de dagen afwezigheid ten gevolge van een 
arbeidsongeval of ongeval op weg van en naar het werk wel in rekening worden gebracht.  

De ambtenaar kan niet eerder op vervroegd pensioen worden gestelde dan de datum van de 
consolidatie door MEDEX. Het bestuur dient hiervoor een aanvraag in bij MEDEX tot 
vervroegde oppensioenstelling. Hiertoe wordt een berekening doorgevoerd van het totaal 
aantal ziektedagen van de ambtenaar, ongeacht de oorsprong van de 
arbeidsongeschiktheid, om uit te maken of het maximum aantal ziektekredietdagen werd 
bereikt. 

- Indien het OCMW bericht krijgt van de verzekeringsmaatschappij dat deze het 
arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk, niet aanvaarden of indien de 
verzekeringsmaatschappij oordeelt dat de werknemer niet langer arbeidsongeschikt is ten 
gevolge van het arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk, zullen de 
dagen afwezigheid omgezet worden in ziekteverlof en aangerekend worden op het 
ziektekrediet.  

- Bij een ongeval van gemeen recht zal de afwezigheid op het ziektekrediet aangerekend 
worden vanaf het moment dat definitief blijkt dat er geen aansprakelijke derde is voor dit 
ongeval. In dit geval kan het OCMW de schade die het OCMW geleden heeft ten gevolge 
van het ongeval niet verhalen.  

Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
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 Contractanten 

Voor contractuele personeelsleden neemt het verlof wegens arbeidsongeschiktheid een einde 
in volgende gevallen : 

- Indien het OCMW bericht krijgt van de verzekeringsmaatschappij dat deze het 
arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk, niet aanvaardt of indien de 
verzekeringsmaatschappij oordeelt dat de werknemer niet langer arbeidsongeschikt is ten 
gevolge van het arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk, zullen de 
dagen afwezigheid omgezet worden in ziekteverlof.  

- Bij een ongeval van gemeen recht zal vanaf het moment dat definitief blijkt dat er geen 
aansprakelijke derde is voor dit ongeval, de afwezigheid als ziekteverlof beschouwd 
worden In dit geval kan het bestuur de schade die het OCMW geleden heeft ten gevolge 
van het ongeval niet verhalen.  

 

 Derde partij 

In de gevallen waarin de afwezigheid te wijten is aan een verantwoordelijke derde partij, 
ontvangt het personeelslid het salaris alleen als voorschot, dat nadien verrekend wordt op de 
door de derde verschuldigde vergoeding en dat op de derde te verhalen is. 

Om het salaris als voorschot te kunnen verkrijgen, moet het personeelslid zijn bestuur in alle 
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen laten treden die de getroffene kan doen gelden tegen 
de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval, tot het bedrag van het salaris. 
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 Het omstandigheidsverlof 

 

 Gebeurtenissen 

Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen 
en mits voorlegging van een attest of bewijs: 

 

1° huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een 
verklaring van wettelijke samenwoning door het 
personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van het 
Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van 
een verklaring van samenwoning van bloed- of aanverwanten 

4 werkdagen 
te nemen rond of op de 
gebeurtenis 

2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter 
gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk 
afstamt van de werknemer  
een meemoeder heeft recht op tien dagen 
omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de 
biologische moeder met wie zij samenwoont. 

10 werkdagen 
te nemen volgens de 
bepalingen in artikel 429 

3° overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een 
bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, 
of van de samenwonende of huwelijkspartner.  

4 werkdagen 
 

4° huwelijk van een kind van het personeelslid, van de 
samenwonende of huwelijkspartner.  

2 werkdagen 
te nemen rond of op de 
gebeurtenis 

5° overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even 
welke graad, van het personeelslid of de samenwonende 
partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid 
of de samenwonende partner. 

2 werkdagen  
 

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

1 werkdag 
 

7° huwelijk van een bloed- of aanverwant: 
a) in de 1ste graad, die geen kind is; 
b) in de 2de graad, van het personeelslid, de samenwonende 
of huwelijkspartner: 

de dag van het huwelijk 
indien de dag van het 
huwelijk geen werkdag is, 
heeft hij geen recht op een 
compenserende dag 
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8° priesterwijding of intrede in het klooster, of intrede in een 
erkende eredienst van een kind van de werknemer, van de 
samenwonende of huwelijkspartner, of van een broer, zuster, 
schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: 

de dag van de rooms-
katholieke plechtigheid of 
een daarmee 
overeenstemmende 
plechtigheid bij een 
andere erkende eredienst 

9° plechtige communie van een kind van de werknemer of van 
de samenwonende of huwelijkspartner; 
deelneming van een kind van de werknemer of van de 
samenwonende of huwelijkspartner aan het feest van de 
vrijzinnige jeugd; 
deelneming van een kind van de werknemer of van de 
samenwonende of huwelijkspartner aan een plechtigheid in 
het kader van een erkende eredienst die overeenstemt met de 
rooms-katholieke plechtige communie.  

de dag van de 
plechtigheid, of, als dat 
een zondag, feestdag of 
inactiviteitsdag is, de 
eerstvolgende werkdag 

10° gehoord worden door de vrederechter in het kader van de 
organisatie van de voogdij over een minderjarige: 

de nodige tijd met 
maximaal 1 dag 

11° deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor 
de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van 
de arbeidsrechtbank: 

de nodige tijd 

*Voor het begrip samenwonende volstaat het dat beiden ingeschreven zijn op hetzelfde adres. 

 

 Modaliteiten 

Het omstandigheidsverlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld en is 
bezoldigd. Het omstandigheidsverlof is een recht, het is geen plicht om het verlof op te 
nemen. 

Het omstandigheidsverlof schort het vakantie- en het compensatieverlof op.  

Het verlof moet samenvallen met de dag van de gebeurtenis of erbij aansluiten. Het verlof 
moet opgenomen worden per volledige dag. 
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 Deeltijdse personeelsleden en personeelsleden met variabel uurrooster 

Voor deeltijdse personeelsleden vindt er geen herberekening plaats à rato van hun 
prestatiebreuk. 

Voor deeltijds tewerkgestelde personeelsleden met vastgelegde inactiviteitsdagen en voor 
deeltijdse en voltijdse personeelsleden met een variabel uurrooster geldt volgende regeling : 

- Valt het omstandigheidsverlof op een volgens de uurrooster vooropgestelde arbeidsdag, 
dan dient de werknemer die dag niet te arbeiden. 

- Valt het omstandigheidsverlof op een volgens de dienstregeling vooropgestelde 
inactiviteitsdag (recupe) of valt er een inactiviteitsdag in deze periode van 
omstandigheidsverlof, dan bekomt de werknemer compensatieverlof op de eerstvolgende 
werkdag(en). 

 

 Vaderschapsverlof 

Het vaderschapsverlof dient opgenomen te worden zoals bepaald in de wet van 10 augustus 
2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven en eventuele 
latere wijzigingen.  

Het verlof dient opgenomen te worden binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de 
bevalling. 

In beide voormelde gevallen geniet de contractuele werknemer en de op proef benoemde 
werknemer gedurende de eerste drie dagen van afwezigheid het behoud van zijn loon. 
Gedurende de volgende geniet de contractuele werknemer een uitkering waarvan het bedrag 
wordt bepaald door de Koning en die hem wordt uitbetaald in het raam van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

De statutaire werknemer geniet gedurende de 10 dagen van afwezigheid het behoud van zijn 
loon. 
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 Het onbetaalde verlof 

 Definitie 

§ 1 

Het personeelslid, met uitzondering van het op proef benoemde personeelslid kan in principe 
in aanmerking komen voor de volgende contingenten onbetaalde verloven: 

1° 20 werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet 
aaneensluitende perioden. Die dagen worden niet bezoldigd; 

2° 2 jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van minimaal 1 maand. Die periodes 
worden niet bezoldigd. 

 

§ 2 

Het verlof wordt toegestaan als een gunst. Aan personeelsleden kan dit onbetaald verlof 
worden geweigerd als de gevraagde periode van afwezigheid niet verenigbaar is met de goede 
werking van de dienst. 

 

§ 3 

Tijdens het verlof bevindt het statutaire personeelslid zich in de stand ‘non-activiteit’. Voor 
contractanten wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. 

 

 Aanvraag 

Het personeelslid dient telkens een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de aanstellende 
overheid: 

- ten ten minste 1 maand voorafgaand aan het verlof voor wat betreft het contingent van 20 
werkdagen per kalenderjaar; de dagen kunnen aangevraagd worden voor een bepaalde 
periode zonder hiervoor reeds de exacte datum vastgelegd wordt; 

- ten minste 3 maanden voorafgaand aan het verlof voor wat betreft het contingent van 2 
jaar. 

In de aanvraag dienen de personeelsleden de periode op te geven waarbinnen zij het verlof 
wensen op te nemen alsook de duur van het gevraagde verlof (aantal dagen). 

Het personeelslid hoeft geen reden op te geven voor de aanvraag van onbetaald verlof. In 
geval van weigering van het verlof door het bestuur, mag dit niet gebeuren omwille van het 
uit eigen beweging uitdrukkelijk meegedeelde of het door het bestuur vermoede doel van het 
verlof. 
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 Bezwaar bij weigering 

Het personeelslid kan bij weigering bezwaar indienen bij de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. Hij kan verzoeken om in dit verband gehoord te worden. 

 

 Deontologie 

Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het 
personeelslid van toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van 
onverenigbaarheden. 

 

 Verlof om andere functie uit te oefenen 

Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een 
contractuele betrekking opneemt, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie 
waaraan een proeftijd verbonden is, dan wordt voor maximaal de duur van het mandaat, de 
aanstelling of de proeftijd, ambtshalve onbetaald verlof toegestaan. 

 

 Modaliteiten 

Voor het opnemen van de toegestane onbetaalde vakantiedagen moet vooraf een aanvraag 
gericht worden aan de hiërarchisch overste ten minste 2 weken vóór de aanvangsdatum zo het 
ten minste 1 week duurt of ten minste 2 dagen vooraf zo het minder dan 1 week bedraagt, ten 
minste 3 maanden vooraf zo het langer duurt dan 1 maand. 

Niet tijdig aangevraagd verlof kan slechts toegestaan worden ingeval van bewezen 
onvoorziene omstandigheden. 

Als de aangevraagde dagen of periodes niet verzoenbaar zijn met de behoeften van de dienst, 
dan kan verlof geweigerd worden en wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het 
personeelslid. 
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 Verlof voor profylaxie en voorbehoedsverlof 

 Definitie 

Indien een familielid van een personeelslid, dat onder hetzelfde dak woont als het 
personeelslid, aangetast is door een ziekte dewelke de behandeld geneesheer in die mate 
besmettelijk acht dat zij het personeelslid verhindert om zijn dienst waar te nemen uit vrees 
voor verspreiding van ziektekiemen, kan het OCMW voorbehoedsverlof toestaan. 

Dit verlof wordt geregeld in het Algemeen Reglement van de Administratieve 
Gezondheidsdienst. 

De behandelende arts dient dan contact op te nemen met het medisch hoofd van het centrum 
van de Administratieve Gezondheidsdienst in de regio waarin de ambtenaar woont. In 
gemeenschappelijk overleg bepalen beide artsen de meest geschikte voorzorgsmaatregel, 
zoals het voorschrijven van een periode arbeidsongeschiktheid (= voorbehoedend verlof). 
Deze voorzorgsmaatregelen gaan onmiddellijk in.  

De betrokken ambtenaar dient onmiddellijk zelf zijn diensthoofd en de personeelsdienst 
hiervan op de hoogte te brengen. (zie het Reglement van de Administratieve 
Gezondheidsdienst). 

De besmettelijke aandoeningen, opgesomd in bijlage 1 en 2 bij het Besluit van de Vlaamse 
regering van 19 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 betreffende de 
profylaxe van besmettelijke ziekte, geven aanleiding tot een voorbehoedsverlof waarvan de 
duur varieert in functie van de aandoening. 

Het verlof wordt niet toegestaan aan personeelsleden die zelf door de besmettelijke ziekte zijn 
aangetast. Vanaf het ogenblik dat het personeelslid zelf verschijnselen van de ziekte vertoont 
wordt het verlof voor profylaxie omgezet in ziekteverlof. 

 

 Bezoldiging / uitkering 

Voor het statutaire personeelslid is het verlof bezoldigd, wordt gelijkgesteld met 
dienstactiviteit en het personeelslid behoudt zijn rechten op bevordering. 

Het contractuele personeelslid en het op proef benoemde personeelslid hebben tijdens dit 
verlof recht op een uitkering van de mutualiteit overeenkomstig de ZIV-reglementering. 
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 Vakbondsverlof 

 Basiswetgeving en reglementering 

Vakbondsverlof kan worden genomen volgens de bepalingen van de wetten op het syndicaal 
statuut, inzonderheid: 

- de wet van 19 december 1974 

- het KB van 28 september 1984 
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 Loopbaanonderbreking en –vermindering 

 Algemene bepalingen 

 

 Basiswetgeving 

De loopbaanonderbreking en -vermindering kan worden opgenomen volgens volgende 
bepalingen :  

- Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen – Hoofdstuk 5 

- KB van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen en KB 
van 14 maart 1996 tot wijziging van het KB van 2/1/1991 en eventuele verdere 
wijzigingen. 

- KB van 28 februari 1991 betreffende de halftijdse loopbaanonderbreking in de 
rijksbesturen 

- KB van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof 

- KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van 
de onderbreking van de beroepsloopbaan (gewijzigd door KB’s van 10 augustus 1998, 4 
juni 1999, 24 januari 2002) en verdere wijzigingen 

- KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor 
bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (gewijzigd door het KB van 
4 juni 1999) 

- Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 houdende instelling van een 
aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de 
Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen 
tot herverdeling van de arbeid (BS 30 januari 1999) 

- Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011, BS 30 december 2011 

- Wet van 20 juli 2012 tot wijziging van de wet van 28 december 2011, wat betreft het 
pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het 
vervroegd rustpensioen, BS 14 augustus 2012  

- Eventuele verdere wijzigingen 
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 Ontslagbescherming 

Het contractueel personeelslid geniet een bescherming tegen ontslag, behalve om een 
dringende of om voldoende reden. Als voldoende reden geldt een reden waarvan de aard en 
de oorsprong vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking of aan de vermindering van de 
arbeidsprestaties. 

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de aanstellende 
overheid en eindigt 3 maanden na het einde van de loopbaanonderbreking. 

De opzeggingstermijn die voor of in de loop van de volledige loopbaanonderbreking wordt 
gegeven, loopt niet tijdens de periode van volledige loopbaanonderbreking.  

Indien het personeelslid overstapt naar een deeltijdse arbeidsregeling en de aanstellende 
overheid de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzegt, dan wordt deze opzegtermijn berekend 
alsof hij zijn arbeidsprestaties nooit had verminderd. 
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 Volledige loopbaanonderbreking 

 

 Rechthebbenden 

§ 1 

Het voltijdse of deeltijdse personeelslid bekomt verlof om zijn loopbaan volledig te 
onderbreken.  

§ 2  

Leerlingen zoals bedoeld bij de wet van 22 januari 1985 en eventuele latere wijzigingen, en  
startbanen (RVA) komen niet in aanmerking voor de loopbaanonderbreking. 

§ 3 

Het personeel van niveau A, de decretale graden en de leidinggevende functies kunnen hun 
loopbaan volledig onderbreken mits voldoende motivering en mits dit de goede werking van 
de dienst niet in het gedrang brengt. 

 

 Duur 

Het voltijdse of deeltijdse personeelslid bekomt verlof om zijn loopbaan volledig te 
onderbreken met al dan niet opeenvolgende periodes van ten minste 3 maanden en ten 
hoogste 12 maanden.  

Het personeelslid kan telkens een nieuwe aanvraag indienen, aaneensluitend of met 
tussenperiodes van werkhervatting zonder in totaal 60 maanden in een volledige loopbaan te 
overtreffen. 

Voor de berekening van de periode van 60  maanden wordt geen rekening gehouden met de 
periodes van loopbaanonderbreking of –vermindering om palliatieve zorgen te verstrekken, 
om te zorgen voor een  zwaar ziek gezins- of familielid of het ouderschapsverlof in het kader 
van de loopbaanonderbreking. 

De periodes van volledige loopbaanonderbreking en van loopbaanvermindering mogen 
gecumuleerd worden. 

 

 Aanvraag 

De personeelsleden moeten ten minste 3 maanden vóór het begin van de onderbreking of voor 
het begin van de verlenging schriftelijk het Vast Bureau van hun voornemen op de hoogte 
brengen.  

In de mededeling dienen de personeelsleden de begindatum alsook de duur van de 
onderbreking te vermelden. 
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 Uitstel van het verlof 

Het Vast Bureau kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang 
van de loopbaanonderbreking uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de goede 
werking van de dienst.  

Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal 6 maanden. 

 

 Vervroegde beëindiging 

Vervroegde beëindiging van de onderbreking dient ten minste 3 maanden op voorhand 
gemeld te worden. Met instemming van het Vast Bureau kan hiervan afgeweken worden. 

 

 Modaliteiten 

§ 1 

De periode van afwezigheid geeft geen recht op wedde maar is voor het overige gelijkgesteld 
met dienstactiviteit. 

 

§ 2 

Tijdens de periode van volledige loopbaanonderbreking wordt er geen schaalanciënniteit 
opgebouwd en kan niet worden overgegaan naar een volgende schaal in de functionele 
loopbaan. 

 

§ 3  

De periodes van afwezigheid geven onder bepaalde voorwaarden recht op een 
onderbrekingsuitkering van de RVA voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking en 
op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. 

 

§ 4 

De afwezigheidsperiodes zijn slechts aanneembaar voor de berekening van het 
overheidspensioen voorzover voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in de vigerende 
wetgeving en met een maximum van een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde 
diensten, zoals bepaald in de vigerende wetgeving.  

Het personeel kan opteren om niet aanneembare periodes te valideren door een vrijwillige 
persoonlijke bijdrage en dit volgens de bepalingen van de wetgeving terzake.  
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 Loopbaanvermindering 

Onderafdeling I Loopbaanvermindering voor werknemers, jonger dan  
55 jaar 

 

 Rechthebbenden 

§1  

Enkel voltijdse werknemers en deeltijdse werknemers die minimum 75% werken van de 
voltijdse arbeidsduur hebben recht op verlof voor loopbaanvermindering.  

§ 2  

Leerlingen zoals bedoeld bij de wet van 22 januari 1985 en eventuele latere wijzigingen, en  
startbanen (RVA) komen niet in aanmerking voor de loopbaanvermindering. 

§ 3 

Voor de voltijdse werknemers kan deze vermindering gebeuren ten belope van 1/5de, 1/4de, 
1/3de, of 1/2de van de duur van de prestaties die hen normaal worden opgelegd.  

Voor de deeltijdse werknemers kan deze vermindering enkel gebeuren tot 1/2de van de 
voltijdse arbeidsduur. 

§ 4 

Het personeel van niveau A, de decretale graden en de leidinggevende functies kunnen hun 
loopbaan enkel verminderen mits voldoende motivering en mits dit de goede werking van de 
dienst niet in het gedrang brengt. 

 

 Duur 

Het voltijdse of deeltijdse personeelslid bekomt verlof om zijn loopbaan te verminderen met 
al dan niet opeenvolgende periodes van ten minste 3 maanden en ten hoogste 12 maanden.  

Het personeelslid kan telkens een nieuwe aanvraag indienen, aaneensluitend of met 
tussenperiodes van werkhervatting, voor dezelfde of een andere vorm van 
loopbaanvermindering, zonder in totaal 60 maanden in een volledige loopbaan te overtreffen. 

Voor de berekening van de periode van 60 maanden wordt geen rekening gehouden met de 
periodes van loopbaanonderbreking of -vermindering om palliatieve zorgen te verstrekken, 
om te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid of het ouderschapsverlof in het kader 
van de loopbaanonderbreking. 

De periodes van volledige loopbaanonderbreking en van loopbaanvermindering mogen 
gecumuleerd worden. 
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 Aanvraag 

De personeelsleden moeten ten minste 3 maanden vóór het begin van de 
loopbaanvermindering of voor het begin van de verlenging schriftelijk het Vast Bureau van 
hun voornemen op de hoogte brengen. 

In de mededeling dienen de personeelsleden de begindatum, de gewenste vermindering alsook 
de duur van de loopbaanvermindering te vermelden. 

 

 Uitstel van het verlof 

Het Vast Bureau kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang 
van de loopbaanvermindering uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de goede 
werking van de dienst.  

Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal 6 maanden. 

 

 Vervroegde beëindiging 

Vervroegde beëindiging van de loopbaanvermindering dient ten minste 3 maanden op 
voorhand gemeld te worden. Met instemming van het Vast Bureau kan hiervan afgeweken 
worden. 

 

 Modaliteiten 

§ 1 

De periode van afwezigheid geeft geen recht op wedde maar is voor het overige gelijkgesteld 
met dienstactiviteit. 

§ 2 

De periodes van afwezigheid geven onder bepaalde voorwaarden recht op een 
onderbrekingsuitkering van de RVA en op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse 
overheid. 

§ 3 

De afwezigheidsperiodes zijn slechts aanneembaar voor de berekening van het 
overheidspensioen voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in de vigerende 
wetgeving en met een maximum van een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde 
diensten, zoals bepaald in de vigerende wetgeving.  

Het personeel kan opteren om niet aanneembare periodes te valideren door een vrijwillige 
persoonlijke bijdrage en dit volgens de bepalingen van de wetgeving ter zake.  
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Onderafdeling II Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 
werknemers, van 55 jaar of ouder 

 

 Toepassingsgebied 

§ 1 

Enkel voltijdse werknemers en deeltijdse werknemers die minimum 75% werken van de 
voltijdse arbeidsduur hebben vanaf het ogenblik dat zij 55 jaar worden, recht op verlof voor 
loopbaanvermindering met een gunstiger regime.  

In afwijking van vorige alinea wordt de toegangsleeftijd op 50 jaar gebracht voor 
personeelsleden die een vermindering van prestaties met 1/5 vragen en die: 

- hetzij gedurende minstens 5 jaar in de loop van de voorafgaande 10 jaar of 
gedurende minstens 7 jaar in de loop van de voorafgaande 15 jaar een zwaar 
beroep hebben uitgeoefend; 

- hetzij een beroepsloopbaan als loontrekkende hebben van minstens 28 jaar (in 
het stelsel van de private en/of de publieke sector). 

Als zwaar beroep wordt beschouwd een functie met wisselende ploegen, onderbroken 
diensten en werk in een stelsel met nachtarbeid.  

 

§ 2 

Leerlingen zoals bedoeld bij de wet van 22 januari 1985 en eventuele latere wijzigingen, en  
startbanen (RVA) komen niet in aanmerking voor deze vorm van loopbaanvermindering. 

 

§ 3 

Voor de voltijdse werknemers kan deze vermindering gebeuren ten belope van 1/5de, 1/4de, 
1/3de, of 1/2de van de duur van de prestaties die hen normaal worden opgelegd.  

Voor de deeltijdse werknemers kan deze vermindering enkel gebeuren tot 1/2de van de 
voltijdse arbeidsduur.  
 

§ 4 

Het personeel van niveau A, de decretale graden en de leidinggevende functies kunnen hun 
loopbaan enkel verminderen mits voldoende motivering en mits dit de goede werking van de 
dienst niet in het gedrang brengt. 
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 Duur 

Het voltijdse of deeltijdse personeelslid kan verlof bekomen om zijn loopbaan te verminderen 
en dit onbeperkt in duur tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.  

De periodes van volledige loopbaanonderbreking en van loopbaanvermindering voor 
werknemers van jonger dan 55 jaar mogen gecumuleerd worden met deze vorm van 
loopbaanvermindering. 

Het gaat hier om een eenmalig recht. Het recht op deze loopbaanvermindering gaat verloren 
zodra de vermindering van de arbeidsprestaties onderbroken wordt. 

 

 Aanvraag 

De personeelsleden moeten drie maanden vóór het begin van de loopbaanvermindering 
schriftelijk het Vast Bureau van hun voornemen op de hoogte brengen. Deze termijn kan op 
hun verzoek door het Vast Bureau worden ingekort.  

In de mededeling dienen de personeelsleden de begindatum van de loopbaanvermindering en 
de gewenste vermindering te vermelden. 

 

 Uitstel van het verlof 

Het Vast Bureau kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang 
van de loopbaanvermindering uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de goede 
werking van de dienst.  

Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal 6 maanden. 

 

 Vervroegde beëindiging 

Vervroegde beëindiging van de onderbreking dient ten minste 3 maanden op voorhand 
gemeld te worden. Met instemming van het Vast Bureau kan hiervan afgeweken worden. 
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 Modaliteiten 

§ 1 

De periode van afwezigheid geeft geen recht op wedde maar is voor het overige gelijkgesteld 
met dienstactiviteit. 

 

§ 2 

De periodes van afwezigheid geven onder bepaalde voorwaarden recht op een 
onderbrekingsuitkering van de RVA en op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse 
overheid. 

 

§ 3 

De afwezigheidsperiodes zijn slechts aanneembaar voor de berekening van het 
overheidspensioen voorzover voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in de vigerende 
wetgeving en met een maximum van een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde 
diensten, zoals bepaald in de vigerende wetgeving.  

Het personeel kan opteren om niet aanneembare periodes te valideren door een vrijwillige 
persoonlijke bijdrage en dit volgens de bepalingen van de wetgeving terzake.  
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 Ouderschapsverlof in het kader van de 
loopbaanonderbreking 

 

 Definitie 

Het personeelslid dat ten minste 12 maanden in dienst is in de periode van 15 maanden die 
voorafgaan aan zijn schriftelijke aanvraag en zich in de stand dienstactiviteit bevindt, heeft 
het recht op ouderschapsverlof zoals bepaald in het KB van 29 oktober 1997 tot invoering van 
een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, het 
KB van 31 mei 2012 tot wijziging van het ouderschapsverlof en het KB van 15 juli 2005 en 
eventuele wijzigingen die volgen. 

Om voor zijn kind te zorgen heeft het personeelslid de keuze om op één van volgende 
manieren zijn ouderschapsverlof op te nemen: 

- elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan gedurende een periode van 4 
maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen; de periode van 
4  maanden kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in periodes van 1 
maand (= minimumduur) of een veelvoud;  

- elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een aaneengesloten periode van 
8 maanden zijn arbeidsprestaties halftijds verminderen, deze vermindering van de 
arbeidsprestaties kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in periodes van 
2 maanden (= minimumduur) of een veelvoud.  

- elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een periode van 20 maanden 
zijn arbeidsprestaties met één vijfde verminderen; deze vermindering van de 
arbeidsprestaties kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in periodes van 
5 maanden (= minimumduur) of een veelvoud. 

Het is mogelijk om de ene vorm met een andere te combineren. Hiertoe geldt het volgende : 1 
maand volledige onderbreking = 2 maanden vermindering van de prestaties tot een halftijdse 
betrekking = 5 maanden vermindering van de prestaties met 1/5. 

 

 Periode van het verlof 

§ 1 

Elk personeelslid kan ouderschapsverlof opnemen binnen een periode die begint te lopen 
vanaf de geboorte van zijn kind. Dit verlof moet een einde nemen voor het kind 12 jaar wordt.  

De leeftijdsgrens wordt op 21 jaar vastgesteld wanneer het kind voor ten minste 66% 
getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die 
tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale 
schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag. 
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In geval van adoptie kan het verlof worden opgenomen gedurende een periode die begint te 
lopen vanaf de dag van inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het 
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn 
verblijfplaats heeft; dit verlof moet een einde nemen voor het kind 12 jaar wordt.  

§ 2 

Aan de voorwaarde van de 12de , respectievelijk 21e verjaardag moet zijn voldaan uiterlijk 
gedurende de periode van het ouderschapsverlof. 

De 12de , respectievelijk 21e verjaardag kan bovendien worden overschreden wanneer het 
verlof op verzoek van de werkgever wordt uitgesteld en voor zover de schriftelijke 
kennisgeving is gebeurd. 

§ 3 

De duur van het ouderschapsverlof wordt niet meegerekend voor het vaststellen van het 
maximum van 60  maanden volledige loopbaanonderbreking, noch voor het maximum van 60 
maanden arbeidsduurvermindering in het algemene stelsel. 

 

 Verwittiging van de werkgever 

Het personeelslid moet ten minste 2 maanden en ten hoogste 3 maanden op voorhand per 
aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de 
werkgever wordt ondertekend als ontvangstbewijs) een aanvraag richten aan het Vast Bureau 
waarin de gewenste aanvangsdatum en einddatum van het ouderschapsverlof wordt vermeld.  

Het Vast Bureau kan in overleg met het personeelslid een kortere termijn aanvaarden.  

Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat moet het personeelslid de noodzakelijke 
documenten (geboorte-uittreksel, bewijs van inschrijving,…) tot staving van het recht op 
ouderschapsverlof bezorgen. 

Per aanvraag kan slechts één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof worden gevraagd. 

 

 Uitstel van het verlof 

Het Vast Bureau kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang 
van de loopbaanonderbreking uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de goede 
werking van de dienst.  

Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal 6 maanden. 

Het recht op ouderschapsverlof geldt per kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde beantwoordt, 
voor de twee partners afzonderlijk, uiteraard voor zover de beide partners dit recht kunnen 
genieten.  
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 Ontslagbescherming 

De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing.  

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan het Vast Bureau 
en eindigt 3 maanden na het einde van het ouderschapsverlof. 

Ingeval het ouderschapsverlof voltijds is opgenomen, wordt de opzeggingstermijn die door 
het bestuur wordt gegeven voor of in de loop van dit verlof geschorst tijdens de periode van 
volledige schorsing.  

Dit laatste geldt niet ingeval van ouderschapsverlof met deeltijdse prestaties.  

 

 Modaliteiten 

§ 1 

De periode van afwezigheid geeft geen recht op wedde maar is voor het overige gelijkgesteld 
met dienstactiviteit. 

§ 2 

De periode van afwezigheid geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een 
onderbrekingsuitkering van de RVA en op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse 
overheid. 

§ 3 

De afwezigheidsperiodes zijn aanneembaar voor de berekening van het overheidspensioen 
voorzover voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in de vigerende wetgeving en met 
een maximum van een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten, zoals 
bepaald in de wetgeving terzake.  

 

 Aangepaste arbeidsregeling/werkrooster na afloop van het 
ouderschapsverlof 

Het personeelslid kan om een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster vragen voor de 
periode die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. Deze periode bedraagt 6 maanden.  

Hiertoe bezorgt het personeelslid ten laatste 3 weken voor het einde van de lopende periode 
van ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag aan het bestuur. In die aanvraag geeft het 
personeelslid de redenen aan die verband houden met een betere combinatie tussen werk- en 
gezinsleven. 

Het Vast Bureau beoordeelt deze aanvraag en geeft er schriftelijk een antwoord op ten laatste 
één week voor het einde van het ouderschapsverlof, rekening houdend met zijn eigen 
behoeften en die van het personeelslid.  
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 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg 

 

 Definitie en duur 

De statutaire en op proef benoemde personeelsleden kunnen hun loopbaan onderbreken voor 
een periode van één maand, eventueel verlengbaar met één maand, teneinde palliatieve zorgen 
te verstrekken aan een persoon krachtens de bepalingen van artikel 100bis van de herstelwet 
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 

Onder palliatieve verzorging wordt verstaan elke vorm van bijstand en inzonderheid 
medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand en verzorging van personen die 
lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden. 

Het voltijdse alsook het deeltijdse personeelslid heeft recht op een volledige 
loopbaanonderbreking. Het voltijdse personeelslid heeft bovendien recht op een 
loopbaanvermindering met 1/2 of 1/5. Enkel het deeltijdse personeelslid dat minstens 75% 
werkt, heeft recht op vermindering van de arbeidsprestaties en kan zijn prestaties enkel 
terugbrengen tot de helft van een voltijdse betrekking. 

De duur van het verlof voor palliatieve zorg wordt niet meegerekend voor het vaststellen van 
het maximum van 60 maanden volledige loopbaanonderbreking, noch voor het maximum van 
60 maanden arbeidsduurvermindering in het algemene stelsel. 

 

 Aanvraag 

Het personeelslid dat om deze reden zijn loopbaan wil onderbreken, brengt er het Vast Bureau 
van op de hoogte, voegt bij een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van de 
persoon die palliatieve verzorging behoeft en waaruit blijkt dat het personeelslid zich bereid 
heeft verklaard deze palliatieve verzorging te verlenen, zonder dat hierbij de identiteit van de 
patiënt wordt vermeld. Ingeval van verlenging dient een nieuw attest te worden afgeleverd. 

 

 Aanvang 

De onderbreking neemt een aanvang de eerste dag van de week volgend op de week waarin 
aanvraag is gebeurd. 
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 Ontslagbescherming 

De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing.  

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan het Vast Bureau 
en eindigt 3 maanden na het einde van de loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg. 

Ingeval het palliatief verlof voltijds is opgenomen, wordt de opzeggingstermijn die door het 
bestuur wordt gegeven voor of in de loop van dit verlof geschorst tijdens de periode van 
volledige schorsing.  

Dit laatste geldt niet ingeval van loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg met deeltijdse 
prestaties.  

 

 Modaliteiten 

§ 1 

De periode van afwezigheid geeft geen recht op wedde maar is voor het overige gelijkgesteld 
met dienstactiviteit. 

 

§ 2 

De periode van afwezigheid geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een 
onderbrekingsuitkering van de RVA en op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse 
overheid. 

 

§ 3 

De afwezigheidsperiodes zijn aanneembaar voor de berekening van het overheidspensioen 
voorzover voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in de vigerende wetgeving en met 
een maximum van een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten, zoals 
bepaald in de wetgeving ter zake.  
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 Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging 
van een zwaar ziek gezins- of familielid 

 

 Toepassingsgebied  

Het personeelslid bekomt verlof om zijn loopbaan te onderbreken voor het verstrekken van 
verzorging aan een gezinslid of aan een familielid in de tweede graad, dat lijdt aan een 
ernstige ziekte. 

 

 Periode en wijze van onderbreking/vermindering 

§ 1 

Het voltijdse alsook het deeltijdse personeelslid heeft recht op een volledige 
loopbaanonderbreking.  

Het voltijdse personeelslid heeft bovendien recht op een loopbaanvermindering met 1/2 of 
1/5.  

Enkel het deeltijdse personeelslid dat minstens 75% werkt, heeft recht op vermindering van 
de arbeidsprestaties en kan zijn prestaties enkel terugbrengen tot de helft van een voltijdse 
betrekking. 

 

§ 2 

De periodes gedurende welke het personeelslid zijn loopbaan volledig onderbreekt mogen 
samen niet meer bedragen dan 12 maanden per patiënt tijdens de loopbaan. De periodes 
gedurende welke het personeelslid zijn loopbaan gedeeltelijk onderbreekt mogen samen niet 
meer bedragen dan 24 maanden per patiënt tijdens de loopbaan.  

Per uitzondering kan de duur van verlof verhoogd worden tot 24 maanden volledige 
onderbreking of 48 maanden vermindering van de prestaties indien voldaan wordt aan de 2 
volgende voorwaarden :  

- de aanvrager is alleenstaande; dit wil zeggen dat de aanvrager uitsluitend en effectief 
samenwoont met 1 of meerdere kinderen ten laste; 

- het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind dat hoogstens 16 jaar is 
en dat uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste is van de aanvrager. 

De duur van het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar zieke wordt niet 
meegerekend voor het vaststellen van het maximum van 60 maanden volledige 
loopbaanonderbreking, noch voor het maximum van 60 maanden arbeidsduurvermindering in 
het algemene stelsel. 
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§ 3 

Het verlof kan genomen worden voor opeenvolgende periodes van ten minste één maand of 
ten hoogste drie maanden, al dan niet aaneensluitend. 

Uitzonderlijk kan van deze minimumperiode van 1 maand worden afgeweken in geval van de 
hospitalisatie van een zwaar ziek kind. Het personeelslid kan tijdens of aansluitend op de 
hospitalisatie van zijn kind een week voltijds verlof aanvragen. Dit voltijds verlof kan 1 maal 
met een week verlengd worden. Als dan nog verdere bijstand voor het zieke kind 
noodzakelijk is, gelden opnieuw de minimumregels van 1 maand waarbij de opgenomen 
periode van 14 dagen in mindering gebracht kan worden.  

 

 Definities 

Voor de toepassing van dit verlof wordt als lid van het gezin beschouwd elke persoon die met 
het personeelslid samenwoont. Als familielid wordt beschouwd zowel de bloed- als 
aanverwanten. 

Onder ‘zware ziekte’ dient te worden verstaan elke ziekte of medische ingreep die door de 
behandelende geneesheer als dusdanig wordt beschouwd en waarvoor deze van mening is dat 
enige vorm van sociale, familiale of emotionele hulp noodzakelijk is voor het herstel. 

 

 Aanvraagprocedure 

Het personeelslid dat zijn loopbaan wil onderbreken om een lid van zijn gezin of een 
familielid dat zwaar  ziek is bij te staan of het verzorging te verstrekken, dient schriftelijk een 
aanvraag in te dienen bij het Vast Bureau.  

Deze kennisgeving gebeurt minstens 7 dagen vóór de ingangsdatum van de schorsing of de 
vermindering van de arbeidsprestaties. Wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzien 
was, moet de werknemer zo snel mogelijk een attest van de behandelende geneesheer van het 
zwaar zieke kind bezorgen waaruit blijkt dat de hospitalisatie onvoorzienbaar was. Deze 
afwijkmogelijkheid geldt ook indien het verlof verlengd wordt met een week.  

Het voegt bij de kennisgeving een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van het 
zieke gezins- of familielid en waarbij vastgesteld wordt dat het personeelslid zich bereid 
verklaard heeft de ernstig ziek persoon bij te staan of verzorging te verstrekken. De identiteit 
van de zieke moet vermeld worden. 

In geval van toepassing van het voorgaande artikel moet het personeelslid bovendien het 
bewijs leveren van de samenstelling van zijn gezin door middel van een attest dat wordt 
afgeleverd door de gemeentelijke overheid en waaruit blijkt dat de werknemer op het moment 
van de aanvraag uitsluitend en effectief samenwoont met één of meerdere van de kinderen. 

Voor iedere verlenging van een periode van schorsing of vermindering, dient dezelfde 
procedure gevolgd te worden. 
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 Aanvang 

De onderbreking neemt een aanvang de eerste dag van de 2de maand volgend op die 
gedurende dewelke de aanvraag is gebeurd. Het Vast Bureau kan in overleg met het 
personeelslid een kortere termijn aanvaarden. 

 

 Uitstel van het verlof 

Binnen 2 werkdagen na de ontvangst van de bovenvermelde schriftelijke kennisgeving kan de 
werkgever de werknemer ervan in kennis stellen dat de ingangsdatum wordt uitgesteld om 
redenen die verband houden met het functioneren van het bestuur. 

De kennisgeving van het uitstel gebeurt door de overhandiging van een geschrift aan de 
werknemer waarin de reden en de duur van het uitstel worden vermeld. 

De duur van het uitstel bedraagt maximum 7 dagen. 

Bij aanvraag van een volledige afwezigheid voor de duur van 1 week of de verlenging hiervan 
met 1 week in geval van hospitalisatie van een zwaar ziek kind, kan de ingangsdatum niet 
worden uitgesteld.  

 

 Ontslagbescherming 

De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing.  

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de aanstellende 
overheid en eindigt 3 maanden na het einde van de loopbaanonderbreking voor zorg voor een 
zwaar ziek gezins- of familielid. 

Ingeval het verlof voltijds is opgenomen, wordt de opzeggingstermijn die door het bestuur 
wordt gegeven voor of in de loop van dit verlof geschorst tijdens de periode van volledige 
schorsing.  

Dit laatste geldt niet ingeval van loopbaanonderbreking voor zorg met deeltijdse prestaties.  
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 Modaliteiten 

§ 1 

De periode van afwezigheid geeft geen recht op wedde maar is voor het overige gelijkgesteld 
met dienstactiviteit. 

 

§ 2 

De periode van afwezigheid geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een 
onderbrekingsuitkering van de RVA en op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse 
overheid. 

 

§ 3 

De afwezigheidsperiodes zijn aanneembaar voor de berekening van het overheidspensioen 
voorzover voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in de vigerende wetgeving en met 
een maximum van een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten, zoals 
bepaald in de wetgeving ter zake.  
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 Het verlof voor opdracht 

 Definitie 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan verlof krijgen om: 

1° een functie uit te oefenen op een kabinet, of in voorkomend geval bij de entiteiten met 
politieke functie ter vervanging van het kabinet, van een federale minister, 
staatssecretaris of regeringscommissaris, een lid van de regering van een gemeenschap of 
een gewest, een provinciegouverneur, de gouverneur of de vice-gouverneur van het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, of de adjunct-gouverneur van de 
provincie Vlaams-Brabant, een gedeputeerde, een burgemeester of schepen, een 
Europees commissaris; 

2° op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep of fractie, een functie uit te 
oefenen bij een erkende politieke groep van de wetgevende vergaderingen van de 
federale overheid, van de gemeenschappen en de gewesten of van de Europese Unie, bij 
de voorzitter van een dergelijke groep, of bij een erkende fractie van een gemeenteraad of 
een provincieraad; 

3° een externe opdracht uit te voeren waarvan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het 
algemeen belang erkent. Onder een dergelijke opdracht wordt in ieder geval verstaan de 
uitoefening van nationale en internationale opdrachten, aangeboden door een regering of 
een internationale instelling, en de internationale opdrachten in het raam van 
ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek of humanitaire hulp. 

 

 Gunst 

Het verlof voor opdracht is geen recht maar een gunst en moet verzoenbaar zijn met de goede 
werking van het bestuur. Een eventuele weigering van een verlof voor opdracht gebeurt op 
gemotiveerde wijze.  

De volgende personeelsleden worden uitgesloten :  

- Op proef benoemden 

- Contractanten 

 

 Periode  

Het verlof dient opgenomen te worden in periodes van ten minste 6 maanden en maximum 2 
jaar. Het kan telkens voor ten minste 6 maanden en maximaal 2 jaar verlengd worden. 
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 Aanvraag 

Het personeelslid moet ten minste 3 maanden vóór het begin van het verlof voor opdracht of 
voor de verlenging van het verlof; schriftelijk een aanvraag indienen bij het Vast Bureau.  

In de aanvraag vermeldt het personeelslid de gewenste begindatum van het verlof en de 
gewenste duur. 

 

 Evaluatieresultaat 

Het personeelslid behoudt zijn laatste evaluatieresultaat voor de duur van het verlof voor 
opdracht. 

 

 Vroegtijdige opzegging 

Het statutaire personeelslid kan het toegestane verlof te allen tijde opzeggen, mits 
eerbiediging van een termijn van minimum 3 maanden, tenzij het Vast Bureau een kortere 
termijn aanvaardt. 

 

 Modaliteiten  

Het verlof is niet bezoldigd maar wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit 
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 Politiek verlof 

 

 Basiswetgeving en reglementering 

Het politiek verlof wordt geregeld door: 

- het decreet van 14 maart 2003 houdende regeling van het politiek verlof voor de 
personeelsleden van de provincies, gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de openbare instellingen 
publiekrechtelijke verenigingen die onder hun controle of toezicht vallen. (Belgisch 
staatsblad van 24 april 2003, en gewijzigd bij decreet van 23 juni 2006, gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 20 november 2006) 

- eventuele latere wijzigingen. 

 

 Recht 

Een personeelslid heeft, op voorwaarde dat het een voltijds ambt uitoefent, recht op politiek 
verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan 
worden. 

Dit verlof is ook van toepassing op het personeelslid dat ten minste 80% van de normale 
arbeidsduur werkt door verlof voor deeltijdse prestaties en op het deeltijdse personeelslid met 
een arbeidsregime van minstens 80% van de normale arbeidsduur. 

Het personeelslid kan dit politiek verlof slechts krijgen als het de onverenigbaarheden en 
verbodsbepalingen naleeft die krachtens wets-, decreets- of reglementsbepalingen op hem van 
toepassing zijn. 

 

 Definities 

Onder politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee 
gelijkgesteld kan worden, wordt verstaan: 

1° ofwel een dienstvrijstelling die geen weerslag heeft op de administratieve en geldelijke 
toestand van het personeelslid; 

2° ofwel een facultatief politiek verlof dat op verzoek van het personeelslid wordt 
toegekend; 

3° ofwel een politiek verlof van ambtswege waaraan het personeelslid zich niet kan 
onttrekken. 

  



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 275/327 

 Dienstvrijstelling  

Op verzoek van het personeelslid wordt, binnen de hierna bepaalde perken, dienstvrijstelling 
verleend voor de uitoefening van volgende politieke mandaten: 

1° gemeenteraadslid, de burgemeester of schepenen uitgezonderd, of lid van een raad 
voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of van een districtsraad van een 
district, de voorzitter uitgezonderd: 2 dagen per maand; 

2° provincieraadslid, een lid van de bestendige deputatie uitgezonderd: 2 dagen per 
maand. 

 

 Facultatief politiek verlof 

Op verzoek van het personeelslid wordt, binnen de hierna bepaalde perken, facultatief politiek 
verlof toegekend voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 

1° gemeenteraadslid , de burgemeester of schepenen uitgezonderd, of lid van een raad 
voor maatschappelijk welzijn van een gemeente of van een districtsraad van een 
district, de voorzitter en de leden van het vast bureau of het bureau uitgezonderd: 

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

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

a) tot en met 30.000 inwoners: 4 dagen per maand; 
b) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: één vierde van een voltijds 

ambt; 
c) van 50.001 tot en met 80.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 

3° lid van het vast bureau of het bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
een gemeente of van de districtsraad van een district: 

a) tot en met 10.000 inwoners: 2 dagen per maand; 
b) van 10.001 tot en met 20.000 inwoners: 3 dagen per maand; 
c) met meer dan 20.000 inwoners: 5 dagen per maand; 

4° burgemeester van een gemeente: 

a) tot en met 30.000 inwoners : één  vierde van een voltijds ambt; 
b) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 

5° provincieraadslid dat geen lid is van de bestendige deputatie: 4 dagen per maand.  
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 Politiek verlof van ambtswege 

Het personeelslid wordt, binnen de hierna bepaalde perken, met politiek verlof van 
ambtswege gezonden voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten: 

1° burgemeester van een gemeente of voorzitter van de districtsraad van een district: 

a) tot en met 20.000 inwoners: 3 dagen per maand; 
b) van 20.001 tot en met 30.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt; 
c) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 
d) van meer dan 50.000 inwoners: voltijds. 

De voorzitters van de districtsraad van een district worden, wat betreft het politiek 
verlof, van ambtswege gelijkgesteld met een burgemeester van een gemeente 
waarbij de duur van het ambtshalve politiek verlof beperkt wordt tot het 
percentage van de vergoeding van de burgemeester die zij ontvangen; 

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

a) tot en met 20.000 inwoners: 2 dagen per maand; 
b) van 20.001 tot en met 30.000 inwoners: 4 dagen per maand; 
c) van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt; 
d) van 50.001 tot en met 80.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt; 
e) van meer dan 80.000 inwoners: voltijds. 

De leden van het bureau van de districtsraad van een district worden, wat betreft 
het politiek verlof, van ambtswege gelijkgesteld met een schepen van een 
gemeente waarbij de duur van het ambtshalve politiek verlof beperkt wordt tot het 
percentage van de vergoeding van de schepenen die zij ontvangen;  

3° lid van de bestendige deputatie van een provincieraad: voltijds; 

4° lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement of van 
de Senaat: voltijds; 

5° lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: voltijds; 

6° lid van het Europees Parlement: voltijds; 

7° lid van de federale of Vlaamse regering: voltijds; 

8° lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: voltijds; 

9° gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: voltijds; 

10° lid van de Commissie van de Europese Unie: voltijds. 

 

Het politiek verlof van ambtswege vangt aan op de datum van de eedaflegging. 
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 Deeltijdse personeelsleden 

Het personeelslid dat zijn ambt met deeltijdse prestaties van minder dan 80 % van de normale 
arbeidsduur uitoefent en het deeltijdse personeelslid met een arbeidsregime van minder dan 
80% van de normale arbeidsduur, wordt met voltijds politiek verlof van ambtswege gezonden 
voor de uitoefening van een politiek mandaat, vermeld in het vorige artikel, voor zover 
daaraan een politiek verlof van ambtswege beantwoordt waarvan de duur ten minste de helft 
van een voltijds ambt bedraagt. 

 

 Verzoek tot voltijds politiek verlof  

Het personeelslid dat voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, schepen of 
voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of van de districtsraad van een district 
recht heeft op politiek verlof waarvan de duur niet de helft van een voltijds ambt overschrijdt, 
kan op zijn verzoek, voltijds politiek verlof krijgen. 

Het personeelslid dat voor de uitoefening van een in het eerste lid vermeld mandaat recht 
heeft op een halftijds politiek verlof, kan, op zijn verzoek, voltijds politiek verlof krijgen. 

Het politiek verlof dat, met toepassing van het eerste en tweede lid wordt verkregen, wordt 
gelijkgesteld met politiek verlof van ambtswege wat betreft de weerslag die het heeft op de 
administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid. 

 

 Modaliteiten 

§ 1  

De afwezigheden wegens facultatief politiek verlof en wegens politiek verlof van ambtswege 
voor het politieke mandaat, worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het 
personeelslid heeft evenwel geen recht op salaris. 

In afwijking van het voorgaande lid, wordt het voltijdse politiek verlof van ambtswege voor 
een politiek mandaat vermeld in artikel 491, 4° tot en met 10°, gelijkgesteld met een periode 
van non-activiteit. 

De verloven bedoeld in het eerste en het tweede lid van dit artikel worden niettemin in 
aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. 

Voor het tijdelijke of het bij arbeidsovereenkomst aangeworven personeelslid gelden de 
termijnen van facultatief politiek verlof of politiek verlof van ambtswege als periodes van 
dienstschorsing die niettemin moeten worden beschouwd als diensten die in aanmerking 
komen voor bevordering tot een hogere wedde. 
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§ 2 

Indien niet-bezoldigde politieke verloven, bedoeld in § 1, in de periode vallen die in 
aanmerking komt voor de vaststelling van de gemiddelde wedde die tot grondslag dient voor 
de berekening van het rustpensioen, dan wordt die wedde vastgesteld alsof de betrokkene in 
dienstactiviteit zou zijn gebleven gedurende de bedoelde periode en hij daadwerkelijk de 
wedde zou genoten hebben.  

 

 Beëindiging 

Het politiek verlof voor het politiek mandaat eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand 
die volgt op de maand waarin het mandaat eindigt. 

In afwijking van het voorgaande loopt het politiek verlof voor een politiek mandaat, vermeld 
in artikel 491, 4° tot en met 10°, tot 6 maanden na de beëindiging van het mandaat. 

Vanaf dat ogenblik krijgt de betrokkene opnieuw alle statutaire of contractuele rechten. Het 
personeelslid dat in zijn betrekking niet werd vervangen, neemt bij wederindiensttreding de 
vroegere betrekking opnieuw op. Het personeelslid dat wel is vervangen, wordt voor een 
andere betrekking aangewezen overeenkomstig  de bij het betrokken bestuur geldende 
regeling. 

 

 Cumulatieverbod  

Het personeelslid kan, na wederindiensttreding, het salaris niet cumuleren met enig voordeel, 
verbonden aan de uitoefening van het afgelopen mandaat. 
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 De dienstvrijstelling 

 

 Dienstvrijstelling 

§ 1 

Het diensthoofd kan het personeelslid op zijn verzoek dienstvrijstelling verlenen zonder dat 
het personeelslid de verloren tijd dient in te halen, uitsluitend voor volgende gevallen :  

 

1° bij oproeping voor dringende hulpverlening als 
vrijwilliger van een brandweerkorps of korps voor 
civiele bescherming 

de hoogstnodige tijd 

2° bij oproeping als actieve vrijwilliger van het Rode 
Kruis of van het Vlaamse Kruis maximaal 5 werkdagen per jaar 

3° voor deelneming aan examens ingericht door het 
OCMW of de gemeente van Willebroek de hoogstnodige tijd 

4° bij oproeping door de administratieve 
gezondheidsdienst of de arbeidsgeneeskundige dienst de hoogstnodige tijd 

5° bij onvrijwillige afwezigheid of onvrijwillige 
laattijdige aanwezigheid wegens overmachtsituaties. 
Om van overmacht te kunnen spreken moeten 
volgende voorwaarden vervuld zijn : 

• de oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet 
onafhankelijk van de wil van de werknemer zijn 
en de werknemer moet de nodige voorzorgen 
genomen hebben om laattijdigheid / afwezigheid 
te vermijden.  

• De werknemer moet zich op normale wijze naar 
het werk begeven hebben en de oorzaak van de 
vertraging / afwezigheid moet zich tijdens de rit 
naar het werk hebben voorgedaan en mag  niet 
voorafgaan aan het vertrek van de werknemer. De 
oorzaak moet totaal onvoorzien zijn.  

De secretaris oordeelt over de geldigheid van de 
overmachtsituatie. 

de hoogstnodige tijd, met een 
maximum van 1 werkdag 
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6° om te zetelen als voorzitter, bijzitter of secretaris van 
een stembureau, een stemopnemingsbureau, of een 
hoofdstembureau bij de verkiezingen 

de dag van de verkiezingen, 
indien de werknemer moest 

werken 

7° als lid van een hoofdstembureau om de bij de 
kieswetgeving voorgeschreven vergaderingen van de 
hoofdbureaus bij te wonen 

de nodige tijd 

8° voor het afstaan van beenmerg a rato van maximaal 4 
werkdagen per afname, mits 
voorlegging van een attest. 

Dit attest dient volledig 
ingevuld bij de personeelsdienst 

toe te komen uiterlijk bij de 
aanvang van de 2° kalenderdag 
van de afwezigheid voor 12u 

9° voor het afstaan organen of weefsels de benodigde duur van de 
onderzoeken, de 

ziekenhuisopname en het herstel 
mits voorlegging van een 

geneeskundig attest. 

Dit attest dient volledig 
ingevuld bij de personeelsdienst 

toe te komen uiterlijk bij de 
aanvang van de 2° kalenderdag 
van de afwezigheid voor 12u 

10° om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven maximaal 10 maal per jaar 

de benodigde duur voor de gift en 
de tijd die nodig is voor de 
verplaatsing naar en van het 
dichtstbijzijnde afnamecentrum  

 mits voorlegging van een attest, 
dat bij de personeelsdienst dient 
toe te komen uiterlijk bij de 
aanvang van de 2° kalenderdag van 
de afwezigheid voor 12u 

11° voor prenatale onderzoeken gedurende de 
zwangerschap, die niet buiten de diensturen kunnen 
plaatshebben  

voor de benodigde tijd voor de 
onderzoeken mits voorlegging 
van een geneeskundig attest. 
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Dit attest dient volledig 
ingevuld bij de personeelsdienst 

toe te komen uiterlijk bij de 
aanvang van de 2° kalenderdag 
van de afwezigheid voor 12u, 

zoniet is de werknemer 
ongewettigd afwezig. In geval 

van overmacht is de werknemer 
niet ongewettigd afwezig. De 

secretaris beoordeelt de 
geldigheid van de 
overmachtsituatie. 

12° voor borstvoedingspauzes op het werk - één pauze van 30 minuten : 
indien het personeelslid 

minstens 4u of langer werkt 

- twee pauzes van 30 minuten 
of 1 pauze van 1u : indien 

het personeelslid ten minste 
7,5 uren werkt. 

 

13° voor een carenzdag : indien een op proef benoemd of 
contractueel personeelslid afwezig is wegens ziekte, 
wordt dienstvrijstelling verleend voor de eerste 
volledige werkdag waarop het personeelslid afwezig 
is 

de eerste volledige werkdag bij 
afwezigheid wegens ziekte 

14° voor het bijwonen van een begrafenis van een 
rechtstreekse collega, die onder hetzelfde diensthoofd 
valt 

de nodige tijd 

 

§ 2 

In individuele gevallen kan de secretaris andere dan de hierboven beschreven 
dienstvrijstellingen toestaan.  

 

 Behoud rechten 

Tijdens een dienstvrijstelling is een personeelslid tijdens de diensturen afwezig, met behoud 
van alle rechten. De afwezigheid wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. 
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 Toestemming verlaten van dienst 

 Inhalen verloren tijd 

Het diensthoofd kan het personeelslid op zijn verzoek toestemming geven om de dienst te 
verlaten mits dat het personeelslid de verloren tijd inhaalt,  voor volgende gevallen :  

1° voor de duur van medische onderzoeken die niet 
buiten de diensturen kunnen plaatshebben 

voor de benodigde tijd mits 
voorlegging van een 
geneeskundig attest. 

Dit attest dient volledig 
ingevuld bij de 
personeelsdienst toe te 
komen uiterlijk bij de 
aanvang van de 2° 
kalenderdag van de 
afwezigheid voor 12u 

2° na het aanvatten van de werkzaamheden : in 
noodgevallen en plotse, belangrijke niet vooraf te 
voorziene omstandigheden waarbij de 
aanwezigheid van het personeelslid vereist is 

de hoogstnodige tijd 

 

Het tijdstip waarop de tijd ingehaald moet worden, wordt bepaald door het diensthoofd. 
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 De disponibiliteit 

 

 Algemene bepalingen 

 Beslissing 

De aanstellende overheid van het betrokken statutaire personeelslid neemt de beslissing om 
het statutaire personeelslid in disponibiliteit te stellen. 

 

 Wachtgeld 

Het wachtgeld wordt berekend op de bezoldigingsonderdelen die ook voor de vaststelling van 
de pensioenen in aanmerking komen. 

 

 Werkelijke dienst 

De tijd die een statutair personeelslid doorbrengt in de stand disponibiliteit moet worden 
aangerekend als werkelijke dienst.  

 

 Adres 

Elk statutair personeelslid dat in disponibiliteit werd gesteld, moet aan de voorzitter een adres 
bekendmaken in een van de lidstaten van de Europese Unie, waar hem de beslissingen die op 
hem betrekking hebben, kunnen worden bezorgd. 
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 De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 

  

§ 1 
Een vast aangesteld statutair personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kan bij afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit in 
disponibiliteit worden gesteld op het ogenblik dat het personeelslid het totale aantal 
beschikbare ziektekredietdagen, toegekend volgens de bepalingen van zijn 
rechtspositieregeling, heeft opgebruikt. 

§ 2 
De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit houdt op telkens als:  

- de toestand van ziekte of invaliditeit ophoudt te bestaan; 

- het betrokken statutaire personeelslid, al dan niet vervroegd, op pensioen wordt gesteld. 

Voor de vaststelling en rechtvaardiging van de toestand van ziekte of invaliditeit gelden 
dezelfde regels als voor een ziek of invalide statutair personeelslid dat zijn beschikbare 
ziektekrediet nog niet volledig heeft opgebruikt. 

§ 3 
Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, 
behoudt zijn aanspraken op verhoging in salaris. Het personeelslid in disponibiliteit geniet 
echter geen doorschaling naar een mogelijk volgende weddenschaal in zijn functionele 
loopbaan.  

 

  

§ 1 
Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, 
ontvangt een wachtgeld, gelijk aan 60% van het laatste activiteitssalaris tenzij anders bepaald 
en de fictieve ontwikkeling daarvan (zonder doorschaling in de functionele loopbaan), 
berekend volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als het personeelslid nog 
in effectieve actieve dienst was gebleven. 

§ 2 
Het bedrag van dat wachtgeld mag echter in geen geval minder bedragen dan: 

1. de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkregen met 
toepassing van de regeling voor contractuele werknemers in het kader van de sociale 
verzekering bij ziekte of invaliditeit; 

2. het pensioen dat de betrokkene verkregen zou hebben bij vervroegde pensionering op 
dezelfde dag waarop de toestand van disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit ingaat. 
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 De disponibiliteit wegens ambtsopheffing 

 Definitie 

Als een functie van een statutair personeelslid verdwijnt, dient de aanstellende overheid een 
gelijkwaardige functie voor het personeelslid te zoeken binnen het OCMW.  

Indien er niet onmiddellijk een functie vacant is, wordt het personeelslid waarvan de functie 
verdwijnt in disponibiliteit wegens ambtsopheffing geplaatst. Het personeelslid blijft te allen 
tijde ter beschikking van het OCMW om herplaatst te worden zodra een gelijkwaardige 
functie vacant is.  

 

 Wachtgeld 

§ 1  

De vast aangestelde statutaire personeelsleden die in disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
worden gesteld, behouden hun aanspraken op verhoging in salaris. Zij genieten een 
wachtgeld, gebaseerd op het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling daarvan, 
berekend volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als zij nog in effectieve 
actieve dienst waren gebleven. 

Het personeelslid schaalt echter niet door naar een volgende weddenschaal in de functionele 
loopbaan. 

 

§ 2 

Het 1ste en het 2de jaar is het wachtgeld gelijk aan het laatste activiteitssalaris en de 
ontwikkeling ervan, vermeld in § 1.  

Elk jaar dat daarop volgt, wordt het wachtgeld met 20% verminderd.  

Het wachtgeld mag echter, binnen de grens van 40/40, niet lager zijn dan zoveel maal 1/40 
van het laatste activiteitssalaris van het statutaire personeelslid, op de datum van de 
indisponibiliteitstelling wegens ambtsopheffing, jaren werkelijke dienst in de openbare sector 
heeft. 

 

§ 3 

Als tijdens de disponibiliteit wegens ambtsopheffing de organieke salarissen van het 
personeel worden gewijzigd, dan wordt het wachtgeld aangepast aan het nieuwe fictieve 
laatste activiteitssalaris, dat zal worden berekend rekening houdend met de 
omschakelingsprincipes van de herziening van de salarisschalen en uitgaande van het 
vroegere laatste activiteitssalaris dat als basis heeft gediend om het vroegere wachtgeld te 
berekenen. 
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§ 4 

In geen geval mag de disponibiliteit wegens ambtsopheffing in het totaal, en al dan niet met 
onderbroken periodes, de duur van de werkelijke overheidsdiensten van het statutaire 
personeelslid overtreffen, met inbegrip van de tijdelijke en contractuele diensten in de 
publieke sector, maar met uitsluiting van de militaire diensten die voor de vermelde 
overheidsdiensten werden volbracht. 

 

 Maximaal 2 maal 

Het statutaire personeelslid kan door het OCMW niet meer dan 2 maal in disponibiliteit 
wegens ambtsopheffing worden gesteld. 

 

 In actieve dienst roepen 

§ 1 

De statutaire personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing kunnen opnieuw in 
actieve dienst worden geroepen. Voor de vacante betrekkingen bij het OCMW, genieten zij de 
voorkeur, als zij beantwoorden aan de reglementaire voorwaarden om die betrekkingen te 
verkrijgen. Bij keuzemogelijkheid uit meerdere in disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
gestelde statutaire personeelsleden moet met het aantal dienstjaren en met de voor de vacante 
betrekking vereiste bijzondere geschiktheden rekening worden gehouden. 

 

§ 2 

Als een statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsopheffing weer in actieve dienst 
geroepen wordt, dan moet dat zo spoedig mogelijk gebeuren. Het statutaire personeelslid kan 
echter het OCMW om een wachttermijn van een maand verzoeken, die ingaat op de eerste 
dag van de maand die volgt op de maand van ontvangst van de individuele betekening van de 
beslissing van het OCMW om een einde te stellen aan de disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing door toewijzing van een nieuwe statutaire betrekking.  

Als het statutaire personeelslid tijdens zijn in disponibiliteitsstelling een andere 
beroepsactiviteit heeft gevonden, dan heeft hij recht op een uitstel van maximaal 3 maanden, 
als hij opnieuw in actieve dienst wordt geroepen. 
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 Nihil 
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Deel IV. Tucht en 
sanctionering 
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Titel 1 -  Tucht 

 Tucht 

 

 Wetgeving 

- het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 - houdende vaststelling van de 
tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 
en 143 van het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet 
van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en 
voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 van het 
Provinciedecreet 

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van 
de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie 
voor tuchtzaken in uitvoering van het artikel 138 van het gemeentedecreet en 134 van het 
Provinciedecreet  

 

 Toepassingsgebied 

Tucht is enkel van toepassing op de vast aangestelde en de op proef benoemde de statutaire 
personeelsleden van het OCMW. 
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 De tuchtvergrijpen 

 

 Strafbare feiten 

Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die de 
waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, alsook een overtreding van de 
rechtspositieregeling of de geldende reglementen is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven 
tot tuchtstraf. 
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 De tuchtstraffen  

 

 Soorten tuchtstraffen 

De volgende tuchtstraffen kunnen aan de personeelsleden van het OCMW worden opgelegd: 

- blaam 

- inhouding van salaris 

- schorsing 

- ontslag van ambtswege 

- afzetting 

 

 Beperkingen tuchtstraf inhouding van salaris 

De inhouding van salaris mag een termijn van 6 maanden niet overschrijden. 

Er mag niet meer dan 20% van het jaarlijks brutosalaris ingehouden worden.  

Het OCMW garandeert aan de betrokkene een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het 
leefloon zoals dat wordt vastgesteld krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie. 

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de 
prestaties. 

 

 Beperking tuchtstraf schorsing 

De schorsing wordt uitgesproken voor maximaal 6 maanden. 

De schorsing heeft, zolang zij duurt, verlies van salaris tot gevolg. 

Het OCMW garandeert aan de betrokkene een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het 
leefloon zoals dat wordt vastgesteld krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie. 

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de 
prestaties. 

Tijdens de periode van schorsing wordt er geen schaalanciënniteit opgebouwd en kan niet 
worden overgegaan naar een volgende schaal in de functionele loopbaan. 
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 De tuchtoverheid 

 

 Tuchtoverheid  

De aanstellende overheid treedt op als tuchtoverheid. 

 

  

Nihil 
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 Het tuchtonderzoek 

 

 Tuchtonderzoeker 

§ 1 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn die feiten vaststelt die mogelijk een tuchtvergrijp 
uitmaken, of er kennis van krijgt, geeft aan een tuchtonderzoeker de opdracht een 
tuchtonderzoek te verrichten en een tuchtverslag op te maken, en ze belast de aangestelde 
tuchtonderzoeker ermee een tuchtdossier samen te stellen. 

- Als de raad voor maatschappelijk welzijn als tuchtoverheid optreedt, belast hij de 
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met het 
tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het 
tuchtdossier.  

- Als de OCMW-secretaris optreedt als tuchtoverheid, belast hij een leidinggevend 
personeelslid met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de 
samenstelling van het tuchtdossier.  

- Als er een tuchtvordering is tegen de secretaris van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, wordt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
daarmee belast.  

 

§ 2 

De tuchtoverheid is bevoegd om te oordelen of er, bij kennisneming van de feiten, een schijn 
van partijdigheid kan zijn in hoofde van de decretaal voorziene tuchtonderzoeker. Als de 
tuchtoverheid oordeelt dat er sprake is van een mogelijke partijdigheid, wijst zij een andere 
tuchtonderzoeker aan.  

Indien de tuchtonderzoeker zelf meent dat hij niet kan optreden wegens een mogelijke schijn 
van partijdigheid, dan deelt hij dit mee aan de tuchtoverheid, die vervolgens een nieuwe 
aanwijzing doet als zij oordeelt dat er sprake is van mogelijke partijdigheid. 

Bij aanwijzing van een leidinggevend personeelslid door de secretaris van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn die optreedt als tuchtoverheid, moet dat personeelslid 
minstens dezelfde of een gelijkwaardige graad hebben als het personeelslid dat het voorwerp 
is van het onderzoek. 
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 Op de hoogte stellen van personeelslid 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn brengt het betrokken personeelslid onmiddellijk op de 
hoogte van haar beslissing tot het opstarten van een tuchtonderzoek, met vermelding van de 
aard van de feiten en de datum van vaststelling of kennisneming van de feiten. 

 

 Raadsman personeelslid 

Het personeelslid mag zich te allen tijde, behalve bij de beraadslaging en de stemming, laten 
bijstaan en vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze. 

 

 Raadsman tuchtoverheid 

De tuchtoverheid mag zich te allen tijde laten bijstaan en vertegenwoordigen door een 
raadsman van zijn keuze. 

 

 Rapportering onderzoek 

De tuchtoverheid wordt regelmatig geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. 

Zodra het tuchtonderzoek langer duurt dan drie maanden moet de tuchtoverheid bovendien in 
ieder geval regelmatig worden geïnformeerd over de redenen waarom het tuchtonderzoek nog 
niet kan worden afgesloten. 

 

 Inhoud onderzoek 

Het onderzoek kan een verhoor van de betrokkene omvatten en van elke andere persoon. De 
afgifte van stukken en voorwerpen die nuttig zijn om de juistheid van de feiten te bepalen kan 
gevraagd worden. 

De weigering tot medewerking van de betrokkene bij het tuchtonderzoek wordt vermeld in het 
tuchtverslag. 

 

 Tuchtverslag 

§ 1 

Het tuchtonderzoek resulteert in een tuchtverslag dat al de nuttige gegevens over de feiten en 
de omstandigheden bevat zodat de tuchtoverheid met kennis van zaken kan oordelen over de 
verdere tuchtvervolging. 
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§ 2   

De tuchtonderzoeker kan aan de tuchtoverheid toelichting geven over zijn bevindingen. Hij is 
niet aanwezig bij de beraadslaging en de beslissing door de tuchtoverheid. 

 

 Tuchtdossier 

Het tuchtdossier bevat de stukken en de verslagen van de eventuele verhoren, die geleid 
hebben tot de conclusies van het tuchtverslag, evenals de beslissing houdende opdracht tot het 
voeren van het tuchtonderzoek en een inventaris van al de bijgevoegde documenten. 

 

 Beslissing over gevolg van de zaak 

Na de afronding van het tuchtonderzoek wordt het tuchtverslag samen met het tuchtdossier 
voorgelegd aan de tuchtoverheid die binnen een termijn van 2 maanden oordeelt over het 
gevolg dat zij geeft aan de voorgelegde zaak. 

Indien een beslissing uitblijft, wordt de tuchtoverheid geacht af te zien van de verdere 
vervolging en kan geen tuchtstraf meer opgelegd worden voor de ten laste gelegde feiten. 

De beslissing om geen vervolging in te stellen wordt schriftelijk meegedeeld aan het 
betrokken personeelslid. 
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 Oproeping voor de hoorzitting 

 

 Oproeping voor hoorzitting 

Een tuchtstraf kan pas opgelegd worden nadat het personeelslid en in voorkomend geval zijn 
raadsman, de gelegenheid heeft gekregen om door de tuchtoverheid te worden gehoord in zijn 
middelen van verdediging over alle feiten die hem ten laste worden gelegd.  

Bij vervolging wordt het betrokken personeelslid opgeroepen voor de hoorzitting bij de 
tuchtoverheid door overhandiging tegen ontvangstbewijs van de oproepingsbrief of per 
aangetekende brief ten minste 21 dagen voor de hoorzitting. 

De oproeping vermeldt : 

1° de ten laste gelegde feiten; 

2° de overweging van een tuchtstraf; 

3° plaats, dag en uur van de hoorzitting; 

4° het recht op bijstand en vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze; 

5° het recht van de betrokkene om de openbaarheid van de hoorzitting te vragen; 

6° het recht om het horen van getuigen te vragen ; 

7° het recht om een schriftelijk verweer in te dienen tot op de dag voor de hoorzitting. 

Het tuchtverslag en het tuchtdossier worden als bijlage gevoegd bij de oproepingsbrief met 
toepassing van artikel 126 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.  

De beslissing waarbij kennis wordt genomen van het tuchtverslag wordt bij het dossier 
gevoegd. 

 

 Getuigen 

Aan de betrokkene wordt gemeld dat indien er getuigen moeten worden gehoord, dit 10 dagen 
voor de hoorzitting wordt meegedeeld aan de tuchtoverheid, met het oog op de oproeping. Er 
wordt gemeld dat moet worden aangeduid welke getuigen moeten worden gehoord en dat ook 
moet worden aangegeven waarover de getuigen een verklaring dienen te geven. 

Bovendien wordt aan de betrokkene ook gemeld dat hij verzocht wordt binnen dezelfde 
termijn van 10 dagen voor de hoorzitting bij de tuchtoverheid de stukken te deponeren die hij 
wenst toe te voegen aan het dossier. 

Indien de tuchtoverheid getuigen oproept worden de namen en het onderwerp van de 
getuigenissen in de oproepingsbrief aan de betrokkene meegedeeld. 
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 Uitstel hoorzitting 

Op gemotiveerde vraag van de betrokkene kan uitstel van de hoorzitting van maximum 1 
week verleend worden. 

Het organiseren van een uitgestelde hoorzitting of van een hoorzitting in voortzetting is, 
behalve de melding aan de betrokkene, niet onderworpen aan de vormvereisten van de 1ste 
oproeping. 
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 Organisatie van de hoorzitting 

 

 Beslotenheid hoorzittingen 

De hoorzitting, alsook alle zittingen waarop de getuigen worden gehoord, zijn niet openbaar, 
tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt. De getuige kan echter de beslotenheid 
van zijn getuigenverhoor op de hoorzitting vragen als het personeelslid de openbaarheid heeft 
gevraagd.  

 

 PV 

Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

Het proces-verbaal wordt uiterlijk binnen de 7 dagen na de hoorzitting aan de betrokkene en 
zijn raadsman overhandigd tegen ontvangstbewijs of toegezonden per aangetekende zending, 
met het verzoek eventuele bemerkingen mee te delen, het te ondertekenen en terug te 
bezorgen binnen zeven dagen na ontvangst. Het uitblijven van de terugzending impliceert de 
aanvaarding van het proces-verbaal. 

De tuchtoverheid maakt desgevallend een proces-verbaal van niet-verschijnen op. 

Een afschrift van dit proces-verbaal wordt binnen de 7 dagen na de dag van de hoorzitting aan 
de betrokkene overhandigd tegen ontvangstbewijs of toegezonden per aangetekende zending. 

 

 PV getuigen 

Het proces-verbaal van het verhoor van de getuigen wordt op dezelfde wijze als dit van de 
betrokkene ter ondertekening aan de getuige voorgelegd. Een ondertekend exemplaar wordt 
aan het vervolgde personeelslid bezorgd.  

 

 Wraking lid tuchtoverheid 

De wraking van een lid van de tuchtoverheid moet door de betrokkene bij de aanvang van de 
hoorzitting worden gevraagd waarna de tuchtoverheid, zonder het gewraakte lid, hierover 
beraadslaagt en beslist vooraleer de hoorzitting verder te zetten. 

Als de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, optreedt als 
tuchtoverheid, en hij oordeelt dat hij terecht wordt gewraakt, geeft hij het tuchtdossier 
onmiddellijk in handen van het Vast Bureau.  

Alle betrokkenen worden door het Vast Bureau dat de procedure overneemt uitgenodigd voor 
een nieuwe hoorzitting. Die moet plaatshebben binnen de 30 dagen na de dag van de wraking. 
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 Bijstand secretaris als tuchtoverheid 

De secretaris van het OCMW die optreedt als tuchtoverheid kan zich bij het verhoor, en met 
het oog op de notulering, laten bijstaan door een door hem aangewezen lid van het personeel 
van het OCMW. 
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 Beraadslaging en kennisgeving 

 

 Uitspraak tuchtmaatregel 

De tuchtoverheid doet binnen 2 maanden na het afsluiten van het proces-verbaal van de 
laatste hoorzitting, of van niet-verschijnen, uitspraak over de op te leggen tuchtmaatregel. 

Indien geen uitspraak wordt gedaan binnen die termijn, wordt de tuchtoverheid geacht af te 
zien van vervolging voor de feiten die de betrokkene ten laste worden gelegd. 

De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of het Vast Bureau die niet permanent 
aanwezig waren tijdens het geheel van de hoorzittingen, mogen niet deelnemen aan de 
beraadslagingen en aan de stemming over de op te leggen maatregel. 

 

 Betekening tuchtbesluit 

Het tuchtbesluit wordt op straffe van nietigheid, aan de betrokkene betekend, hetzij bij een ter 
post aangetekende brief, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs binnen een termijn 
van 14 dagen na de beslissing. 

De kennisgeving moet de beroepsmogelijkheid tegen de beslissing en de beroepstermijn 
uitdrukkelijk vermelden.  
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 Verjaring van de tuchtvordering 

 

 Termijn 

§ 1 

De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke vervolging meer instellen na verloop van een 
termijn van 6 maanden na de vaststelling of de kennisname door de tuchtoverheid van de 
daarvoor in aanmerking komende feiten. De tuchtvervolging wordt geacht te zijn ingesteld 
zodra de tuchtoverheid beslist om een tuchtonderzoek op te starten. 

 

§ 2 

Als in verband met dezelfde feiten de strafvordering werd ingesteld, wordt de termijn, 
vermeld in § 1, gestuit tot op de dag dat de tuchtoverheid door de gerechtelijke overheid ervan 
op de hoogte wordt gebracht dat er een beslissing werd uitgesproken die in kracht van 
gewijsde is gegaan en die de strafvordering beëindigt. 

 

§ 3 

Het strafrechtelijk onderzoek doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de tuchtoverheid om 
een tuchtstraf uit te spreken. Als een opgelegde tuchtstraf onverenigbaar blijkt te zijn met een 
latere in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke uitspraak, kan het betrokken 
personeelslid binnen zestig dagen na de kennisneming ervan bij de tuchtoverheid een verzoek 
tot intrekking van de opgelegde tuchtsanctie instellen. 

 

§ 4 

Als de tuchtstraf wordt vernietigd, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de kennisgeving 
van de vernietiging, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de 
termijn, vermeld in § 1, dat is overgebleven bij het instellen van de vervolging en minstens 
gedurende een termijn van drie maanden. 

Als de tuchtstraf wordt ingetrokken, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de intrekking 
de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de termijn, vermeld in § 
1, dat is overgebleven bij het instellen van de vervolging. 
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 De preventieve schorsing 

 

 Ordemaatregel 

Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt en zijn 
aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst, kan de tuchtoverheid het 
personeelslid preventief schorsen bij wijze van ordemaatregel, al dan niet met inhouding van 
salaris. 

 

 Opdracht tot onderzoek 

De tuchtoverheid geeft de opdracht tot onderzoek, opmaak van het verslag en samenstelling 
van het dossier voor de preventieve schorsing aan dezelfde instantie die belast kan worden 
met het opmaken van het tuchtverslag. 

Ingeval van een preventieve schorsing bij hoogdringendheid kan die instantie mondeling of 
schriftelijk verslag geven aan de tuchtoverheid. 

 

 Hoorzitting 

Voor de tuchtoverheid beslist tot een preventieve schorsing, al dan niet met inhouding van 
salaris, hoort ze de betrokkene. 

In hoogdringende gevallen kan de tuchtoverheid de preventieve schorsing, al dan niet met 
inhouding van salaris, onmiddellijk uitspreken, met de verplichting het personeelslid binnen 8 
dagen na de uitspraak te horen over de preventieve schorsing en, in voorkomend geval, over 
de inhouding van salaris. De preventieve schorsing vervalt als ze niet wordt bevestigd binnen 
15 dagen nadat de betrokkene is gehoord. 

De bepalingen van de hoofdstukken 6, 7 en 8 van titel I Tucht, zijn eveneens van toepassing 
met de vermelding dat het gaat over mogelijke tuchtfeiten en de toepassing van de 
ordemaatregel. De oproepingstermijn voor de hoorzitting wordt evenwel teruggebracht tot 5 
dagen. De andere termijnen worden gehalveerd, behalve indien 7 dagen zijn voorzien. 

 

 Termijn  

De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van maximaal 4 maanden. Als 
er een strafrechtelijk onderzoek loopt, kan de overheid die termijn voor perioden van 
maximaal 4 maanden verlengen zolang de strafrechtelijke procedure duurt, op voorwaarde dat 
het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord. 

Als binnen de vermelde termijnen geen tuchtstraf wordt opgelegd, vervallen de gevolgen van 
de preventieve schorsing. 
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 Inhouding salaris  

§ 1 

Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt, kan de 
tuchtoverheid die de preventieve schorsing uitspreekt, beslissen tot een inhouding van salaris, 
op voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord. 

 

§ 2 

De inhouding van salaris mag niet meer dan de helft ervan bedragen. 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarborgt aan het personeelslid een 
nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon, zoals dat bij wet wordt vastgesteld. 

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de 
prestaties. 

 

 Gevolgen 

§ 1 

Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, 
geen tuchtstraf oplegt of de tuchtstraf blaam oplegt, wordt de preventieve schorsing 
ingetrokken en betaalt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het ingehouden 
salaris uit. 

 

§ 2 

Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, 
de tuchtstraf inhouding van salaris, schorsing, ontslag van ambtswege of afzetting oplegt, 
heeft de tuchtstraf uitwerking met ingang van de dag waarop de preventieve schorsing is 
ingegaan. In dat geval wordt het bedrag van het tijdens de schorsing ingehouden salaris in 
mindering gebracht van het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf. Als het 
bedrag van het ingehouden salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies, verbonden 
aan de tuchtstraf, dan betaalt het bestuur het verschil uit. 
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 De Beroepscommissie voor tuchtzaken 

 

 Samenstelling beroepscommissie 

§ 1  

De Beroepscommissie voor tuchtzaken, opgericht bij artikel 139 van het Gemeentedecreet, 
treedt, zoals vermeld in artikel 136 van het OCMW-decreet, ook op als beroepsinstantie voor 
tuchtsancties van de OCMW’s. 

 

§ 2 

De Beroepscommissie voor tuchtzaken is een bestuurlijk orgaan. De Vlaamse Regering regelt 
de samenstelling, de werking en de vergoeding van de leden ervan.  

 

 Beroep indienen 

§ 1 

Binnen 30 dagen na de ontvangst van de beslissing over het opleggen van een tuchtstraf of 
een preventieve schorsing kan het personeelslid tegen die beslissing beroep aantekenen bij de 
Beroepscommissie voor tuchtzaken.  

Behalve in geval van preventieve schorsing schorst het beroep de beslissing. 

 

§ 2 

Het beroepsschrift bevat de argumenten van de betrokkene. 

Bij afwezigheid van enig argument verzoekt de voorzitter van de Beroepscommissie de 
betrokkene schriftelijk om aan die verplichting tegemoet te komen. Dit verzoek wordt aan 
betrokkene toegezonden per aangetekende zending. Indien binnen 10 dagen na ontvangst van 
dit verzoek hieraan geen gevolg wordt gegeven is het beroepsschrift onontvankelijk. 

 

 Opvragen tuchtdossier 

Na de ontvangst van het geargumenteerd beroepsschrift vraagt de voorzitter van de 
Beroepscommissie schriftelijk het tuchtdossier op bij de tuchtoverheid. Het tuchtdossier wordt 
binnen 7 dagen na ontvangst van dit verzoek aan de Beroepscommissie bezorgd. 
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 Hoorzitting 

§ 1 

De Beroepscommissie voor tuchtzaken mag pas uitspraak doen nadat aan het personeelslid en 
aan de tuchtoverheid en hun respectieve raadsman de gelegenheid werd geboden om te 
worden gehoord. Die hoorzittingen zijn niet openbaar, tenzij het betrokken personeelslid er 
zelf om verzoekt. 

 

§ 2 

Ten minste 21 dagen voor zijn verschijning wordt het betrokken personeelslid door de 
voorzitter van de Beroepscommissie opgeroepen om gehoord te worden op een hoorzitting.  

Het bestuur wordt eveneens uitgenodigd voor deze hoorzitting en ontvangt samen met de 
oproepingsbrief een voor eensluidend verklaard afschrift van het beroepschrift. 

 

§ 3 

De oproepingsbrief voor de betrokkenen vermeldt: 

1° plaats, dag en uur van de hoorzitting; 

2° het recht op bijstand en vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze; 

3° de plaats waar en de termijn waarbinnen het dossier kan ingezien worden; 

4° het recht van het betrokken personeelslid om de openbaarheid van de hoorzitting 

te vragen; 

5° het recht om het horen van getuigen te vragen; 

6° het recht om schriftelijk verweer in te dienen tot op de dag voor de hoorzitting; 

7° de termijn waarbinnen de Beroepscommissie een uitspraak moet doen. 

 

§ 4 

Aan de betrokkenen wordt gemeld dat indien er getuigen moeten worden gehoord, dit 10 
dagen voor de hoorzitting wordt meegedeeld aan de Voorzitter van de Beroepscommissie met 
het oog op de oproeping, en dat moet worden aangeduid welke getuigen moeten worden 
gehoord, en bovendien moet worden aangegeven waarover de getuigen een verklaring dienen 
te geven. 
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 Hervormingsrecht 

De Beroepscommissie voor tuchtzaken beschikt over een hervormingsrecht. 

 

 Uitspraak 

De Beroepscommissie voor tuchtzaken deelt de datum waarop ze het tuchtdossier heeft 
ontvangen, mee aan de tuchtoverheid en de indiener van het beroep. 

Binnen 60 dagen na de dag van de ontvangst van het tuchtdossier spreekt de 
Beroepscommissie voor tuchtzaken zich uit over het beroep.  

Ze kan evenwel de oorspronkelijke termijn met 60 dagen 2x verlengen met een termijn van 60 
dagen als ze, voor het verstrijken van de termijn, de tuchtoverheid en het personeelslid ervan 
op de hoogte brengt dat ze pas binnen de verlengde termijn kan beslissen. 

Onverminderd de termijnen in vorige alinea, kan de Beroepscommissie voor tuchtzaken de 
tuchtoverheid in de gelegenheid stellen om binnen een bepaalde termijn een onwettigheid in 
de bestreden beslissing te herstellen. In voorkomend geval deelt de Beroepscommissie voor 
tuchtzaken partijen mee op welke wijze het beroep verder wordt behandeld na kennisname 
van de beslissing van de tuchtoverheid tot herstel van de onwettigheid en uiterlijk na het 
verstrijken van deze termijn om de onwettigheid te herstellen.  

Indien de Beroepscommissie voor tuchtzaken het beroep gegrond verklaart, vernietigt zij de 
bestreden beslissing. 
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 De doorhaling van de tuchtstraf 

 

 Termijn  

 
De tuchtstraffen blaam, inhouding van salaris en schorsing worden in het persoonlijk dossier 
van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn van : 

- 1 jaar voor de blaam 

- 3 jaar voor de inhouding van salaris 

- 4 jaar voor de schorsing.  

Die termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken door de 
tuchtoverheid of, als beroep werd aangetekend, vanaf de datum van de uitspraak van de 
Beroepscommissie voor tuchtzaken.  

De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst. 
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Titel 2 -  Sancties contractanten 

 

 Sancties 

In geval van tekortkomingen aan hun verplichtingen, van gerechtelijke veroordelingen, van 
overtredingen m.b.t. artikel 49 en 50 van de organieke wet van 8 juli 1976 (en ev. verdere 
wijzigingen) en van handelingen die de waardigheid van de functie in het gedrang brengen, 
kunnen voor de contractuele personeelsleden volgende sancties genomen worden: 
 

- Morele sancties : mondelinge of schriftelijke aanmaning 

- Geldboete, maximaal 1/5de van de wedde 

- Schadevergoeding, gelijk aan de werkelijk geleden schade of gelijk aan de 
overeengekomen forfaitaire vergoeding, in geval van bedrog, zware schuld of lichte 
herhaalde schuld van het personeelslid 

- Schorsing, al dan niet met geldboete 

- Verbreking van de overeenkomst 

De sancties, moeten, op straffe van nietigheid uiterlijk de 1ste werkdag na die waarop de 
tekortkoming/overtreding is vastgesteld door de aanstellende overheid, ter kennis gebracht 
worden aan het personeelslid. Deze termijn begint pas te lopen nadat de aanstellende overheid 
bijeengekomen is. 
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Titel 3 -  Slotbepalingen 

 Overgangsbepalingen 

 

 Geldelijke waarborgen 

 

 Gevaarlijk, ongezond, hinderlijk werk 

Het personeelslid in dienst dat op grond van de vorige rechtspositieregeling met toepassing 
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 aan sommige personeelsleden van de provincies en de gemeenten voor 
occasionele gevaarlijke of hinderlijke werken een toelageregeling genoot die gunstiger is dan 
de huidige regeling, behoudt die gunstigere regeling zolang het in dienst is.  

 

 Extralegale voordelen niveau A4a-A4b 

Het pakket aan extralegale voordelen ter waarde van 620€ / maand (loonindex van 1 februari 
2002, indexcijfer 124,34) zoals dit voor 1 juli 2008 werd toegewezen aan de personeelsleden 
met een functie van het niveau A4a-A4b is uitdovend. Het personeelslid verkrijgt het pakket 
aan voordelen zoals omschreven in artikel 356 vanaf het ogenblik dat het personeelslid van 
functie wijzigt door aanwerving of bevordering of op het ogenblik dat het personeelslid hier 
uit vrije wil mee instemt.  

 

 Opdrachthouderschap 

Het personeelslid dat met toepassing van artikel 193 een toelage kreeg voor de duur van de 
opdracht, behoudt de regeling die bij de toewijzing van de opdracht van kracht was en de 
daaruit voortvloeiende toelage, met name : de toelage die het personeelslid zou ontvangen als 
het een functie van de naast hogere rang of bij ontstentenis van een naast hogere rang, een 
functie van een naast hoger niveau zou waarnemen.  

De toelage bestond uit het verschil tussen het huidige salaris en het salaris in de eerste 
weddenschaal van de naast hogere rang/niveau met eenzelfde aantal jaren geldelijke 
anciënniteit. In geval dit laatste salaris lager was dan het salaris van de betrokkene, dan 
verkreeg het personeelslid het salaris van de eerstvolgende weddentrap die een hoger salaris 
bood dan het salaris van de betrokkene. 

Bij afloop van de opdracht, vervalt de toelage.   
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 Overgangsbepalingen over diverse lopende 
procedures en lopende periodes 

 

 Aanwerving, bevordering 

Procedures van aanwerving of bevordering die opgestart zijn voor de datum van 
inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling, worden afgewerkt in overeenstemming met 
de regels die van toepassing waren op het ogenblik dat ze werden opgestart. 

 

 Evaluatie 

De procedureregels die van toepassing waren bij de start van de evaluatieperiode die 
doorloopt na de datum van inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling, blijven van 
toepassing, met uitzondering van bestaande plaatselijke regels over het interne beroep tegen 
de ongunstige evaluatie bij het Vast bureau, tot een nieuw evaluatiesysteem en -criteria 
ingevoerd worden en een nieuwe evaluatieperiode wordt vastgelegd.  

De positieve en negatieve gevolgen van de evaluatie vastgesteld met toepassing van artikel 92 
van dit statuut gelden pas vanaf de eerstvolgende evaluatieperiode.  

 

  

Nihil 

 

 Loopbaanonderbreking en loopbaanvermindering 

De reglementering die van kracht was vóór 01.09.2012 en die de mogelijkheid bood om vanaf 
50 jaar een gedeeltelijke onderbreking te nemen in het eindeloopbaanstelsel, blijft van 
toepassing voor: 

- alle eerste aanvragen of aanvragen om verlenging van onderbrekingsuitkeringen die de 
RVA heeft ontvangen vóór 01.09.2012, op voorwaarde dat de schriftelijke aanvraag om 
gedeeltelijke onderbreking in het eindeloopbaanstelsel vóór 16.03.2012 bij de werkgever 
werd ingediend; 

- de personeelsleden van minstens 50 jaar die het eindeloopbaanstelsel reeds vóór 
01.09.2012 genoten en dit niet meteen tot hun pensioen hadden aangevraagd. Deze 
personeelsleden kunnen bij hun eerste aanvraag om verlenging na 31.08.2012 van de oude 
bepalingen genieten. 
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 Inwerkingtredingsbepalingen 

  

Deze rechtspositieregeling treedt in werking op 1 februari 2013. 

 

 Valorisatie van ervaring in privé en als zelfstandige 

De bepalingen van artikel 137 ‘Voor personeelsleden die overstappen van een andere 
overheid wordt de ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid 
gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, bij indiensttreding overgenomen en eveneens 
gevaloriseerd in de schaalanciënniteit’ treden in werking vanaf 1/2/2013. De maatregel is niet 
van toepassing op het in dienst zijnde personeel.  

De bepalingen van artikel 227 ‘Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere 
overheid gevaloriseerd werd in de geldelijke anciënniteit, wordt bij indiensttreding 
overgenomen en wordt gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit’ treden in werking vanaf 
1/2/2013. De maatregel is niet van toepassing op het in dienst zijnde personeel.  

 

  

Nihil 
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Deel V. Bijlagen 
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Titel 1 -  Bijlage 1. Diplomavoorwaarden 

De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau, zoals vastgesteld in besluit van19 
februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter 
uitvoering van artikel 11, §2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel 
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en die vanaf 1 februari 2013 per niveau toegang 
geven tot de betrekkingen bij de gemeenten en de provincies. 

1) Erkende diploma's en getuigschriften die toegang geven tot niveau A:  

a) masterdiploma's die uitgereikt zijn door:  
1) de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
scholen, of de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen;  
2) een door de staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 
erkende instelling voor hoger onderwijs;  
3) een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie;  

b) diploma’s of getuigschriften van masteropleidingen of master-na-masteropleidingen, 
erkend en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO);  

c) diploma’s van doctor;  
 

Overgangsmaatregel niveau A:  
a) diploma's van licentiaat, doctor, apotheker, burgerlijk ingenieur, landbouwkundig 

ingenieur, ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën, handelsingenieur, 
burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, arts, tandarts of dierenarts, uitgereikt 
door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden 
scholen, of door de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen, als de 
studie ten minste vier jaar heeft omvat, zelfs als een gedeelte van die studie niet in een 
van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht of als de examens niet werden 
afgelegd bij een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde 
examencommissie;  

b) diploma's van licentiaat in de handelswetenschappen, handelsingenieur, licentiaat in 
de bestuurskunde, licentiaat-vertaler, licentiaat-tolk, licentiaat in de nautische 
wetenschappen, industrieel ingenieur, architect, licentiaat in de toegepaste 
communicatie, licentiaat in de kinesitherapie en van licentiaat in de arbeidsorganisatie 
en gezondheid, uitgereikt door een door de staat of door een van de gemeenschappen 
opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling van het hoger onderwijs van twee 
cycli of door een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde 
examencommissie;  

c) diploma's van interieurarchitect, licentiaat in de productontwikkeling, meester in de 
muziek, de beeldende kunst, de dramatische kunst, de audiovisuele kunst, het 
productdesign of in de conservatie-restauratie, uitgereikt door een door de Vlaamse 
Gemeenschap opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling van het hoger 
onderwijs van twee cycli of door een door die gemeenschap ingestelde 
examencommissie;  
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d) getuigschriften, uitgereikt aan degenen die geslaagd zijn voor de studie aan de 
polytechnische afdeling of aan de afdeling Alle Wapens van de Koninklijke Militaire 
School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de 
titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk 
ingenieur of van licentiaat met de door de koning bepaalde kwalificatie;  

e) diploma uitgereikt door de Koloniale Hogeschool van België in Antwerpen, of 
licentiaatsdiploma, uitgereikt door het Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden 
in Antwerpen als de studie ten minste vier jaar heeft omvat;  

f) diploma van licentiaat in de handelswetenschappen, de bestuurswetenschappen, van 
handelsingenieur, licentiaatvertaler of licentiaat-tolk, uitgereikt door instellingen van 
het hoger technisch onderwijs van de derde graad of door instellingen van technisch 
onderwijs, gerangschikt als handelshogescholen categorie A5, of door een door de 
staat ingestelde examencommissie;  

g) diploma of eindgetuigschrift, uitgereikt na een cyclus van vijf jaar door de afdeling 
Bestuurswetenschappen van het Institut d' Enseignement Supérieur Lucien Cooremans 
in Brussel, door het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen in 
Elsene of door het Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen in 
Antwerpen.  

 
2) Erkende diploma's en getuigschriften die toegang geven tot niveau B:  

a) bachelordiploma's die uitgereikt zijn door:  
1) een door de staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of 

erkende instelling van het hoger onderwijs;  
2) de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden 

scholen, of de bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen;  
3) een door de staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie;  

b) diploma’s of getuigschriften van bacheloropleidingen of bachelor-na-
bacheloropleidingen, erkend en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO);  

c) het diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een 
instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de 
gemeenschappen, met uitzondering van het diploma van verpleegkundige, uitgereikt 
door het hoger beroepsonderwijs;  

 
Overgangsmaatregel niveau B:  

a)  getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus;  
b) diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen;  
c) diploma van mijnmeter;  
d) een diploma, uitgereikt in een basisopleiding van één cyclus of in een initiële 

lerarenopleiding van één cyclus door een hogeschool, opgericht, erkend of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, of door een examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap;  

e) kandidaatsdiploma of -getuigschrift, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar 
studie ofwel door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die 
universiteiten verbonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de 
instellingen van het hoger onderwijs van twee cycli, opgericht, gesubsidieerd of 
erkend door de staat of door een van de gemeenschappen ofwel door een door de staat 
of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie;  
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f) diploma van technisch ingenieur, uitgereikt na hogere technische leergangen van de 
tweede graad;  

g) getuigschrift van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale 
promotie, uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de 
Vlaamse Gemeenschap of door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;  

h) getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische 
afdeling of van de afdeling Alle Wapens van de Koninklijke Militaire School;  

i) diploma van hoger kunst- of technisch onderwijs van de derde, tweede of eerste graad, 
uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door 
een van de gemeenschappen;  

j) diploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie door de Koloniale 
Hogeschool van België in Antwerpen of kandidaatsdiploma, uitgereikt door het 
Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden in Antwerpen;  

k) kandidaatsdiploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie door een 
instelling van het hoger technisch onderwijs van de derde graad, of door een instelling 
van het technisch onderwijs, gerangschikt als handelshogescholen in de categorie A5;  

l) diploma van burgerlijk conducteur, uitgereikt door een Belgische universiteit;  
m) diploma van technisch ingenieur, afgeleverd door een hogere technische school van de 

tweede graad;  
n) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van lager onderwijzer, 

lagere onderwijzeres of bewaarschoolonderwijzeres;  
o) diploma van gegradueerde in de landbouwwetenschappen, uitgereikt overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen der diploma's van 
landbouwkundig ingenieur, van scheikundig landbouwingenieur, van ingenieur voor 
waters en bossen, van koloniaal landbouwkundig ingenieur, van tuinbouwkundig 
ingenieur, van boerderijbouwkundig ingenieur, van ingenieur der landbouwbedrijven, 
zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1936;  

p) diploma, uitgereikt door een instelling van het hoger technisch onderwijs van de eerste 
graad met volledig leerplan, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door 
een van regeringswege samengestelde examencommissie;  

q) diploma, uitgereikt door een instelling van het hoger technisch onderwijs, opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van regeringswege samengestelde 
examencommissie en gerangschikt in een van de volgende categorieën: A1, A6/A1, 
A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An of door een van 
regeringswege samengestelde examencommissie;  

r) diploma, gerangschikt in de categorie B3/B1, uitgereikt na een cyclus van ten minste 
zevenhonderdvijftig lestijden door een instelling van het technisch onderwijs, 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat, die bij de toelating, een diploma eist 
van volledige hogere secundaire studies of het welslagen voor een daarmee 
gelijkgesteld toelatingsexamen of een diploma van een afdeling, gerangschikt in de 
categorie B3/B2, uitgereikt door een instelling van het technisch onderwijs, opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de staat, die bij de toelating een diploma eist van lagere 
secundaire studies of het welslagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen;  

s) diploma van het hoger onderwijs van één cyclus met volledig leerplan, uitgereikt door 
de instellingen, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de 
gemeenschappen of door een door de staat of door een van de gemeenschappen 
ingestelde examencommissie;  
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t) diploma's van een afdeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van één 
cyclus, uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat 
of door een van de gemeenschappen.  

 
3)  Erkende diploma's en getuigschriften die toegang geven tot niveau C:  

a) gehomologeerd of door de examencommissie van de staat of van een van de 
gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van hoger 
secundair onderwijs;  

b) gehomologeerd of door de examencommissie van de staat of van een van de 
gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt bekwaamheidsdiploma dat 
toegang verleent tot het hoger onderwijs;  

c) diploma, uitgereikt na het examen, vermeld in artikel 5 van de wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire 
examens, gecoördineerd op 31 december 1949;  

d) brevet van verpleeg- of ziekenhuisassistent of van verpleger, uitgereikt hetzij door een 
door de staat in de categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen 
opgerichte, gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij door een door de 
staat of een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie;  

e) diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, technisch, kunst- of 
beroepssecundair onderwijs door een door de staat of door een van de 
gemeenschappen opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling of door de 
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;  

f) studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 
beroepssecundair onderwijs, uitgereikt door een door de staat of door een van de 
gemeenschappen opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling;  

g) getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere secundaire 
cyclus;  

h) diploma van een afdeling van het secundair volwassenenonderwijs van een 
onderwijsinrichting, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
de gemeenschappen, uitgereikt na ten minste 750 lestijden;  

i) diploma van gegradueerde in de verpleegkunde, uitgereikt in het hoger 
beroepsonderwijs door een door de staat of een van de gemeenschappen opgerichte, 
erkende en gesubsidieerde instelling of door de examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap;  

 
Overgangsmaatregel niveau C:  

a) getuigschrift, uitgereikt na een van de voorbereidende proeven, voorgeschreven in 
artikel 10, 10bis en 12 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire 
examens, zoals die bepalingen bestonden voor 8 juni 1964;  

b) gehomologeerd of door de examencommissie van de staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs afgeleverd diploma of getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs;  

c) erkend of aanvaard diploma van middelbare studies van de hogere graad 
(handelsafdeling);  

d) diploma of eindgetuigschrift van hoger middelbaar onderwijs, behaald met vrucht;  
e) gehomologeerd diploma van de hogere secundaire technische school of 

eindgetuigschrift van studies in een hogere secundaire technische school, uitgereikt na 
een cyclus van drie jaar hogere secundaire studies door een instelling van technisch 
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onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat, of diploma van de hogere 
secundaire technische school, uitgereikt door de examencommissie van de staat;  

f) diploma of eindgetuigschrift van de hogere secundaire technische school, de vroegere 
categorieën A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2, 
uitgereikt na een cyclus van drie jaar hogere secundaire studie, door een instelling van 
het technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een 
examencommissie van de staat;  

g) gehomologeerd diploma van hoger secundair kunstonderwijs met volledig leerplan, 
uitgereikt overeenkomstig de voorwaarden, bepaald bij het koninklijk besluit van 10 
februari 1971 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de 
instellingen voor kunstonderwijs met dat van de hogere secundaire technische school 
en waarbij de voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's bepaald worden en het 
koninklijk besluit van 25 juni 1976 tot regeling van de studies van sommige hogere 
secundaire afdelingen van de instellingen voor kunstonderwijs met volledig leerplan;  

h) einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet van het zesde jaar van het kunst- 
of beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een instelling, 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat;  

i) brevet of eindgetuigschrift, uitgereikt na afloop van de hogere cyclus van een 
beroepsafdeling verbonden aan een instelling voor technisch onderwijs, opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de staat en gerangschikt in een van de categorieën A4, 
C3, C2, C5;  

j) diploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden, door 
een instelling voor technisch onderwijs, gerangschikt in de categorie B3/B1, opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de staat;  

k) einddiploma of -getuigschrift, uitgereikt na een cyclus van ten minste 
zevenhonderdvijftig lestijden door een instelling voor technisch onderwijs, 
gerangschikt in de categorie B3/B2, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat 
en die bij de toelating een diploma eist van lagere secundaire studie of het welslagen 
voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen;  

l) einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift, uitgereikt na het volgen, met vrucht 
volbracht, van het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch, het kunst- of het 
beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een instelling, 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de gemeenschappen;  

m) diploma van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van een 
onderwijsinrichting, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van 
de gemeenschappen, uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig 
lestijden.  

 
4) De volgende diploma’s en getuigschriften geven ook toegang tot de betrekkingen bij de 

gemeenten en de provincies:  

a) de in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma’s en 
studiegetuigschriften die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of 
met toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, 
voorgeschreven bij de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de 
buitenlandse diploma’s en getuigschriften, gelijkwaardig worden verklaard met een 
van diploma’s of studiegetuigschriften, vermeld in deze lijst;  

b) de in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma’s en 
studiegetuigschriften van hoger onderwijs met volledig leerplan die met toepassing 
van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid voorgeschreven bij het 
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decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen, gelijkwaardig worden verklaard met een van de diploma’s van een 
Vlaamse academische graad, vermeld in deze lijst;  

c) de in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma’s en 
studiegetuigschriften die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of 
met toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, 
voorgeschreven bij het decreet van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI 
gelijkwaardig worden verklaard met één van de in deze lijst bedoelde diploma’s of 
studiegetuigschriften.  

 
5) In afwijking van punt 4) gelden voor de toelating tot een gereglementeerd beroep bij de 

gemeenten en de provincies ook de bepalingen van de richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties.  

Om de waarde van de voorgelegde titels te kennen, legt de aanstellende overheid die titels 
voor advies voor aan de overheid die bevoegd is voor de erkenning ervan. 
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Titel 2 -  Bijlage 2 : Werkzaamheden die recht geven op een 
gevarentoelage 

Omschrijving Uren / 
maand 

a) werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld 
aan aanrakingen met beer- en drekstoffen, ongedierte of verrotte of instaat 
van verrotting verkerende overblijfselen; 

 
NVT 

b) ongezonde of gevaarlijke werken verricht in walgelijke, enge en niet of 
weinig verluchte ruimten; 

ong. 
2 uur  

c) werken verricht op een hoogte van meer dan 30 meter boven de begane 
grond, op ladders, masten, vaste steigers of hangstellingen, gebinten of 
daken, voor zover het gevaar niet is uitgesloten door passende 
veiligheidsmaatregelen; 

 
NVT 

d) werken verricht op een hoogte van 20 tot 30 meter boven de begane grond, 
op ladders, masten, vaste steigers of hangstellingen, gebinten of daken, 
voor zover het gevaar niet is uitgesloten door passende 
veiligheidsmaatregelen; 

 
NVT 

e) werken die blootstellen aan ioniserende stralen of aan besmetting door 
radioactieve stoffen. 

 
NVT 

f) werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld 
aan aanrakingen met andere in ontbinding verkerende organische stoffen 
dan die bedoeld in a) 

 
NVT 

g) werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld 
aan de uitwerkselen van water, moerassen, slijk, gassen, zuren of bijtende 
stoffen; 

 
NVT  

h) werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld 
aan de uitwerkselen van stof en roet in gesloten lokalen of beperkte 
ruimten; 

ong. 
2 uur 

i) werken voor ontstopping en ontslijking van riolen; ong. 8 
uur 

j) onderhoudswerken aan bomen uitgevoerd met behulp van uitschuifladders 
van ten minste 16 meter, voor zover het gevaar niet is uitgesloten door 
passende veiligheidsmaatregelen; 

 
NVT 

k) ongewoon ongezonde, bevuilende en hinderlijke werken. NVT 

l) werken uitgevoerd met behulp van een pneumatische betonbreker, een 
pneumatische klinkhamer of een pneumatische boorhamer; 

 
NVT 

m) het uitblazen van straatsteenvoegen met samengeperste lucht;  

n) de asfaltering van wegen  
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Titel 3 -  Bijlage 3. Uitgewerkte salarisschalen 

Niveau A 

salarisschalen  A1a A1b A2a A3a A4a A4b A5a A5b 
minimum 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 28.400 29.900 
maximum 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 44.500 48.600 
verhoging 2x1x750 1x1x700 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x1000 1x1x1100 
  1x1x700 2x1x750 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 1x3x1500 1x3x1950 1x1x1150 
  3x3x1500 2x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1450 2x3x2000 1x1x1100 
  1x3x1450 1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 3x3x1500 1x3x1950 1x3x2000 
  1x3x1500 2x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200 2x3x1750 1x3x1950 
  2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200     1x3x1250 1x3x1700 2x3x2000 
        1x3x2450 
        1x3x2500 
        1x3x2450 
                  

0 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 28.400 29.900 
1 22.600 23.800 24.800 27.050 27.050 28.700 29.400 31.000 
2 23.350 24.550 25.550 27.800 27.800 29.450 30.400 32.150 
3 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 31.400 33.250 
4 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 31.400 33.250 
5 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 31.400 33.250 
6 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 33.350 35.250 
7 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 33.350 35.250 
8 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 33.350 35.250 
9 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 35.350 37.200 

10 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 35.350 37.200 
11 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 35.350 37.200 
12 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 37.350 39.200 
13 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 37.350 39.200 
14 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 37.350 39.200 
15 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 39.300 41.200 
16 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 39.300 41.200 
17 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 39.300 41.200 
18 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 41.050 43.650 
19 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 41.050 43.650 
20 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 41.050 43.650 
21 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 42.800 46.150 
22 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 42.800 46.150 
23 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 42.800 46.150 
24 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 44.500 48.600 
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Niveau B 

salarisschalen  B1 B2 B3 B4 B5 

Minimum 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
Maximum 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 

Verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 1x1x800 1x1x900 
  5x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 
  1x2x450 2x2x600 6x2x800 1x2x800 2x2x900 
  4x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 
  1x2x600 1x2x600 2x2x800 2x2x800 2x2x900 
    1x2x650 1x2x900 1x2x850 1x2x950 
    2x2x600   2x2x800 2x2x900 
    1x2x650   1x2x850 1x2x950 
    1x2x600   2x2x800 1x2x1000 
    1x2x800       

       

0 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
1 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
2 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
3 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
4 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
5 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
6 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
7 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
8 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
9 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 

10 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 
11 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
12 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
13 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
14 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
15 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
16 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
17 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
18 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
19 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
20 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
21 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
22 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
23 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 

 

Niveau C 
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salarisschalen  C1 C2 C3 C4 C5 
Minimum 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 

Maximum 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 

Verhoging 1x1x600 1x1x550 1x1x650 1x1x550 1x1x600 
  1x2x600 9x2x600 2x2x600 1x2x600 1x2x600 
  1x2x550 1x2x550 1x2x650 2x2x550 1x2x650 
  8x2x600 2x2x600 1x2x600 1x2x600 1x2x600 
  1x2x550 1x2x850 1x2x650 1x2x550 1x2x650 
  1x2x600   2x2x600 1x2x600 2x2x600 
  1x2x700   1x2x650 2x2x550 1x2x650 
      1x2x600 1x2x600 2x2x600 
      1x2x650 1x2x550 1x2x650 
      2x2x600 1x2x600 1x2x600 
      1x2x850 1x2x550 1x2x650 
        1x2x600 1x2x850 

            
0 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 
1 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 
2 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 
3 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 
4 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 
5 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 
6 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 
7 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 
8 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 
9 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 

10 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 
11 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 
12 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 
13 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 
14 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 
15 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 
16 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 
17 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 
18 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 
19 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 
20 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 
21 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 
22 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 
23 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 
24 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 
25 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 
26 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 
27 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 

 

 



OCMW-Willebroek   Rechtspositieregeling 2013 

 vvdb 323/327 

Niveau D 

salarisschalen  D1 D2 D3 D4 

Minimum 13.300 14.300 15.500 16.900 
Maximum 18.300 19.600 20.700 21.950 
Verhoging 1x1x350 1x1x350 1x1x350 1x1x350 
  3x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x350 
  1x2x300 1x2x400 1x2x350 1x2x300 
  8x2x350 1x2x350 1x2x400 10x2x350 
  1x2x500 1x2x400 2x2x350 1x2x550 
    1x2x350 1x2x400   
    1x2x400 1x2x350   
    1x2x350 1x2x400   
    1x2x400 1x2x350   
    2x2x350 1x2x400   
    1x2x400 1x2x350   
    1x2x350 1x2x400   

    1x2x500 1x2x350   
          
0 13.300 14.300 15.500 16.900 
1 13.650 14.650 15.850 17.250 
2 13.650 14.650 15.850 17.250 
3 14.000 15.000 16.250 17.600 
4 14.000 15.000 16.250 17.600 
5 14.350 15.400 16.600 17.900 
6 14.350 15.400 16.600 17.900 
7 14.700 15.750 17.000 18.250 
8 14.700 15.750 17.000 18.250 
9 15.000 16.150 17.350 18.600 

10 15.000 16.150 17.350 18.600 
11 15.350 16.500 17.700 18.950 
12 15.350 16.500 17.700 18.950 
13 15.700 16.900 18.100 19.300 
14 15.700 16.900 18.100 19.300 
15 16.050 17.250 18.450 19.650 
16 16.050 17.250 18.450 19.650 
17 16.400 17.650 18.850 20.000 
18 16.400 17.650 18.850 20.000 
19 16.750 18.000 19.200 20.350 
20 16.750 18.000 19.200 20.350 
21 17.100 18.350 19.600 20.700 
22 17.100 18.350 19.600 20.700 
23 17.450 18.750 19.950 21.050 
24 17.450 18.750 19.950 21.050 
25 17.800 19.100 20.350 21.400 
26 17.800 19.100 20.350 21.400 
27 18.300 19.600 20.700 21.950 
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Niveau E 

salarisschalen E1 E2 E3 

Minimum 13.250 13.550 14.200 
Maximum 15.000 15.650 16.550 
Verhoging 1x1x100 1x1x150 1x1x150 
  3x2x100 7x2x150 12x2x150 
  1x2x150 1x2x100 1x2x400 
  3x2x100 4x2x150   
  6x2x150 1x2x200   

        

0 13.250 13.550 14.200 
1 13.350 13.700 14.350 
2 13.350 13.700 14.350 
3 13.450 13.850 14.500 
4 13.450 13.850 14.500 
5 13.550 14.000 14.650 
6 13.550 14.000 14.650 
7 13.650 14.150 14.800 
8 13.650 14.150 14.800 
9 13.800 14.300 14.950 

10 13.800 14.300 14.950 
11 13.900 14.450 15.100 
12 13.900 14.450 15.100 
13 14.000 14.600 15.250 
14 14.000 14.600 15.250 
15 14.100 14.750 15.400 
16 14.100 14.750 15.400 
17 14.250 14.850 15.550 
18 14.250 14.850 15.550 
19 14.400 15.000 15.700 
20 14.400 15.000 15.700 
21 14.550 15.150 15.850 
22 14.550 15.150 15.850 
23 14.700 15.300 16.000 
24 14.700 15.300 16.000 
25 14.850 15.450 16.150 
26 14.850 15.450 16.150 
27 15.000 15.650 16.550 
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Decretale graden 

 
Secretaris  
Klasse 17 

Ontvanger  
Klasse 17 

Minimum 33.780,54 31.822,22 

Maximum 49.731,24 46.848,25 

Verhoging 15x1x1063,38 1x1x1001,81 

   14x1x1001,73 

      

0 33.780,54 31.822,22 

1 34.843,92 32.824,03 

2 35.907,30 33.825,76 

3 36.970,68 34.827,49 

4 38.034,06 35.829,22 

5 39.097,44 36.830,95 

6 40.160,82 37.832,68 

7 41.224,20 38.834,41 

8 42.287,58 39.836,14 

9 43.350,96 40.837,87 

10 44.414,34 41.839,60 

11 45.477,72 42.841,33 

12 46.541,10 43.843,06 

13 47.604,48 44.844,79 

14 48.667,86 45.846,52 

15 49.731,24 46.848,25 
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Titel 4 -  Bijlage 4 : Personeelsformatie 
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Titel 5 -  Bijlage 5 Risico-analyse 

 

Functie Risico Medisch-technische 
handeling 

Preventiemaatregel 

Administratief 
personeel 
(inclusief 
maatschappelij
k werkers 

   

 Beeldschermen 
> 20uur/week  

Oogonderzoek voor 
beeldschermwerk 

Werkpostanalyse 

Ergonomische opstelling van 
de beeldschermen 

 Stoten tegen 
voorwerpen 

  

 Agressie   

Lokaal opvang 
initiatief (LOI) : 
begeleiders 

Beeldschermen 
> 20uur/week  
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Deze risicoanalyse kan door de arbeidsgeneesheer en preventieadviseur volgens wisselende 
arbeidsomstandigheden en noden te allen tijde gewijzigd worden. 
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