
Aanpassing RPR: 

Afdeling 2 Diensten in de privésector of als zelfstandige 

Artikel 228 In aanmerking komende diensten 

§ 1 Knelpuntenberoep 

Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen 
voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat die functie een 
knelpuntberoep is en op voorwaarde dat de deze relevant is voor de uitoefening van de 
functie.  

Bij de vacantverklaring 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 interim-kantoren en dergelijke meer. 

De relevantie van de beroepservaring wordt door de secretaris of door aan wie het 
gedelegeerd is, 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 vacantverklaring 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 2 

De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere 
verloop van de loopbaan. 

 

INTEGRALE NIEUWE TEKST HIERONDER 

Afdeling 2 Diensten in de privésector of als zelfstandige 

Artikel 228 In aanmerking komende diensten 

§ 1  

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



De relevantie van de beroepservaring wordt door de secretaris of door aan wie het 
gedelegeerd is, beoordeeld op basis van een vergelijking van die ervaring met het 
functieprofiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.  

Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring. 

§ 2 

De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere 
verloop van de loopbaan. 

 



Aanpassing RPR: 

 

Aanpassing Artikel 4 Functieomschrijving (RPR) 

De Raad voor maatschappelijk Welzijn aanstellende overheid 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. 

 

 



DEEL III. Verloven en afwezigheden 
TITEL 1 - Verloven 
Hoofdstuk XIII. Het onbetaalde verlof als gunst 
Artikel 430 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° 4 jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van minimaal 1 maand. Die 
periodes worden niet bezoldigd. 
3° maximaal 60 maanden vermindering van de prestaties tot 80% of 50% van een 
voltijdse betrekking, te nemen in periodes van minimaal 3 maanden.  
 
§ 2 
Het voltijds of deeltijds onbetaald verlof als gunst kan pas toegestaan worden na uitputting 
van het onbetaald verlof als recht. 
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 met volledige onderbreking bevindt het statutaire personeelslid zich in de 
stand ‘non-activiteit’, wat betekent dat het verlof niet gelijkgesteld is met dienstactiviteit, 
tenzij het minder dan een maand betreft.  
Voor contractanten wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. 
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende 
onbetaald gunstverlof.  
Als een feestdag op een dag onbetaald gunstverlof valt, wordt die feestdag niet vervangen. 
 
Artikel 431 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 4 
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. 
 
Artikel 432 Bezwaar bij weigering 
Het personeelslid kan bij weigering bezwaar indienen bij de Gemeenteraad. Hij kan 
verzoeken om in dit verband gehoord te worden. 
 



Artikel 433 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. 
 
Artikel 434 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. 
 
Artikel 435 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. 
Het personeelslid kan het onbetaalde gunstverlof voortijdig opzeggen. 
Bij voortijdige opzegging van voltijds of deeltijds onbetaald verlof dient de werkgever 3 
maanden op voorhand op de hoogte gebracht te worden dat het werk eerder dan voorzien 
hervat zal worden. 
 
Hoofdstuk XIII bis. Het onbetaalde verlof als recht 
Artikel 430 bis Definitie en rechthebbenden 
§ 1 Voltijds onbetaald verlof 
Het voltijdse of deeltijdse personeelslid, met uitzondering van het op proef benoemde 
personeelslid, de secretaris en de financieel beheerder, heeft het recht om tijdens de loopbaan 
en ongeacht zijn leeftijd maximaal 12 maanden voltijds de loopbaan te onderbreken door 
onbetaald verlof te nemen al dan niet in opeenvolgende periodes van minimaal 1 maand. 
Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het een bijkomend recht om 12 maanden voltijds 
de loopbaan te onderbreken in periodes van minimaal 1 maand door onbetaald verlof te 
nemen. 
 
§ 2 Deeltijds onbetaald verlof 
Het voltijdse of deeltijdse personeelslid, met uitzondering van het op proef benoemde 
personeelslid, de secretaris en de financieel beheerder, heeft het recht om tijdens de loopbaan 
en ongeacht zijn leeftijd maximaal 60 maanden de prestaties te verminderen tot 80% of 50% 
van een voltijdse betrekking door onbetaald verlof te nemen in periodes van minimaal 3 
maanden. 
Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft hij altijd recht om de prestaties te verminderen tot 
80% of 50% van een voltijdse betrekking door onbetaald verlof te nemen. 
 
Artikel 431 bis Aanvraag van het onbetaald verlof als recht 
§ 1 Voltijds onbetaald verlof 



De personeelsleden moeten ten minste 3 maanden vóór het begin van de onderbreking of voor 
het begin van de verlenging ervan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk 
van hun voornemen tot het nemen van onbetaald verlof op de hoogte brengen. 
In de mededeling dienen de personeelsleden de begindatum alsook de duur van de 
onderbreking te vermelden. 
Het personeelslid kan telkens een nieuwe aanvraag voor een periode van minimaal 1 maand 
indienen voor volledig de loopbaan te onderbreken door onbetaald verlof te nemen. Dit kan 
aaneensluitend of met tussenperiodes van werkhervatting, zonder in totaal 12 maanden in een 
volledige loopbaan te overtreffen. 
 
§ 2 Deeltijds onbetaald verlof 
De personeelsleden moeten ten minste 3 maanden vóór het begin van de vermindering of voor 
het begin van de verlenging ervan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk 
van hun voornemen tot het nemen van onbetaald verlof op de hoogte brengen. 
In de mededeling dienen de personeelsleden de begindatum, de gewenste vermindering (naar 
50% of 80%) alsook de duur van de vermindering te vermelden. 
Het personeelslid kan telkens een nieuwe aanvraag voor een periode van minimaal 3 maanden 
indienen voor deeltijdse vermindering van prestaties tot 80% of 50% van een voltijdse 
betrekking door onbetaald verlof te nemen. Dit kan aaneensluitend of met tussenperiodes van 
werkhervatting, voor dezelfde of een andere vorm van prestatievermindering, zonder in totaal 
60 maanden in een volledige loopbaan te overtreffen. 
 
Artikel 432 bis Uitstel van het onbetaald verlof als recht 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, tijdens de maand die volgt op de 
schriftelijke aanvraag, de aanvang van het onbetaalde verlof uitstellen voor redenen die 
betrekking hebben op de goede werking van de dienst.  
Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal 6 maanden. 
 
Artikel 433 bis Deontologie 
§ 1 
Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het 
personeelslid van toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van 
onverenigbaarheden. 
 
Artikel 434 bis Verlof om andere functie uit te oefenen 
Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een 
contractuele betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan 
een proeftijd verbonden is, opneemt, dan wordt voor maximaal de duur van het mandaat, de 
aanstelling of de proeftijd, ambtshalve onbetaald verlof toegestaan. 
 
Artikel 435 bis 
§ 1 
Het onbetaald verlof als recht is gelijkgesteld met dienstactiviteit, maar is niet bezoldigd en er 
staat geen enkele vergoeding of wedde tegenover. 
§ 2 
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende 
onbetaald verlof. 
§ 3 
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, wordt die feestdag niet vervangen. 



§ 4 
Het personeelslid kan het onbetaalde verlof als recht voor de toegestane verlofperiode 
voortijdig opzeggen. 
§ 5 
Tijdens de periode van volledige onderbreking ten gevolge van onbetaald verlof wordt er 
geen schaalanciënniteit opgebouwd en kan niet worden overgegaan naar een volgende schaal 
in de functionele loopbaan. 
§ 6 
De afwezigheidsperiodes bij volledige onderbreking ten gevolge van onbetaald verlof zijn 
slechts aanneembaar voor de berekening van het overheidspensioen voor zover voldaan wordt 
aan de voorwaarden opgenomen in de vigerende wetgeving. 
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