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Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Art. 1. §1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op:
Gemeente
1° a) het personeel van de gemeente, zowel dat in statutair dienstverband als dat in contractueel dienstverband;
b) het personeel van het OCMW, zowel dat in statutair dienstverband als dat in contractueel dienstverband, met uitzondering
voor het specifiek personeel, waaronder wordt verstaan het personeel dat een betrekking bekleedt die niet bestaat in de
gemeente die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bedient;
2° de algemeen directeur en de financieel directeur en adjunct algemeen directeur van de gemeente, tenzij anders bepaald.
OCMW
1° het personeel van het OCMW, zowel dat in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, dat een betrekking
bekleedt die niet bestaat in de gemeente die het openbaar centrum voor maatschappelijk werk bedient:
a) Deskundige personeel en organisatie
b) Administratief medewerker financiën
c) Administratief medewerker dienst interne zaken
2° de maatschappelijk werker(s)
3° poetsdienst
4° diensthoofd sociale zaken – hoofdmaatschappelijk werk
5° personeelsleden tewerkgesteld in het stelsel van tijdelijke werkervaring
Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° de raad: de gemeenteraad voor de gemeente;
2° de aanstellende overheid:
a) de gemeenteraad, voor de algemeen directeur en de financieel directeur van de gemeente;
b) het college van burgemeester en schepenen, voor de overige personeelsleden van de gemeente;
c) het vast bureau, voor de personeelsleden van het OCMW;
3° het uitvoerend orgaan van het bestuur: het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente;
4° het hoofd van het personeel: de algemeen directeur voor het gemeentepersoneel;
5° het bestuur: het gemeentebestuur;
6° het personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid;
7° het statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid vast aangesteld is in statutair
dienstverband, evenals het personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog
op een vaste aanstelling in statutair dienstverband;
8° het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid toegelaten is tot de
proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair dienstverband;
9° het vast aangestelde statutaire (vastbenoemd) personeelslid: het 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;
10° het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
11° nihil;
12° graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een specifieke functie;
13° functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, waaronder de competenties;
14° competenties: de kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes die nodig zijn voor de uitoefening van een
functie;
15° voltijds en volledige prestaties: betrekking hebbend op een prestatie van achtendertig uur per week;
16° toelage: een geldelijk voordeel dat het personeelslid ontvangt dat welbepaalde prestaties levert;
17° vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het personeelslid werkelijk maakt;
18° sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de besturen aan de personeelsleden toekennen;
19° 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;
20° overloon: toeslag boven het gewone loon;
21° nachtprestaties: de prestaties die geleverd worden tussen 22 en 6 uur;
22° prestaties op zaterdagen en zondagen: de prestaties die geleverd worden op zaterdagen en zondagen tussen 0 en 24 uur;
23° prestaties op feestdagen: de prestaties die geleverd worden op de reglementair vastgestelde feestdagen tussen 0 en 24 uur;
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24° profiel: de essentiële karakteristieken van de functie qua niveau, opdrachten, vaardigheid en kwalificatie;
25° gemeentedecreet: het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
26° decreet lokaal bestuur: het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
27° poetsdienst met dienstencheques : het personeelslid tewerkgesteld in dienstverlenende instellingen binnen de diensten van
het OCMW, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijhorende werking – en
erkenningsregels en het personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met
andere marktdeelnemers;
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Titel II. De personeelsformatie
Art. 3. De bepalingen van titel II zijn niet van toepassing op de (adjunct) algemeen directeur en de financieel directeur van de
gemeente.
Art. 4. De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen. Dat aantal wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Art. 5. §1. De personeelsformatie geeft, in voorkomend geval, het onderscheid weer tussen de statutaire betrekkingen enerzijds
en de contractuele betrekkingen.
De contractuele betrekkingen, vermeld in het eerste lid, behelzen zowel bestendige betrekkingen als tijdelijke betrekkingen die
ingesteld worden voor projecten.
§2. De personeelsformatie bevat, in voorkomend geval:
1° de betrekkingen die bestemd zijn voor:
a)
het intern verzelfstandigd agentschap
b)
de kabinetten van de burgemeester en de schepenen en voor de fracties in de raad, in overeenstemming
met artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake
de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en de
provincies;
2° de bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp zijn van een andere rangindeling binnen de
personeelsformatie.
Art. 6. De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de niveaus D en E, overeen met
de minimale diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau die bij aanwerving wordt vereist.
De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma’s of getuigschriften zijn:
1° niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs
van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;
2° niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
onderwijs;
3° niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
4° niveau D: geen diplomavereiste;
5° niveau E: geen diplomavereiste.
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.
Art. 7. Per niveau worden de graden hiërarchisch gerangschikt in rangen. Elke rang wordt aangeduid met twee of drie letters. De
hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter situeert de rang in dat niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de
betrekkingen binnen het niveau weer.
De rangen per niveau zijn:
1° in niveau A:
a) voor de basisgraad: Av;
b) voor de hogere graden, in opklimmende volgorde: Ax, Ay en Az;
c) voor de specifieke basisgraden van burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, geneesheer, apotheker: Avb;
d) desgewenst, voor de basisgraden van het wetenschappelijk personeel in wetenschappelijke instellingen en in de
musea die krachtens de Vlaamse reglementering inzake de erkenning en subsidiëring van musea erkend zijn in het
landelijke niveau: Avb;
e) voor de hogere specifieke graden, in opklimmende volgorde: Axb, Ayb;
f) desgewenst, voor de hogere graden van het wetenschappelijk personeel in wetenschappelijke instellingen en in de
musea die krachtens de Vlaamse reglementering inzake de erkenning en subsidiëring van musea erkend zijn in het
landelijke niveau: Axb, Ayb;
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2° in niveau B:
a) voor de basisgraad: Bv;
b) voor de hogere graad: Bx;
3° in niveau C:
a) voor de basisgraad: Cv;
b) voor de hogere graad: Cx;
4° in niveau D:
a) voor de basisgraad: Dv;
b) voor de hogere graad: Dx;
5° in niveau E: Ev.
Met behoud van de toepassing van artikel 1, tweede en derde lid, kunnen er geen andere rangen ingesteld worden.
Een betrekking wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrijving.
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Titel III. De loopbaan
Hoofdstuk I. De procedures voor de vervulling van betrekkingen
Art. 8.
§1.Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure wordt een vacante betrekking, ongeacht haar
rangindeling, vervuld op een van de volgende manieren:
1° door een aanwervingsprocedure;
2° door een bevorderingsprocedure;
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit (binnen het gemeentebestuur);
4° door een procedure van externe mobiliteit;
5° door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° tot en met 4°.
Bij de aanwervingprocedure worden tegelijk personen extern aan het bestuur en personen in dienst van het bestuur uitgenodigd
om zich kandidaat te stellen voor de betrekking.
Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen personeelsleden in dienst van
het bestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking tenzij de aanstellende overheid beslist een beroep te
doen op een procedure voor externe personeelsmobiliteit met het OCMW. In voorkomend geval worden eveneens de
personeelsleden van het OCMW uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante betrekking.
Bij een procedure voor externe personeelsmobiliteit met andere overheden worden de personeelsleden van de lokale en
provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid, of de personeelsleden van een bepaald segment van die
overheidsarbeidsmarkt, uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante betrekking.
§2. De gemeenteraad voor wat betreft de functies van algemeen directeur en financieel directeur en de aanstellende overheid
voor de andere betrekkingen verklaart de betrekking open en bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke
procedure of procedures ze vervuld wordt. In deze beslissing bepaalt de aanstellende overheid tevens of er een wervings- of
bevorderingsreserve zal aangelegd worden en bepaalt de looptijd van deze reserve.
Art. 9. De decretale graden kunnen enkel via aanwerving ingevuld worden.
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Hoofdstuk II. De aanwerving
Afdeling I.

De algemene toelatingsvoorwaarden en de aanwervingsvoorwaarden

Art. 10.
§1. Om toegang te hebben tot een functie bij een bestuur moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;.
Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat maximaal drie maanden oud is en
actueel is. Als daarop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen
die hij samen met het uittreksel aan het bestuur bezorgt. De aanstellende overheid oordeelt over de inhoud van het uittreksel
en neemt de opmerkingen van de sollicitant in overweging. Bij de beoordeling houdt de aanstellende overheid rekening met het
dienstbelang, de waardigheid van de desbetreffende openbare functie en de aard van de te begeven betrekking.
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3°
a) voor een statutaire functie: voldoen aan de nationaliteitsvereiste, zoals vastgesteld in de Europese en Belgische wetgeving
ter zake. Dit houdt in onderdaan zijn van één van de volgende landen:

een van de volgende EU-lidstaten en EER-lidstaten: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,
Zweden;

Zwitserland;
b) Volgende statutaire en contractuele functies zijn voorbehouden voor Belgen omdat uit de functiebeschrijving blijkt dat ze
een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden
omvat die strekken tot de vrijwaring van de belangen van het bestuur. Dit gaat om volgende functies:
 algemeen directeur;
 financieel directeur;
 omgevingsambtenaar milieu;
 omgevingsambtenaar omgeving;
4° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de
werknemers op het werk.
§2. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
controleert de vereiste lichamelijke geschiktheid overeenkomstig de federale bepalingen1. Het onderzoek wordt door
de algemeen directeur aangevraagd.
De medische geschiktheid van de kandidaat, moet vaststaan op het ogenblik dat bepaald is in de welzijnswetgeving, zijnde
voordat de werknemer effectief tewerkgesteld wordt.
Art. 11.
§1.

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:
1°
2°

§2.

voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
slagen voor de selectieprocedure.

Bovendien moeten de kandidaten:
1°
voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C voldoen aan de diplomavereiste vermeld in
artikel 6;
2°
voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C:
a)
voldoen aan de diplomavereiste, vermeld in punt 1°;
b)
vier jaren relevante beroepservaring hebben;
3°
voor de functies in de technisch hogere rangen van niveau D:
vier jaren relevante beroepservaring hebben.

Wet van 28/01/2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd en
het koninklijk besluit van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, en verdere wijzigingen
1
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Deze beroepservaring kan zowel in de privésector, in de overheidssector of als zelfstandige opgebouwd zijn.
Deze beroepservaring moet relevant zijn op het vlak van functie, functie-inhoud en diplomaniveau.
De bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden werden, op basis van de functieomschrijving en het
profiel van de betrekking, vastgesteld in bijlage 3 van dit reglement.
De aanstellende overheid kan, na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties, aanvullende
aanwervingsvoorwaarden vaststellen.
De betrekkingen bij het bestuur zijn toegankelijk voor vrouwen en mannen.
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.
Art. 12. De aanstellende overheid kan, bij de vacantverklaring en op basis van een grondige motivatie, bepalen dat de
diplomavereiste, die als regel geldt voor de niveaus A, B en C, uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve
criteria vervalt op voorwaarde dat de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van
de hogere overheid een specifiek diploma vergt.
Voor de toepassing van het eerste lid komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, in aanmerking als hij,
ofwel:
1. voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
2. beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving
over de titels van beroepsbekwaamheid;
3. beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door
de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.
In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid ten laatste bij de vacantverklaring van de functie of kandidaten die niet
aan de diplomavereiste beantwoorden, in aanmerking komen voor aanwerving.
De beslissing om de diplomavereiste of de aanvullende voorwaarde te schrappen, moet overigens steunen op een van de
volgende objectieve criteria:
1. gegevens van de regionale overheid over de schaarste op de arbeidsmarkt om de moeilijk te rekruteren
betrekkingen te vervullen;
2. bepaalde functiespecifieke criteria.
Art. 13.
§1.In afwijking van artikel 11, §1, 2°, zijn kandidaten die al geslaagd zijn voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie bij
het bestuur in dezelfde graad als de vacante functie, gedeeltelijk vrijgesteld van deelname aan de selectieproeven in volgende
gevallen:
De selectieproeven waarin de kandidaat slaagde, zijn op het ogenblik van het afsluiten van de kandidaturen maximaal twee jaar
oud (datum proces-verbaal van het selectiegedeelte);
De kandidaat vraagt de vrijstelling aan. Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de vrijstelling en
deelt ze schriftelijk mee aan de kandidaat en aan de selectiecommissie.
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor het mondelinge selectiegedeelte.
§2.Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectieproeven, is vrijgesteld van
nieuwe selectieproeven als de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of als de functie voltijds wordt.
Afdeling II.

De aanwervingsprocedure

Art. 14.
§1.De aanstellende overheid beslist of een vacante betrekking wordt open verklaard.
Zij bepaalt de wijze van bezetting binnen de beperkingen van deze rechtspositieregeling. In deze beslissing bepaalt de
aanstellende overheid tevens of er een wervings- of bevorderingsreserve zal aangelegd worden en bepaalt de looptijd van deze
reserve.
§2.Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot kandidaten vooraf.
De aanstellende overheid stelt na de vacantverklaring van een of meer functies de inhoud van het vacaturebericht vast en kiest
de gepaste bekendmakingskanalen op basis van de door de in deze rechtspositieregeling bepaalde regels.
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De openverklaarde betrekkingen worden gepubliceerd in minimaal één plaatselijk verschijnende krant, weekblad, zelf
uitgegeven publicatie,… ofwel één plaatselijk verschijnend gedrukt medium en een jobsite, radio of televisiezender, …
Het bericht in het gedrukte medium vermeldt minimaal het dienstverband, de functiebenaming, het niveau en contactgegevens
voor verdere informatie.
§3.De bepalingen van §2 zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring beslist een beroep te
doen op een bestaande wervingsreserve die geldig is voor de vacature.
De bepalingen van §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. Ze maakt haar keuze op basis van een vergelijking van de kandidaturen.
Art. 15. De termijn tussen de datum van bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van de
kandidaturen is minimaal drie weken. De aanstellende overheid kan bij de vacantverklaring beslissen om deze datum te
verlengen.
De datum van verzending wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. De datum van de
poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.
Als er minder dan 5 kandidaturen zijn bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de aanstellende overheid opteren om een
nieuwe oproep te doen om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen. Ook bij deze nieuwe oproep gelden dezelfde
publicatietermijnen. Deze tweede oproep kan in dezelfde media gebeuren, in een aantal van de gestelde media of in nieuwe
media.
Art. 16. Aan elke aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf.
Art. 17.
§1. Om aan het aanwervingsexamen te mogen deelnemen, moeten de kandidaten op de dag van het afsluiten van de
inschrijvingen voldoen aan de in artikel 10, §1, 1°, 2° en 3° en artikel 11 gestelde toelatingsvoorwaarden, de selectie
uitgezonderd, aan de in artikel 12 en 13 vastgestelde aanwervingsvoorwaarden.
Het bewijs dat de kandidaten voldoen aan de diplomavereisten van artikel 11, paragraaf 2 moet, op straffe van uitsluiting van
het examen, geleverd worden op de uiterste datum gesteld voor het indienen van de kandidaatstellingen.
Deze regel geldt niet voor laatstejaarsstudenten. Deze dienen het bewijs te leveren geldig ingeschreven te zijn in het laatste jaar
en alle voorgaande jaren volledig hebben afgewerkt en dienen het bewijs dat zij over het gestelde diploma beschikken te
leveren alvorens in dienst te treden.
Het bewijs dat de kandidaten aan de overige vereisten voldoen, moet uiterlijk op de datum van de benoeming/aanstelling zijn
geleverd.
§2.De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen en van de voorgelegde bewijzen,
vermeld in §1, eerste en tweede lid. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de
selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan, ten minste veertien dagen voor
de selecties plaats hebben, schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de reden voor de weigering.
Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift van de bewijzen, vermeld in §1.
Eventuele eensluidend verklaarde afschriften worden alleen gevraagd aan de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie.
§3.In afwijking van §1 worden kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen behalve aan de voorwaarde van
een aanvullende opleiding tot de selectieprocedure toegelaten, als de aanwervingsvoorwaarden bepalen dat ze het attest of
getuigschrift van de aanvullende opleiding voor de afloop van de proeftijd moeten behalen.
Afdeling III.

De selectieprocedure

Art. 18.
§1. De selectiegedeelten
De selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria
en de selectietechnieken worden afgestemd op de functiebeschrijving van de functie. Voor functies van dezelfde graad zijn de
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selectietechnieken gelijkwaardig.
De selectieprocedures worden per functie of per functiegroep gedefinieerd in bijlage 4 van deze rechtspositieregeling. Hierbij
zijn één of meerdere van volgende selectiegedeelten mogelijk:
 Een praktisch selectiegedeelte: hierbij worden de kandidaten geconfronteerd met een praktisch staal van
het werk.
 Eén of meerdere schriftelijke selectiegedeelten: hierbij kan wetgeving bevraagd worden, kan een
schrijfproef voorzien worden, kan een informaticatest voorzien worden, kunnen casestudies gebruikt
worden, …
 Een preselectieproef: het bestuur voorziet, bij iedere selectieprocedure waarbij het aantal goedgekeurde
kandidaturen meer dan 25 bedraagt, een eliminerende preselectieproef. Deze preselectieproef gaat de
andere examengedeelten vooraf.
 Een psychotechnisch selectiegedeelte: Hierbij wordt via een interview en via diverse testen de
overeenstemming met het gewenste profiel nagegaan.
 Een assessmentgedeelte: Hierbij worden via een interview, diverse tests en één of meerdere
simulatieoefeningen de overeenstemming met het gewenste profiel en het groeipotentieel van de
kandidaat nagegaan.
 Een mondeling gedeelte: Hierbij worden de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en
overeenstemming met het gewenste profiel nagegaan.
Per graad kan het selectieprogramma verschillend zijn.
§2. De selectiecommissie
Een selectiecommissie die uitsluitend uit deskundigen bestaat, voert de selectie uit. Ten minste een derde van de leden van de
selectiecommissie zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. De selectiecommissie vertegenwoordigt zowel
mannen als vrouwen.
De selectiecommissie omvat voor de selecties op de niveaus E, D, C, B en A ten minste 3 deskundigen, voor de selecties van de
decretale graden ten minste 5 deskundigen. Voor die selectiegedeelten waarbij een psychotechnisch- en/of assessmentgedeelte
is voorzien, wordt de selectiecommissie uitgebreid met een externe selectiedeskundige of selectiebureau aangesteld door de
aanstellende overheid.
De leden van de aanstellende overheid van het bestuur kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure
voor het eigen bestuur. Zij kunnen, evenals de representatieve vakorganisaties wel als waarnemer op het examen aanwezig zijn.
Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de examens.
De aanwezigheid van de personen belast met de organisatie en het toezicht van de selectieproeven is tijdens de selectieproeven
toegelaten.
De leden van de selectiecommissie worden nominatief door de aanstellende overheid aangesteld. De algemeen directeur, voor
zover hij de bevoegdheid van aanstellende overheid niet bezit, of zijn plaatsvervanger treedt op als voorzitter van de
selectiecommissie. De leden van de selectiecommissie duiden in hun midden een secretaris aan.
De selectiecommissie kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden bij
meerderheid van stemmen genomen.
De leden van de selectiecommissies respecteren de volgende gedragsregels en wettelijke voorschriften bij selecties:
1° onafhankelijkheid;
2° onpartijdigheid;
3° non- discriminatie op grond van zogenaamd ras of huidskleur, nationaliteit of etnische achtergrond, geslacht,
seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, voorkomen, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke
staat, politieke overtuiging, zoals bepaald in de non-discriminatiewetgeving;
4° respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten en voor hun private levenssfeer;
5° geheimhouding van de vragen en, als dat van toepassing is, respect voor de anonimiteit van de proeven;
6° verbod op belangenvermenging;
Bij familieverwantschap tot in de tweede graad tussen een lid van de selectiecommissie en een kandidaat, voorziet de
aanstellende overheid in de vervanging van het betreffende jurylid voor de ganse procedure.
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§3. Het verloop van de selectieprocedure
De aanstellende overheid organiseert de selecties of kan daartoe beroep doen op een extern bureau.
De kandidaten worden ten minste veertien dagen vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de data en het uur waarop en de
plaats waar de selecties worden afgenomen. Dit gebeurt via een aangetekend schrijven. Als er een preselectie plaatsvindt dan
worden de kandidaten hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven.
Van elk apart afgenomen selectiegedeelte wordt een proces-verbaal van de selectieverrichtingen opgemaakt.
Alleen de kandidaten die geslaagd zijn, worden voor het volgende selectiegedeelte opgeroepen.
§4. Beoordeling
Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen.
Indien een examengedeelte meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien vijftig procent van de punten behalen op elk van
die proeven. Op het psychotechnische gedeelte of het assessment dienen de kandidaten de vermelding geschikt te bekomen.
De selecties zijn vergelijkend. Dit wil zeggen dat de kandidaten in een bindende volgorde volgens het aantal punten worden
opgenomen.
Punten die een kandidaat behaalde in een eventuele preselectieproef worden niet meegeteld voor de rangschikking van de
kandidaten. Zij worden enkel gehanteerd om de kandidaten al dan niet toe te laten tot de verdere selectieprocedure.
Art. 19.
§1. Binnen de grenzen van deze rechtspositieregeling stelt de aanstellende overheid de selectieprogramma’s vast in de
bijlage 4 van deze rechtspositieregeling.
§2. Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervingsprocedure, de bevorderingsprocedure of
interne mobiliteit en voor de gelijktijdige toepassing daarvan, worden de externe en de interne kandidaten onderworpen aan
dezelfde selectieproeven. Eventuele schriftelijke kennisproeven met dezelfde inhoud worden op hetzelfde tijdstip afgenomen.
De niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 12, tweede lid, 1°, onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het
niveau waarin de functie is gesitueerd.
De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde of voor een vergelijkbare functie bij
dezelfde of bij een andere overheid al eerder geslaagd is voor een niveau- of capaciteitstest als vermeld in het tweede lid,
behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. De
niveau- of capaciteitstest waarin de kandidaat slaagde, is op het ogenblik van het afsluiten van de kandidaturen maximaal 60
maanden oud.
Art. 20. In afwijking van artikel 18 §2, is het mogelijke dat selecties geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden aan een extern
selectiebureau. Het selectiebureau voert in dat geval de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de
specifieke opdracht van het bestuur.
Voor de uitvoering van psychotechnische tests en assessments is een extern selectiebureau verplicht.
Art. 21. De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Kandidaten hebben op hun
verzoek toegang tot de examendocumenten in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004
betreffende de openbaarheid van bestuur en in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.
Afdeling IV.

Wervingsreserves

Art. 22.
§1. De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring of er een wervingsreserve wordt aangelegd en hoe lang die
geldig is.
Daarnaast kunnen de aanstellende overheden bij gemotiveerd besluit een gemeenschappelijke wervingsreserve aanleggen als
de gemeente en het OCMW gezamenlijk een selectieprocedure organiseren.
§2. De maximale geldigheidsduur is twee jaar. Zij kan met maximum één jaar worden verlengd.
De geldigheidsduur van de reserve begint te lopen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum waarop de
wervingsreserve door de aanstellende overheid is vastgelegd.
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Wanneer de aanstellende overheid nog vergadert na de datum van het proces-verbaal en voor de eerste van de maand die erop
volgt, kan de aanstellende overheid de aanvangsdatum van de wervingsreserve vervroegen tot uiterlijk de datum van de zitting.
Alle geslaagde kandidaten worden in de wervingsreserve opgenomen volgens de bindende rangschikking die in artikel 18 §4 is
beschreven.
Wanneer voor dezelfde betrekking meer dan een reserve werd aangelegd, mag, in chronologische volgorde, eerst na gehele
uitputting of het vervallen van de ene reserve de daaropvolgende worden aangesproken.
§3. Na een vergelijkende selectie wordt telkens de eerst gerangschikte kandidaat van de wervingsreserve het eerst
geraadpleegd om de vacature te vervullen.
Een geraadpleegde kandidaat kan eenmaal een aangeboden betrekking weigeren zonder zijn plaats in de wervingsreserve te
verliezen, op voorwaarde dat hij zijn kandidatuur naar aanleiding van de weigering binnen de door de aanstellende overheid
vastgestelde termijn bevestigt.
Bij een tweede weigering van een aangeboden betrekking wordt de kandidaat automatisch in de wervingsreserve geschrapt. Hij
wordt daarvan op de hoogte gebracht.
Kandidaten opgenomen in een wervingsreserve, die definitief en schriftelijk een aanstelling verzaken, verliezen hun aanspraken
en worden in de reserve geschrapt.
Hetzelfde geldt voor de kandidaten die hun kandidatuur niet bevestigen wanneer zij daartoe door het bestuur, naar aanleiding
van een vacature, worden uitgenodigd.
In geval van een gemeenschappelijke wervingsreserve, bedoeld in paragraaf 1, tweede lid van deze rechtspositieregeling, wordt
een kandidaat slechts uitgenodigd voor een vacante betrekking bij de gemeente of het OCMW, rekening houdende met de
voorkeur van de kandidaat voor de ene en/of de andere werkgever op het ogenblik van de kandidaatstelling, zonder dat de
kandidaat hierdoor de rechten verliest in de wervingsreserve.
Afdeling V.

Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de algemeen directeur , de financieel directeur van
de gemeente, de maatschappelijk werker van het OCMW en het Diensthoofd sociale zaken –
hoofdmaatschappelijk werk

Art. 23 De raad stelt de functiebeschrijving vast voor de functie van (adjunct) algemeen directeur en financieel directeur van de
gemeente. Deze functiebeschrijvingen worden als bijlage aan deze rechtspositieregeling toegevoegd. De structuur van deze
functiebeschrijvingen geldt ook als standaard voor de functiebeschrijvingen van de andere functies binnen het bestuur.
Art. 24.
§1. Als de functie van algemeen directeur door aanwerving vervuld wordt, moet de kandidaat houder zijn van een diploma
dat toegang geeft tot niveau A.
De raad stelt een selectieprocedure vast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 19, §1. De selectietechnieken
bevatten ten minste een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. De selectieprocedure
wordt opgenomen in de bijlage 4.
§2. Als de functie van financieel directeur van de gemeente door aanwerving vervuld wordt, moet de kandidaat houder
zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A.
De raad stelt een selectieprocedure vast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 19, §1. De selectietechnieken
bevatten ten minste een proef die het financieel-economische inzicht van de kandidaat toetst. De selectieprocedure wordt
opgenomen in de bijlage 4.
§3. De selectie voor de aanwerving in de functies van algemeen directeur, en financieel directeur wordt uitbesteed aan een
extern selectiebureau voor wat betreft het assessment, de psychotechniek en de test inzake managements- en
leiderschapscapaciteiten.
OCMW
§4 Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen moeten kandidaten voor de toegang tot
de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 183 van het decreet Lokaal Bestuur, houder zijn van ofwel:
1° het diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee
gelijkgesteld diploma.
2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
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Afdeling VI.

Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid, en in sommige tijdelijke betrekkingen

Art. 25. Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de tewerkstellingsduur onbepaald is, wordt niet afgeweken
van de normale selectieprocedures.
Art. 26. Contractuele aanstellingen binnen vervangingscontracten of voor contracten van bepaalde duur tot maximaal twee jaar
worden ingevuld op basis van een sollicitatiegesprek. Dit op basis van een eenvoudige sollicitatieproef of –gesprek met een
selectiecommissie bestaande uit minstens twee interne deskundigen. De kandidaten krijgen de vermelding geschikt of niet
geschikt. Zij dienen de vermelding geschikt te bekomen om geslaagd te zijn. De sollicitatieproef of –gesprek is niet vergelijkend
en resulteert in een alfabetische rangschikking van de geschikte kandidaten.
Deze kandidaten worden geraadpleegd in functie van de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld
wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden
binnen een door het college van burgemeester en schepenen bepaalde termijn of binnen een overeen te komen korte termijn.
Art. 27. Aanwerving van jobstudenten kan gebeuren op basis van een eenvoudige sollicitatieproef door één of twee interne
personeelsleden van minimaal niveau C. De kandidaat jobstudenten krijgen de vermelding geschikt of niet geschikt. Zij dienen de
vermelding geschikt te bekomen om geslaagd te zijn. Deze sollicitatieproef is niet vergelijkend en resulteert in een alfabetische
rangschikking van de geschikte kandidaten.
Afdeling VII.

De aanwerving van personen met een arbeidshandicap

Art. 28. Ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden (ook deze in het kader van tewerkstellingsinitiatieven) binnen het
bestuur uitgedrukt in voltijdse equivalenten, bestaat uit personen met een arbeidshandicap, die aan een van de volgende
voorwaarden voldoen:
1°
2°
3°

4°

5°

6°

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 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 ze 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 de Administratieve Gezondheidsdienst
of zijn rechtsopvolger 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 uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe gemachtigd is in het kader van het dagelijks personeelsbeheer, het
hoofd van het personeel bepaalt het aantal voltijds equivalenten in overeenstemmingen met het percentage, vermeld in het
eerste lid.
Art. 29. De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden.
Art. 30. Bij de toepassing van de selectieproeven worden de hinderpalen die verbonden zijn met de handicap, door aangepaste
faciliteiten verholpen.
Afdeling VIII.

De indiensttreding

Art. 31.
§1.De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het geselecteerde personeelslid en
deelt deze mee via een schrijven.
Het personeelslid legt voor de burgemeester de eed, vermeld in artikel 187 van het decreet lokaal bestuur: “Ik zweer de
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verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”, af bij zijn indiensttreding.
In overeenstemming met artikel 163 van het decreet lokaal bestuur leggen de algemeen directeur en de financieel directeur
voor ze hun ambt opnemen tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de
voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”
De burgemeester kan zijn bevoegdheid om de eed af te nemen, toevertrouwen aan een lid van het college van burgemeester en
schepenen of aan de algemeen directeur
De eedaflegging weigeren staat gelijk met het verzaken van de aanstelling.
De kandidaat die niet in dienst treedt op de datum in het besluit bepaald of, wanneer die niet is bepaald, binnen drie maanden
vanaf de datum waarop het aanwervingsbesluit hem werd betekend, wordt geacht aan zijn aanstelling definitief te verzaken.
Een nieuwe indiensttredingsdatum kan bij gemotiveerd besluit van de aanstellende overheid worden bepaald wanneer de
betrokkene een gegronde reden inroept die hem belet op de gestelde datum of binnen de gestelde termijn zijn ambt op te
nemen.
§2.De kandidaat die voldoet aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden komt in aanmerking voor een benoeming in
vast verband of voor een benoeming op proef of voor een aanstelling in contractueel dienstverband.
De geslaagde voor een aanwervingsprocedure die in aanmerking komt voor een vaste benoeming of voor een benoeming op
proef of voor een contractuele aanstelling moet vooraf medisch geschikt worden bevonden indien dit wettelijk vereist is
conform artikel 10 van deze rechtspositieregeling.
De tewerkstelling van contractueel personeel wordt geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten. Voor elke tewerkstelling in contractueel verband wordt een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
afgesloten.
Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in toepassing van artikel 184 van het decreet lokaal bestuur en eventuele latere
wijzigingen.

Rechtspositie gemeente Brakel 2020/2

18

Afdruk van 25/08/2020

Hoofdstuk III. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair verband
Afdeling I.

Algemene bepaling

Art. 32. De proeftijd beoogt de integratie van het op proef benoemde of aangeworven personeelslid in het bestuur en de
inwerking in zijn functie en stelt de aanstellende overheid in staat de geschiktheid van het personeelslid voor de functie te
verifiëren. Met het personeelslid worden de nodige afspraken gemaakt voor de integratie in het bestuur en de inwerking in zijn
functie. Met uitzondering van de decretale graden, is tijdens de proeftijd de algemeen directeur steeds de tweede evaluator van
het desbetreffende personeelslid. De diensten die de kandidaten in contractueel verband, ononderbroken tot de datum van hun
benoeming in dezelfde functie hebben vervuld, kunnen voor het voltooien van de proeftijd in aanmerking genomen worden. Die
diensten komen maar in aanmerking als zij werden geëvalueerd op basis van de regels van deze rechtspositieregeling.
Deze regeling doet voor de contractuele personeelsleden in geen geval afbreuk aan de arbeidsovereenkomstenwet.
Afdeling II.

De duur van de proeftijd en de evaluatie tijdens de proeftijd

Art. 33. De duur van de proeftijd voor het statutair personeel is als volgt bepaald:
De duur van de proeftijd bedraagt, ongeacht de prestatiebreuk, twaalf maanden voor de niveaus A. Voor de niveaus B en C
bedraagt de proeftijd acht maanden, voor de niveaus D en E zes maanden.
Indien van de kandidaten voor statutaire betrekkingen wordt geëist dat zij tijdens de proeftijd een bijzondere
bekwaamheidsakte, rijbewijs, … behalen, worden de proeftijd en de verlenging ervan in de bijzondere voorwaarden vastgesteld
rekening houdend met de tijd die nodig is om deze akte te behalen.
De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van de statutaire aanstelling op proef in tijdelijk verband bij het
bestuur heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld wordt, kunnen in aanmerking genomen worden
voor de proeftijd, op voorwaarde dat het personeelslid daarvoor een gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen.
Art. 34. De proeftijd van het statutair personeelslid wordt, ongeacht de prestatiebreuk, geschorst voor iedere afwezigheid, al
dan niet onderbroken, van meer dan vijftien werkdagen. Het jaarlijks vakantieverlof wordt buiten beschouwing gelaten. De
proeftijd wordt met de duur van de afwezigheden verlengd.
Tijdens zijn proeftijd staat het personeelslid onder leiding van de hiërarchische chef.
Art. 35.
§1.Het personeelslid op proef krijgt minimaal halfweg de proeftijd feedback over zijn manier van functioneren. Ongeveer
twee weken voordat de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie van de proeftijd plaats.
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig.
De evaluator kan bij statutaire personeelsleden een verlenging van de proeftijd (met maximaal dezelfde periode als de initiële
proeftijd) voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd
evaluatieresultaat te komen. De verlenging kan eenmaal toegepast worden.
§2.Als de duur van de proeftijd één jaar of meer is, wordt (in afwijking van §1) het statutaire personeelslid op proef,
tussentijds onderworpen wordt aan een evaluatie. Deze tussentijdse evaluatie wordt pas uitgevoerd na een periode van ten
minste drie maanden en na maximaal 7 maanden en na een voorafgaand functioneringsgesprek. Als de proeftijd wordt
geschorst, worden deze periodes met dezelfde termijn verlengd. Deze tussentijdse evaluatie vervangt de tussentijdse feedback,
in overeenstemming met §1 van dit artikel.
Art. 36.
Het statutaire personeelslid op proef met een ongunstig resultaat voor de tussentijdse evaluatie, vermeld in artikel 35, §2, kan
worden ontslagen.
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 ambtshalve ontslagen.
Het ontslag, vermeld in het eerste en het tweede lid, wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 108, §1
voor wat de statutaire personeelsleden betreft.
De aanstellende overheid hoort het statutaire personeelslid vooraf.
Art. 37.
Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef zijn hoedanigheid van op proef aangesteld
personeelslid, tot de aanstellende overheid beslist over de vaste aanstelling of het ontslag. De aanstellende overheid neemt
haar beslissing zonder uitstel.
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Afdeling III.

De vaste aanstelling in statutair verband

Art. 38. Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het:
1° voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden die op de betrekking
van toepassing zijn;
2° met goed gevolg de proeftijd heeft volbracht.
Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de functie waarin het op proef werd aangesteld.
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Hoofdstuk IV. De evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan
Afdeling I.

Algemene bepalingen

Art. 39. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de opvolging en feedback van de (adjunct) algemeen en financieel directeur.
Dit hoofdstuk is van toepassing op de statutaire personeelsleden.
De hoofdstuk is van toepassing op de contractuele personeelsleden, onverminderd de bepalingen van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De personeelsleden hebben recht op opvolging en feedback over hun wijze van functioneren.
De personeelsleden worden opgevolgd op ambtelijk niveau.
Art. 40.
§1. De personeelsleden krijgen terugkoppeling over hun manier van functioneren aan de hand van een opvolgingsgesprek.
Zowel de directe chef, de algemeen directeur als het personeelslid kunnen een opvolgingsgesprek aanvragen.
Het opvolgingsgesprek is een gesprek tussen de directe chef en het personeelslid waarbij afspraken worden gemaakt ter
optimalisering van het functioneren van het personeelslid.
Het opvolgingsgesprek is een tweerichtingsgesprek op gelijk niveau. Zowel het personeelslid als de directe chef brengen
gesprekpunten aan.
Onder directe chef dient te worden verstaan: de hiërarchische meerdere van het personeelslid. Mits goedkeuring van de
algemeen directeur kan een ander personeelslid dan deze hierboven vermeld, opvolgingsgesprekken houden of kunnen andere
leidinggevenden bij het gesprek aanwezig zijn als het personeelslid of de directe leidinggevende daarom uitdrukkelijk verzoekt.
§2 Als feiten of gedragingen van het personeelslid die een negatieve weerslag hebben op het functioneren van het personeelslid
daar aanleiding toe geven, nodigt de leidinggevende het personeelslid in elk geval uit voor een opvolgingsgesprek.
Op het einde van elk opvolgingsgesprek worden er afspraken gemaakt die worden samengevat in een verslag. Dit wordt voor
akkoord ondertekend door het personeelslid en de directe chef. Beiden krijgen een exemplaar van het verslag.
Het personeelslid krijgt de mogelijkheid om aanvullingen en opmerkingen te formuleren binnen de 15 werkdagen na afgifte van
het verslag van het gesprek. Deze opmerkingen worden ondertekend door het personeelslid en de directe chef.
Indien het personeelslid het verslag weigert te ondertekenen, wordt het aangetekend opgestuurd.
§3 Concrete feiten en gedragingen die een uitgesproken negatieve weerslag kunnen hebben op het functioneren van een
personeelslid geven aanleiding tot een nota die aan het personeelslid wordt voorgelegd en toegevoegd aan zijn dossier.
Afdeling II.

De periodiciteit van de opvolging en de feedback

Art. 41.
Er is per kalenderjaar minstens één opvolgingsgesprek.
Indien het personeelslid minder dan zes maanden gepresteerd heeft tijdens het kalenderjaar, is er ten minste één
opvolgingsgesprek alvorens het personeelslid twaalf maanden effectieve prestaties heeft geleverd sinds het laatste
opvolgingsgesprek of evaluatiegesprek.
Afdeling III.

Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het ontoereikend functioneren van het
personeelslid

Art. 42. Indien uit een opvolgingsgesprek blijkt dat een personeelslid dermate ontoereikend functioneert dat een evaluatie van
zijn functioneren zich opdringt wordt dit expliciet vermeld in het verslag van het opvolgingsgesprek en wordt een evaluatie
gepland zes maanden na de datum van het opvolgingsgesprek.
In de in de eerste lid bedoelde evaluatieperiode van zes maanden wordt minstens één functioneringsgesprek voorzien dat kan
leiden tot bijsturing en of afspraken.
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Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is alleen mogelijk als na een ongunstige evaluatie en na de passende maatregelen
voor de verbetering van de wijze van functioneren, bij een bijkomende evaluatie het personeelslid een ongunstig
evaluatieresultaat bekomt. Deze bijkomende evaluatie wordt uitgevoerd na een verbetertraject van ten minste zes maanden die
ingaat bij de kennisgeving aan het personeelslid van de passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van
functioneren en waarbij de looptijd van het verbetertraject expliciet wordt vastgesteld.

Afdeling IV.

De evaluatoren en het verloop van de evaluatie

Art. 43.
§1.Het personeelslid wordt, bij toepassing van artikel 42, geëvalueerd door twee leidinggevenden, waarvan één indien mogelijk
de rechtstreekse leidinggevende is. Inden het personeelslid slechts één leidinggevende heeft, treedt deze op als enige evaluator.
De evaluatoren per functie worden door de algemeen directeur aangesteld. Deze waakt tevens over de
opleiding van deze evaluatoren en waakt over de correcte toepassing van het evaluatiestelsel.
Als evaluator komen zowel statutaire als contractuele personeelsleden van minimaal niveau D in aanmerking. Deze
personeelsleden dienen minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende te hebben, hun meest recente evaluatie mag niet
ongunstig zijn zij dienen een opleiding evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken met goed gevolg beëindigd te hebben.
Als een evaluator een ongunstig evaluatieresultaat heeft, kan de algemeen directeur, al dan niet tijdelijk, een andere evaluator
aanwijzen.
§2 De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria die zijn vastgesteld in bijlage V van de
rechtspositieregeling.
De evaluatiecriteria sluiten aan bij de functiebeschrijvingen en bij de doelstellingen van het bestuur.
Bij de vaststelling van de evaluatiecriteria voor de evaluatie van personen met een arbeidshandicap wordt, indien de
arbeidshandicap relevant is bij de uitoefening van de functie, zo nodig rekening gehouden met de handicap.
§3.De evaluatie gaat gepaard met een evaluatiegesprek tussen de eerste evaluator en het personeelslid. De tweede
Evaluator, in voorkomend geval, is bij het evaluatiegesprek aanwezig als het personeelslid of een van beide evaluatoren daarom
uitdrukkelijk verzoekt.
Alvorens het evaluatiegesprek aan te vangen dient de eerste evaluator zijn bevindingen en zijn evaluatieresultaat met, in
voorkomend geval, de tweede evaluator te overleggen. Ook als er tijdens de evaluatie elementen naar voor komen die de
resultaten beïnvloeden is er een nieuw overleg tussen de beide evaluatoren nodig.
De eerste en de tweede evaluator streven naar een consensus over de eindconclusie van de evaluatie en over het voorstel van
evaluatiegevolg.
Het standpunt van de evaluator met de hoogste rang is doorslaggevend, als twee evaluatoren niet tot overeenstemming komen
over het evaluatieresultaat of over het evaluatiegevolg.
De evaluatoren stellen hun bevindingen met vermelding van het evaluatieresultaat vast in een kwalitatief beschrijvend
evaluatieverslag, dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt en ondertekenen dit verslag.
Art. 44.
§1.Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag en ondertekent het voor kennisneming. Het personeelslid kan in het
evaluatieverslag opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren en dient dit binnen de 15 werkdagen ondertekend terug aan
zijn evaluator te bezorgen. De evaluator ondertekent het evaluatieverslag en ondertekent, in voorkomend geval, eventuele
opmerkingen van het personeelslid voor kennisneming en geeft staande een kopie aan het personeelslid.
Als het personeelslid weigert om dit evaluatieverslag voor kennisneming te ondertekenen wordt dit aangetekend opgestuurd.
De datum van kennisneming wordt in dit geval bepaald op de derde kalenderdag (uitgezonderd zon- en feestdagen) na de
datum van verzending.
§2. Het evaluatieresultaat wordt opgenomen in het individuele personeelsdossier en in het evaluatiedossier.
Het personeelslid heeft het recht om zijn persoonlijke evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op zijn verzoek een afschrift
van. Het personeelslid krijgt een kopie van zijn evaluatie.
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Afdeling V.

De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie

Art. 45.
§1 Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig.
§2 De evaluatoren formuleren op basis van het door het personeelslid ondertekende evaluatieverslag binnen de 15 werkdagen
een voorstel van evaluatiegevolg aan de algemeen directeur.
Het personeelslid moet op de hoogte gebracht worden van het evaluatievoorstel.
Het personeelslid met een gunstig evaluatieresultaat wordt verder opgevolgd en krijgt verder feedback volgens de bepalingen
van afdeling I en II.
Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat heeft geen recht op de volgende salarisschaal van de functionele
loopbaan, ook al heeft het de vereiste schaalanciënniteit. Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als een volgende
evaluatieperiode afsluit met een gunstig evaluatieresultaat.
§3 Het personeelslid dat voor de evaluatie het evaluatieresultaat “ongunstig” krijgt, krijgt een bijkomende evaluatie die wordt
uitgevoerd na een termijn van minstens zes maanden volgend op de kennisgeving aan het personeelslid van het ongunstige
evaluatieresultaat. Er wordt tevens een verbetertraject opgestart waarin de passende maatregelen voor de verbetering van de
wijze van functioneren en de looptijd van het verbetertraject expliciet zijn opgenomen. Deze bijkomende evaluatie gebeurt op
dezelfde wijze als vermeld in de vorige afdeling.
Er is minstens één formeel functioneringsgesprek halverwege het verbetertraject waarin de voortgang van het verbetertraject
wordt besproken.
Het personeelslid dat voor de evaluatie tweemaal opeenvolgend een ongunstig evaluatieresultaat krijgt, kan ontslagen worden
wegens beroepsongeschiktheid.
Art. 46.
§1 De algemeen directeur formuleert het gemotiveerde voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid op basis van het
evaluatieverslag van de in afdeling III bedoelde evaluatie.
Het personeelslid en zijn evaluatoren worden daarvan op de hoogte gebracht.
§2 De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Ze hoort het personeelslid vooraf.
Het ontslag van het vast aangestelde statutaire personeelslid verloopt volgens de regels, vermeld in artikel 108, §2.
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Afdeling V.

Het beroep tegen de ongunstige evaluatie

Art. 47.
§1. Het personeelslid kan beroep aantekenen tegen de evaluatie met een ongunstig evaluatieresultaat.
Het beroep tegen de eerste ongunstige evaluatie heeft geen schorsende werking naar het verbetertraject en de termijn voor de
tweede evaluatie toe.
Het beroep wordt ingediend bij een beroepsinstantie. De naam en het adres van de contactpersoon van de beroepsinstantie
wordt aan het personeelsleden meegedeeld.
De uiterlijke termijn voor de indiening van het beroep is 15 werkdagen te rekenen vanaf de datum van de ondertekening voor
kennisneming van de evaluatie / 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.
§2. Leden van de raad en het college van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur en de evaluatoren van het
personeelslid mogen geen deel uitmaken van de beroepsinstantie.
De beroepsinstantie bestaat uit drie leden, 2 bij reglementaire verhindering van het interne personeelslid:
 twee externe deskundigen of externe consultants met een specialisatie in evaluatie en coaching van
personeel ofwel personeelsleden van andere lokale overheden die minstens een functie van een hogere
rang bekleden als het personeelslid dat in beroep gaat, met expertise in personeelsevaluatie.
 één personeelslid met een minimum 6 jaar anciënniteit binnen het bestuur en met een niveau A of B4 – B5
of de financieel beheerder en die nooit een “ongunstig” evaluatieresultaat heeft bekomen.
De beroepsinstantie wordt aangevuld met een secretaris-notulist die niet deelneemt aan het onderzoek, aan de besprekingen of
aan de beoordeling van het beroep.
De beroepsinstantie bestaat uit leden van een verschillend geslacht.
Aanverwanten tot in de derde graad van de persoon die beroep aantekent, worden geweerd.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de beroepsinstantie nominatief samen en stelt een voorzitter aan.
Art. 48.
§1. De beroepsinstantie moet voltallig zijn voor de behandeling van een beroep. De voorzitter leidt de werkzaamheden van de
beroepsinstantie. De beroepsinstantie onderzoekt het beroep en hoort de evaluator en het personeelslid binnen de 60
werkdagen na de ontvangstmededeling van het beroep.
Het personeelslid en de evaluator worden gelijktijdig gehoord in een tegensprekelijke hoorzitting onder leiding van de voorzitter
van de beroepsinstantie. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. Het personeelslid wordt als
laatste gehoord in zijn verdediging.
De termijnen vermeldt in deze afdeling kunnen overschreden worden in situaties van overmacht. Het uitvoerend orgaan
beoordeelt de gegrondheid van de aangevoerde overmacht.
Van de hoorzitting wordt ter zitting een verslag gemaakt. Het verslag geeft de feiten en de standpunten van de evaluator en van
het personeelslid weer. Zowel de secretaris en de leden van de beroepsinstantie als de evaluator en het personeelslid
ondertekenen het verslag. Indien het personeelslid weigert te ondertekenen, wordt het verslag aangetekend verzonden naar
zijn/haar verblijfadres. Het verslag maakt deel uit van het beroepsdossier.
Het onderzoek resulteert in een gemotiveerd en éénparig advies in de vorm van een proces-verbaal dat door de leden van de
beroepsinstantie wordt ondertekend.
Als de beroepsinstantie niet tot een éénparig advies komt, dan krijgt het personeelslid het evaluatieresultaat dat gunstig is en
past de algemeen directeur de evaluatie en het evaluatieresultaat in die zin aan.
Het gemotiveerd advies wordt schriftelijk aan de algemeen directeur bezorgd binnen een termijn van uiterlijk 30 werkdagen te
rekenen vanaf de datum van de hoorzitting. De algemeen directeur tekent het advies voor ontvangst.
§2. Binnen een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het gemotiveerd advies beslist de
algemeen directeur over de bevestiging of de aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat en deelt hij zijn
gemotiveerde beslissing mee aan het personeelslid, de evaluator en de voorzitter van de beroepsinstantie. De kennisgeving
gebeurt schriftelijk.
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Bij bevestiging van de bestaande evaluatie wordt de bevestigingsbeslissing voor kennisneming door het personeelslid en door de
evaluator ondertekend binnen een termijn van 10 werkdagen. De beslissing maakt deel uit van het evaluatiedossier.
Bij aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat wordt de aangepaste evaluatie via een aangetekende zending of
tegen ontvangstbewijs door het personeelslid en de evaluator ondertekend binnen een termijn van 15 werkdagen.
De aangepaste evaluatie komt in de plaats van de eerdere evaluatie die onderwerp was van het beroep en vervangt de eerste
evaluatie in het evaluatiedossier en in het personeelsdossier van het betrokken personeelslid.
§3. Als de beroepsinstantie in een beroep tegen een evaluatieresultaat aan ongunstige zijde, geen advies formuleert binnen de
termijn van 15 werkdagen of bij staking van stemmen, dan krijgt het personeelslid het evaluatieresultaat gunstig en past de
algemeen directeur de evaluatie en het evaluatieresultaat in die zin aan.
Als de algemeen directeur geen beslissing neemt over de bevestiging of aanpassing van de evaluatie en van het
evaluatieresultaat binnen de termijn van 15 werkdagen dan is het evaluatieresultaat gunstig.
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Hoofdstuk V. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de algemeen directeur en de financieel directeur en de adjunct
algemeen directeur van de gemeente
Afdeling I.

Evaluatie tijdens de proeftijd

Art. 49.
§1.De algemeen directeur en de financieel directeur op proef worden geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande
uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. De proeftijd bedraagt 12 maanden.
De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid.
Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de
functiehouder en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester,
de voorzitter van het vast bureau, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken
worden.
Voor het voorbereidende rapport van de externe deskundige zijn die regels van toepassing die van toepassing zijn op de
evaluatie tijdens de loopbaan.
Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van stemmen wordt het personeelslid
geacht een gunstige evaluatie te hebben.
§2. De algemeen directeur krijgt halfweg de proeftijd terugkoppeling over zijn/haar functioneren in de vorm van een
opvolgingsgesprek tussen de externe deskundige, de algemeen directeur en het college van burgemeester en schepenen.
De financieel directeur krijgt halfweg de proeftijd terugkoppeling over zijn/haar functioneren in de vorm van een
opvolgingsgesprek tussen de externe deskundige, de financieel directeur, het college van burgemeester en schepenen en de
algemeen directeur.
In dit opvolgingsgesprek wordt een stand van zaken opgemaakt voor de mate waarin de inwerking van de betrokkene in zijn
functie vordert en betrokkene voldoet aan de functievereisten. Zo nodig wordt bijsturing voorzien in de vorm van taakafspraken.
Het opvolgingsgesprek heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt niet in de plaats van de eindevaluatie
van de proeftijd.
§3. Ten laatste twee weken voor het einde van de proeftijd vindt de eindevaluatie van de proeftijd door het
evaluatiecomité plaats. De deskundigen leveren het voorbereidend rapport over de proeftijd, in bij het evaluatiecomité. Het
evaluatiecomité spreekt de eindevaluatie uit binnen de 45 dagen.
Het resultaat van deze eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig.
Als de algemeen directeur en de financieel directeur op proef na het verstrijken van de proeftijd op grond van het ongunstige
eindresultaat van de evaluatie niet in aanmerking komen voor een aanstelling in statutair verband, wordt het ontslag door de
gemeenteraad vastgelegd. Het personeelslid wordt hiertoe gehoord.
Het evaluatiecomité kan aan de gemeenteraad adviseren om de proeftijd met een periode van zes maanden te verlengen, als uit
de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen.
§4. Na afloop van de proeftijd behouden de algemeen directeur en de financieel directeur op proef hun hoedanigheid van
op proef aangesteld personeelslid, tot de gemeenteraad beslist over de vaste aanstelling of het ontslag.
De gemeenteraad neemt zijn beslissing tot ontslag uiterlijk binnen een periode van twee maanden na de eindevaluatie door het
evaluatiecomité.
Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de regels, vermeld in artikel 108, §1.
§5. De onafhankelijkheid waarmee de financieel directeur bepaalde taken, vermeld in artikel 177 van het decreet Lokaal
Bestuur, 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.
§6. De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria die zijn vastgesteld in bijlage V van de
rechtspositieregeling.
Afdeling II.

Opvolging en feedback tijdens de loopbaan en de evaluatiecriteria
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Art. 50.
§1 De algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur hebben recht op opvolging en feedback
over hun wijze van functioneren.
§2 De algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur krijgen terugkoppeling over de manier van
functioneren aan de hand van een opvolgingsgesprek.
Het opvolgingsgesprek vindt plaats op vraag van de functiehouder of van het college van burgemeester en schepenen. Als feiten
of gedragingen van de functiehouder die een negatieve weerslag kunnen hebben op het functioneren daar aanleiding toe geven,
nodigt het college van burgemeester en schepenen de betrokken functiehouder in elk geval uit voor een opvolgingsgesprek.
Het opvolgingsgesprek is een gesprek tussen college van burgemeester en schepenen en het personeelslid met als onderwerp
de optimalisering van werksituatie en werkgedrag, de opvolging, de loopbaanplanning en vorming van het personeelslid, en
waarbij afspraken worden gemaakt ter optimalisering van het functioneren van het personeelslid.
Het opvolgingsgesprek is een tweerichtingsgesprek op gelijk niveau. Zowel de functiehouder als het college van burgemeester
en schepenen brengen te bespreken punten aan.
Op het einde van elk opvolgingsgesprek worden er afspraken gemaakt die worden samengevat in een verslag. Dit wordt voor
akkoord ondertekend door de functiehouder en het college van burgemeester en schepenen.
Indien de functiehouder het verslag weigert te ondertekenen, wordt het aangetekend opgestuurd.
Afdeling III.

De periodiciteit van de opvolging en de feedback

Art. 51.
Er is per kalenderjaar minstens één opvolgingsgesprek.
Indien het personeelslid minder dan zes maanden gepresteerd heeft tijdens het kalenderjaar, is er ten minste één
opvolgingsgesprek alvorens het personeelslid twaalf maanden effectieve prestaties heeft geleverd sinds het laatste
opvolgingsgesprek of evaluatiegesprek.
Afdeling IV.

Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het ontoereikend functioneren van de
functiehouder

Art. 52.
§1 Indien uit een opvolgingsgesprek blijkt dat de titularis dermate ontoereikend functioneert dat een evaluatie van zijn
functioneren zich opdringt wordt dit expliciet vermeld in het verslag van het opvolgingsgesprek en wordt een evaluatie gepland
zes maanden na de datum van het opvolgingsgesprek.
In de in het eerste lid bedoelde evaluatieperiode van zes maanden wordt minstens één functioneringsgesprek voorzien dat kan
leiden tot bijsturing en-of afspraken.
Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is alleen mogelijk als na een ongunstige evaluatie en na de passende maatregelen
voor de verbetering van de wijze van functioneren, bij een bijkomende evaluatie de functiehouder een ongunstig
evaluatieresultaat bekomt. Deze bijkomende evaluatie wordt uitgevoerd na een verbetertraject van ten minste zes maanden die
ingaat bij de kennisgeving aan de titularis van de passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren en
waarbij de looptijd van het verbetertraject expliciet wordt medegedeeld.
§2 De algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur worden geëvalueerd door een
evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad.
De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid.
Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de
functiehouder, en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester,
de voorzitter van het vast bureau, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken
worden.
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Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van stemmen is het evaluatieresultaat
gunstig.
§3 De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria.
De evaluatiecriteria worden vastgesteld volgens de bepalingen van het BVR RPR en opgenomen in de functiebeschrijving.
De onafhankelijkheid waarmee de financieel directeur de taken vermeldt in artikel 177 decreet lokaal bestuur 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.
§4 Het voorbereidend rapport van de externe deskundigen bevat per evaluatiecriterium de relevante informatie, die
ingewonnen wordt met behulp van
1° een vragenlijst gericht aan de leden van het managementteam over de wijze van functioneren van de functiehouder.
2° een vragenlijst gericht aan de burgemeester, de voorzitter van het vast bureau, en de voorzitter van de gemeenteraad waarin
hun feedback gevraagd wordt over de wijze van functioneren van de functiehouder.
3° een interview met de functiehouder, gebaseerd op de evaluatiecriteria, op het resultaat van de feedbackvragenlijst en op de
bestaande resultaatsverbintenissen of afspraken met het college.
De vragenlijst vermeld in punt 1° en 2° heeft betrekking op de vastgestelde evaluatiecriteria en wordt anoniem ingevuld. De
resultaten worden verwerkt tot conclusies over de evaluatiecriteria. De ingevulde vragenlijsten maken geen deel uit van het
evaluatiedossier.
De conclusie van de vragenlijsten en het interview worden per evaluatiecriterium verwerk in het voorbereidend rapport.
Afdeling V.

De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie

Art. 53.
§1 Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig.
De titularis met een gunstig evaluatieresultaat wordt verder opgevolgd en krijgt verder feedback volgens de bepalingen van
afdeling II en III.
§2 De algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur die voor de evaluatie het evaluatieresultaat
“ongunstig” krijgt, krijgt een bijkomende evaluatie die wordt uitgevoerd na een termijn van minstens zes maanden volgend op
de kennisgeving aan de functiehouder van het ongunstige evaluatieresultaat. Er wordt tevens een nieuw verbetertraject
opgestart waarin passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren en de looptijd van het
verbetertraject expliciet zijn opgenomen. Deze bijkomende evaluatie gebeurt op dezelfde wijze als vermeld in de vorige
afdeling.
Er is minstens één formeel functioneringsgesprek halverwege de evaluatieperiode waarin de voortgang van het verbetertraject
wordt besproken.
De algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur die voor de evaluatie tweemaal opeenvolgend
een ongunstig evaluatieresultaat krijgt, wordt ontslagen wegens beroepsongeschiktheid.
De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Ze hoort de betrokken decretale graad vooraf.
Het ontslag van de vast aangestelde statutaire functiehouder verloopt volgens de regels, vermeld in artikel 108, §2.
Hoofdstuk VI. Het vormingsreglement
Afdeling I.

Algemene bepalingen

Art. 54.
§1. De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot aspecten die nuttig zijn voor de
uitoefening van de functie.
§2. De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee
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zij beroepshalve belast zijn.
§3. De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of het functioneren van
een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling of een implementatie
van nieuwe werkmethodes en infrastructuur.
Art. 55.
§1. Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht, vermeld in artikel 192 van het decreet lokaal bestuur
wordt onder vorming verstaan: elk begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht of dat intern of extern aan het bestuur
georganiseerd wordt, ongeacht de duur ervan en ongeacht of het individueel dan wel in groepsverband georganiseerd wordt.
In elke bestuur is er een vormingsverantwoordelijke. De vormingsverantwoordelijke zorgt in samenwerking met de algemeen
directeur voor de concrete invulling van het vormingsrecht en van de vormingsplicht op basis van de vastgestelde
vormingsbehoeften.
§2.
Als er meerdere personeelsleden in aanmerking komen voor een bepaalde vormingsactiviteit en het dienstbelang hun
gelijktijdige deelname niet toelaat, kan de algemeen directeur, naar gelang van het geval, voorrang geven aan een bepaald
personeelslid of aan bepaalde personeelsleden op basis van een van de volgende criteria:
 de voorrang gaat naar het personeelslid met een rechtstreeks functioneel belang bij de opleiding, zoals blijkt
uit zijn functiebeschrijving, persoonlijke doelstellingen of planning;
 de voorrang gaat naar het personeelslid uit wiens evaluatie/opvolgingsgesprek blijkt dat het baat heeft bij
de vormingsactiviteit;
 de voorrang gaat naar het personeelslid uit wiens evaluatie/opvolgingsgesprek blijkt dat het een bijzondere
verdienste heeft op het domein van de vormingsactiviteit;
 de voorrang wordt gegeven aan het personeelslid dat zich in het kader van een taakverdeling specialiseert in
de materie;
 de voorrang wordt gegeven 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;
 de voorrang wordt om functionele redenen gegeven aan personeelsleden van een bepaalde dienst.
Art. 56.
Als de opgelegde vormingsactiviteit buiten het normale uurrooster doorgaat, krijgt het personeelslid daarvoor een volledige
compensatie. De algemeen directeur deelt zijn beslissing hierover mee op het ogenblik van zijn goedkeuring van de
desbetreffende vorming.
De compensatie wordt genomen in afspraak met de leidinggevende, rekening houdend met het dienstbelang.
Compensatie naar aanleiding van vorming is de recuperatie van de tijd die buiten de normale werktijd aan de vorming wordt
besteed. De recuperatie wordt toegestaan ten belope van het aantal uren dat het personeelslid de vorming effectief heeft
bijgewoond, met inbegrip van de verplaatsingstijd naar en van het opleidingscentrum. Verplaatsingstijd wordt gerekend vanuit
de standplaats van het personeelslid of de woonplaats.
Het bestuur draagt de kosten voor de deelname aan de opgelegde vormingsactiviteiten. Tot die kosten behoren ook de kosten
voor de verplaatsing (inclusief eventueel kosten parkeren) naar en van de plaats waar de vormingsactiviteit doorgaat. Het
personeelslid dient daartoe de bewijsstukken van de verplaatsingskosten in.
Personeelsleden die een toegestane of verplichte vorming volgen die voor meer dan de helft buiten hun uurrooster doorgaat,
kunnen door de algemeen directeur maximaal 4 werkdagen studieverlof krijgen in functie van de deelname aan examens. Het
aantal dagen studieverlof wordt bepaald door de algemeen directeur in functie van de gevolgde vorming. Het studieverlof wordt
in volledige dagen opgenomen.
Art. 57.
Het personeelslid dat aan een vormingsactiviteit deelneemt, geeft na afloop daarvan aan de vormingsverantwoordelijke een
aanwezigheidsattest.
Als de vormingsactiviteit afsluit met een proef of een praktische toepassing, wordt het personeelslid geacht daaraan deel te
nemen en het resultaat mee te delen aan zijn diensthoofd en aan de vormingsverantwoordelijke.
De mate waarin het personeelslid na deelname aan vormingsactiviteiten in zijn dagelijks werk toepassing maakt van de geleerde
vaardigheden of van verworven kennis, is een element in zijn evaluatie.
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Afdeling II.

De vormingsplicht

Art. 58. Het personeelslid dat in dienst treedt neemt deel aan een leertraject dat zijn integratie in het bestuur
en zijn inwerking in de functie bevordert. Het leertraject bestaat uit:
a)
b)
c)
d)
e)

een introductiepakket over de werking van het bestuur;
kennismaking met de wetgeving/procedures/technieken die eigen zijn aan de functie en aan de dienst
waarvan de functie deel uitmaakt;
kennismaking met de rechtspositieregeling;
deontologie
arbeidsreglement en veiligheidsaspecten

Deze vorming kan o.a. bestaan uit het doornemen van een onthaalbrochure waarin de werking van het bestuur wordt
toegelicht.
Art. 59. Het personeelslid kan verplicht worden om vorming te volgen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

om kennis te nemen van nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten met betrekking tot zijn functie of
dienst;
om vertrouwd te worden met nieuwe informaticatoepassingen;
na herplaatsing of bevordering, om zich in te werken in de nieuwe functie;
om vertrouwd te worden met het gebruik van nieuwe materialen;
als onderdeel van een verbeterplan voor de werking van de dienst;
om het individueel functioneren op het vlak van kennis of vaardigheden te verbeteren.

Art. 60. Met behoud van de toepassing van de gevolgen van de evaluatie wordt aan het personeelslid met een ongunstige
evaluatie tijdens de loopbaan vorming aangeboden, die afgestemd is op de vastgestelde behoeften.
Art. 61.
§1. De verplichting om aan vormingsactiviteiten deel te nemen, gaat uit van de algemeen directeur.
§2. Met uitzondering van overmacht kunnen de personeelsleden van de verplichting tot deelname aan de opgelegde
vormingsactiviteit vrijgesteld worden als daar ernstige redenen voor zijn. Het personeelslid dat meent een ernstige reden te
hebben voor een vrijstelling van de verplichte deelname, vraagt die vrijstelling ten laatste vijf werkdagen voor de
vormingsactiviteit aan bij de vormingsverantwoordelijke. De algemeen directeur beslist of die vrijstelling toegekend wordt.
§3. Het personeelslid krijgt voor alle interne of externe vormingsactiviteiten waaraan het deelneemt op uitdrukkelijk verzoek
van de algemeen directeur, dienstvrijstelling en de periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.
Afdeling III.

Het vormingsrecht

Art. 62. Het personeelslid dat wil deelnemen aan een vormingsactiviteit vraagt daartoe toestemming aan de
vormingsverantwoordelijke via zijn diensthoofd via een formulier vormingsaanvraag. Het personeelslid motiveert zijn aanvraag.
Het diensthoofd neemt kennis van de vormingsaanvraag, geeft er een advies over en bezorgt de vormingsaanvraag onmiddellijk
aan de vormingsverantwoordelijke.
De vormingsverantwoordelijke toetst de aanvraag aan de vastgestelde vormingsbehoeften, de planning en de beschikbare
middelen. Hij overlegt daarover zo nodig met de leidinggevende en het personeelslid.
De vormingsverantwoordelijke stelt aan de algemeen directeur voor om toestemming te geven of te weigeren voor deelname
aan de vormingsactiviteit. De algemeen directeur beslist over de toestemming of de weigering. Hij motiveert zijn beslissing.
Art. 63.
§1. De toestemming voor deelname aan een vormingsactiviteit kan geweigerd worden op grond van de volgende algemene
criteria:
a) het dienstbelang, met name de minimale personeelsaanwezigheid voor een goede werking van de dienst
op het moment dat de vormingsactiviteit doorgaat;
b) het gebrek aan relevantie of meerwaarde van de aanvraag voor het bestuur of voor het personeelslid zelf
dat de aanvraag heeft ingediend;
c) praktische bezwaren: de vorming strookt niet met de vastgestelde vormingsbehoeften of met de bestaande
voorrangsregels; het voorgestelde programma wordt als niet geschikt beschouwd.
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d) de prijs, meer bepaald als de aangevraagde vorming een hoge kostprijs heeft, of indien de beschikbare
kredieten ontoereikend zijn.
Als de vorming om een van deze redenen geweigerd wordt, kan in overleg met het diensthoofd en het personeelslid een
geschikt alternatief aangeboden worden.
Art. 64. Het personeelslid dat om ernstige reden niet kan deelnemen aan een aangevraagde en toegestane vormingsactiviteit,
deelt dat onmiddellijk mee aan zijn leidinggevende. Het diensthoofd kan een ander personeelslid in de mogelijkheid stellen om
de vorming te volgen.
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Hoofdstuk VII. De administratieve anciënniteiten van het personeelslid
Art. 65. 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.
Onder werkelijke diensten worden alle diensten verstaan die recht geven op het salaris of die, voor het statutaire personeelslid,
bij ontstentenis van een salaris gelijkgesteld worden met dienstactiviteit.
Art. 66. De administratieve anciënniteiten, vermeld in artikel 65, tweede lid, 1° tot en met 4°, worden uitgedrukt in jaren en
volle kalendermaanden. Ze nemen een aanvang op de eerste dag van een maand. Als de diensten geen aanvang hebben
genomen op de eerste dag van een maand of geen einde hebben genomen op de laatste dag van een maand, worden de
gedeelten van maanden weggelaten.
Art.67. De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van de aanstelling op proef in
een bepaalde graad of een daarmee vergelijkbare graad.
De niveauanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van de aanstelling op proef in een of
meer graden van een bepaald niveau of van een daarmee vergelijkbaar niveau.
De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die gepresteerd zijn bij een overheid in statutair verband als
vastbenoemde en op proef benoemde, of in dienst als contractueel personeelslid.
Art. 68. De schaalanciënniteit is de anciënniteit, verworven bij het bestuur in een bepaalde salarisschaal van de functionele
loopbaan van een bepaalde graad. Ze neemt een aanvang op de datum van de aanstelling op proef in die graad, tenzij anders
bepaald.
De diensten die recht geven op een salaris, geven recht op de toekenning van schaalanciënniteit.
De volgende periodes van onbezoldigde volledige afwezigheid komen in aanmerking voor de toekenning van schaalanciënniteit:
 de loopbaanonderbreking;
 de thematische verloven
 het zorgkrediet
De schaalanciënniteit die voor die afwezigheden wordt toegekend mag in het totaal niet meer zijn dan een jaar.
Art. 69.
§1. Onder overheid wordt in artikel 65 en 67 verstaan:
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechterlijke verenigingen waarvan ze 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 ze lid zijn;
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese
Economische Ruimte;
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die
beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan
het overwicht van de overheid tot uiting komt.
§2. De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid, worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de
administratieve anciënniteiten, met uitzondering van de schaalanciënniteit.
Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van een vergelijking van die diensten met de
voorwaarden en met het functieprofiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid gepresteerd werden.
Als bewijsstukken worden aanvaard:
1°
attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat en hoelang een werknemer een bepaalde functie heeft
uitgeoefend en die weergeven wat dat inhield.
2°
de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
3°
evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
4°
zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming.
Rechtspositie gemeente Brakel 2020/2

32

Afdruk van 25/08/2020

Art. 70.
Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt graadanciënniteit, niveauanciënniteit en
dienstanciënniteit toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld.
Die administratieve anciënniteiten worden toegekend op basis van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en
met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die in de privésector of als zelfstandige gepresteerd werden. Als
bewijsstukken worden aanvaard:
1°
2°
3°
4°

attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat en hoelang een werknemer een bepaalde functie heeft
uitgeoefend en die weergeven wat dat inhield.
de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming.

Art. 71.
In afwijking van artikel 68, eerste lid, en artikel 69, §2, wordt aan het personeelslid met beroepservaring bij een overheid, in de
privésector of als zelfstandige ook schaalanciënniteit toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het
personeelslid wordt aangesteld.
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.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid, in de privésector of als zelfstandige
gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard:
1°
2°
3°
4°

attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat en hoelang een werknemer een bepaalde functie heeft
uitgeoefend en die weergeven wat dat inhield.
de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming.
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Hoofdstuk VIII. De functionele loopbaan
Afdeling I.

Algemene bepalingen

Art. 72. De functionele loopbaan bestaat uit de toekenning van opeenvolgende salarisschalen die met dezelfde graad verbonden
zijn. Bij elke aanstelling in een graad krijgt het personeelslid de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan van die graad,
tenzij anders bepaald.
Afdeling II.

De functionele loopbanen per niveau

Art. 73.
§1. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor niveau A:
1° voor de graden van rang Av, vermeld in artikel 7, tweede lid: A1a-A2a-A3a:
1) van A1a naar A2a na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
2) van A2a naar A3a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en geen laatste
ongunstig evaluatieresultaat;
2° voor de graden van rang Ax, vermeld in artikel 7, tweede lid: A4a-A4b:
1) van A4a naar A4b na negen jaar schaalanciënniteit in A4a en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
§2. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor niveau B:
1° voor de graden van rang Bv, vermeld in artikel 7, tweede lid: B1-B2-B3:
1) van B1 naar B2 na vier jaar schaalanciënniteit in B1 en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
2) van B2 naar B3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en B2 en geen laatste ongunstig
evaluatieresultaat;
2° voor de graad van rang Bx, vermeld in artikel 7, tweede lid: B4-B5:
1) van B4 naar B5 na negen jaar schaalanciënniteit in B4 en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
§3. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor niveau C:
1° voor een graad van rang Cv, vermeld in artikel 7, tweede lid:
a) C1-C2-C3:
1) van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
2) van C2 naar C3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en geen laatste ongunstig
evaluatieresultaat;
b) voor de begeleider in de erkende kinderdagverblijven en de begeleider in de initiatieven voor
buitenschoolse kinderopvang in dit niveau:
C1-C2: van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
2° voor de graad van rang Cx, vermeld in artikel 7, tweede lid: C4-C5:
1) van C4 naar C5 na negen jaar schaalanciënniteit in C4 en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
§4. De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor niveau D:
1° voor de graad van rang Dv, vermeld in artikel 7, tweede lid: D1-D2-D3:
1) D1 naar D2 na vier jaar schaalanciënniteit in D1 en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
2) van D2 naar D3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en geen laatste ongunstig
evaluatieresultaat;
2° voor de graad van rang Dx, vermeld in artikel 7, tweede lid: D4-D5:
1) van D4 naar D5 na negen jaar schaalanciënniteit in D4 en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
§5. De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor niveau E:
1° voor de graad van rang Ev, vermeld in artikel 7, tweede lid: E1-E2-E3:
1) van E1 naar E2 na vier jaar schaalanciënniteit in E1, en geen laatste ongunstig evaluatieresultaat;
2) van E2 naar E3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2, en geen laatste ongunstig
evaluatieresultaat;
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Hoofdstuk IX. De bevordering
Afdeling I.

Algemene bepalingen

Art. 74.
De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een functie van een graad van een hogere rang in overeenstemming
met de indeling en rangschikking van de graden in de personeelsformatie.
§1. Een bevordering is alleen mogelijk in een vacante betrekking van de personeelsformatie.
§2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende personeelsleden in aanmerking:
1°

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

2°

de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen en als ze aan een van
de volgende criteria beantwoorden:
a)
ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in
hoofdstuk II, afdeling II en III;
b)
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. De aanstellende overheid doet een oproep tot kandidaten. Ze beslist over de heraanstelling. De heraanstelling is niet tijdelijk
maar definitief.
De personeelsleden, met inbegrip van de op dat ogenblik afwezige personeelsleden, die voor een bevordering in de vacature in
aanmerking komen, worden daarvan door het college van burgemeester en schepenen op de hoogte gebracht bij aangetekend
schrijven of via ontvangstbewijs.
Tussen de datum van de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor inschrijving verlopen dertig kalenderdagen of
de inschrijvingsperiode loopt tot de datum meegedeeld in de bekendmaking, met dien verstande dat deze datum nooit minder
dan vijftien kalenderdagen mag zijn.
Het vacaturebericht vermeldt:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

de functiebenaming en de functiebeschrijving;
de salarisschaal;
de bevorderingsschaal;
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;
de beslissing om een reserve aan te leggen.

Het personeelslid krijgt een ontvangstbewijs van zijn kandidatuur.
De datum van de verzending of afgifte van de kandidatuur tegen ontvangstbewijs en, in voorkomend geval, de datum van de
poststempel geldt als datum van de indiening van de kandidatuur.
Art. 75.
De aanstellende overheid 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 er schriftelijk van op de
hoogte gebracht dat ze geweigerd zijn, met vermelding van de reden daarvoor.
De bevorderingen gaan gepaard met een proeftijd die dezelfde is als bij aanwerving. De regels over de evaluatie van de proeftijd
in artikel 35 zijn van toepassing op de proeftijd na bevordering.
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering een ongunstig evaluatieresultaat krijgt bij afloop van de
proeftijd, wordt opnieuw aangesteld in zijn vorige functie of in een andere, vacante functie van zijn vorige graad, als zijn vorige
functie niet meer vacant is.
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Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering bij afloop van de inloopperiode niet meer in aanmerking
komt voor aanstelling in de functie, wordt, als het daarmee instemt, opnieuw aangesteld in zijn vorige functie.
Afdeling II.

De bevorderingsvoorwaarden

Art. 76. De kandidaten moeten:
1°
een minimale niveauanciënniteit hebben;
2°
geen laatste ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
3°
voldoen aan de diplomavereisten die geldt bij aanwerving voor de vacante functie;
4°
slagen voor een selectieprocedure;
Afdeling III.

De selectie

Art. 77.
In afwijking van artikel 76 4°, is artikel 13 van toepassing.
De bepalingen van hoofdstuk II, afdeling III, zijn van toepassing op de selectieprocedure, vermeld in artikel 76 4°.
Geslaagde kandidaten kunnen worden opgenomen in een bevorderingsreserve met looptijd van twee jaar en die door de
aanstellende overheid maximaal één maal met maximaal één jaar kan worden verlengd.
De aanstellende overheid bepaalt haar keuze bij de openverklaring van de functie. Als de geslaagde kandidaten opgenomen
worden in een bevorderingsreserve, bepaalt de aanstellende overheid de geldigheidsduur daarvan, rekening houdend met de
vastgestelde maximale duur.
De bepalingen van artikel 22 zijn van toepassing.
Afdeling IV.

De algemene bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang

Art. 78.
§1. De algemene voorwaarden voor bevordering zijn voor alle niveaus:





ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben;
voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie;
geen laatste ongunstige evaluatie gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
slagen voor de selectieprocedure;

§2. De specifieke bevorderingsvoorwaarden zijn dezelfde als bij aanwerving en zijn gedefinieerd in de bijlage 3 bij deze
rechtspositieregeling.
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Hoofdstuk X. De vervulling van een vacature door interne personeelsmobiliteit
Afdeling I.

Algemene bepalingen

Art. 79.
§1. Onder interne personeelsmobiliteit voor de vervulling van een vacature wordt verstaan: de heraanstelling van een
personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie die in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde
rang is ingedeeld.
§2. Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende personeelsleden in aanmerking:
1°
2°

de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun
administratieve toestand;
de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan een van de volgende
criteria beantwoorden:
a)
ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in
hoofdstuk II, afdeling II en III;
b)
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. De procedure van interne personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de functies van algemeen directeur, financieel
directeur en adjunct algemeen directeur.
§4. De aanstellende overheid doet een oproep tot kandidaten en beoordeelt de geldigheid. De aanstellende overheid
beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen en van de voorgelegde bewijzen. Op basis van die beoordeling wordt
beslist welke kandidaten definitief tot de selectieprocedure worden toegelaten. Ze beslist over de heraanstelling.
De heraanstelling is niet tijdelijk maar definitief.
De bepalingen over de proeftijd zijn niet van toepassing na de heraanstelling.
Afdeling II.

De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit

Art. 80.
De kandidaten moeten ten minste:
1°
een minimale graadanciënniteit van 4 jaar hebben;
2°
geen laatste ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
3°
voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving voor de functie;
4°
zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste voor de functie.
§1. Kandidaatstelling
De vacature die door interne personeelsmobiliteit wordt vervuld, wordt door de aanstellende overheid intern bekendgemaakt
via de volgende media:
1°
interne post;
2°
ad valvas uithanging;
In afwijking van het eerste lid worden personeelsleden die om welke geldige reden ook langer dan een week afwezig zijn,
schriftelijk van de vacature op de hoogte gebracht.
Het vacaturebericht vermeldt:
1° de functiebenaming en de functiebeschrijving;
2° de salarisschaal;
3° de voorwaarden;
4° de selectieproeven;
5° de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend en de uiterste datum voor het indienen van de
kandidaturen;
6° het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen over de vacante betrekking en over de
arbeidsvoorwaarden /waar de functiebeschrijving voor de vacante betrekking verkrijgbaar is evenals
informatie over de arbeidsvoorwaarden;
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De kandidaturen worden ingediend per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De uiterste
termijn voor kandidaatstelling beloopt dertig kalenderdagen na de datum van de bekendmaking van de vacature of tot de
datum meegedeeld in de bekendmaking, met dien verstande dat deze datum nooit minder dan veertien kalenderdagen mag
zijn.
Bij kandidaatstelling via brief wordt de datum van de verzending van de kandidatuur beschouwd als de datum waarop de
kandidatuur is ingediend. Voor de datum van verzending geldt, naargelang van het geval, de datum van de poststempel, van het
faxbericht of van het mailbericht.
Bij afgifte wordt de kandidatuur voor ontvangst getekend. De datum van ondertekening voor ontvangst wordt beschouwd als de
datum van indiening van de kandidatuur.
De vacature kan vervuld worden door functiewijziging of door graadverandering.
Bij functiewijziging komen de kandidaten in aanmerking die in dezelfde graad zijn aangesteld als de graad van de vacante
functie. Bij graadverandering komen de kandidaten in aanmerking die een andere graad bekleden van dezelfde rang, waaraan
dezelfde salarisschalen en dezelfde functionele loopbaan verbonden zijn.
§2. Functiewijziging
Als de functie ingevuld wordt via functiewijziging, dan worden de kandidaten onderworpen aan een gestructureerd interview
door een selectiecommissie die nagaat of de kandidaat voldoet aan de competentievereisten voor de vacante functie.
De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de algemeen geldende regels voor de selecties, vastgesteld in hoofdstuk II.
Het interview is ondermeer gebaseerd op:
1. de selectiecriteria, afgeleid van de functieomschrijving voor de vacante functie;
2. een vooraf door de kandidaten overgemaakt CV;
3. de sollicitatiebrief van de kandidaten;
4. de laatste evaluatie/opvolgingsgesprekken van de kandidaat;
De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de ongeschiktheid van de
kandidaten en stelt een rangorde van geschikt gevonden kandidaten voor volgens een puntensysteem op 100.
Als de competenties, vermeld in het huidige functieprofiel van de kandidaat verschillen van deze van de nieuwe functie, dan
wordt de kandidaat voorafgaand onderworpen aan een psychotechnisch selectiegedeelte dat enkel die competenties die
verschillen meet. De kandidaat dient op het dit psychotechnische selectiegedeelte voor iedere competentie de vermelding
gunstig te bekomen. Deze resultaten blijven geldig gedurende een periode van twee jaar.
§3. Graadverandering
Als de functie wordt ingevuld door graadverandering, dan worden de kandidaten onderworpen aan een selectieprocedure die
bestaat uit:
A. Een gestructureerd interview, gebaseerd op:
de selectiecriteria, afgeleid van de functieomschrijving voor de vacante functie;
een vooraf door de kandidaat overgemaakt CV;
de sollicitatiebrief van de kandidaat;
de laatste evaluatie van de kandidaat;
B. Naargelang de functie ofwel een:
Een schriftelijke proef (administratieve functies van niveau D, C en B) of een praktische proef (technische functies)
C. Als de competenties, vermeld in het huidige functieprofiel van de kandidaat verschillen van deze van de nieuwe functie, dan
wordt de kandidaat voorafgaand onderworpen aan een psychotechnisch selectiegedeelte dat enkel die competenties die
verschillen meet.
De kandidaat dient op het dit psychotechnische selectiegedeelte voor iedere competentie de vermelding gunstig te bekomen.
Deze resultaten blijven geldig gedurende een periode van twee jaar.
De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de algemeen geldende regels voor de selecties, vastgesteld in hoofdstuk II.
Als de functie zowel bij functiewijziging als bij graadverandering toegankelijk is, dan is §3 van toepassing voor de wijze waarop
nagegaan wordt of de kandidaten voldoen aan de competentievereisten voor de functie.
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§4. Het personeelslid behoudt na de heraanstelling in een andere functie, ongeacht of die tot dezelfde of tot een andere graad
behoort, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige functie. Het
personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waarmee een andere functionele loopbaan met andere salarisschalen
verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt met 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 vorige jaarsalaris op persoonlijke titel zolang die gunstiger is.
De graadanciënniteit wordt na een graadverandering vastgesteld op basis van een vergelijking van de diensten in de vorige
graad met de voorwaarden en met het functieprofiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt zoals bepaald in
artikel 69 §2, is van toepassing op de vaststelling van de graadanciënniteit bij de heraanstelling in een functie van een andere
graad.
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Hoofdstuk XI. Externe personeelsmobiliteit
Afdeling I.

Externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied

Art. 80bis.
§1. De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW wordt vastgesteld overeenkomstig hoofdstuk 2 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige
lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse
overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en
provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied (en latere wijzigingen).
De regeling voor de externe personeelsmobiliteit is wederkerig en gelijk voor zowel de gemeente als het OCMW.
§2. De procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW is niet van toepassing op het ambt
van algemeen directeur en financieel directeur.
Art. 80ter.
§1.

De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW wordt verwezenlijkt op de volgende manieren of
op één van de volgende manieren:
01.
door het deelnemen van personeelsleden van het OCMW aan een procedure voor interne personeelsmobiliteit
bij de gemeente, of omgekeerd;
02.
door het deelnemen van personeelsleden van het OCMW aan een bevorderingsprocedure bij de gemeente, of
omgekeerd.

§2.

Voor het deelnemen aan een procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW komen
de volgende personeelsleden in aanmerking:
01.
een vast aangesteld statutair personeelslid, ongeacht de administratieve stand;
02.
een contractueel personeelslid dat beantwoordt aan de criteria om bij de eigen overheid in aanmerking te
komen voor een bevorderingsprocedure of een procedure voor interne personeelsmobiliteit, bedoeld in de
artikels 74, §2 en 79 §2 van deze rechtspositieregeling.

Art. 80quater.
De aanstellende overheid kan een beroep doen op een externe personeelsmobiliteit met het OCMW bij het vacant verklaren van
een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten. In voorkomend geval wordt deze
beslissing bezorgd aan het OCMW, samen met het verzoek om de vacante betrekking intern bekend te maken.
Afdeling II

Gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en gemeenschappelijke wervingsreserves bij sommige
overheden met hetzelfde werkingsgebied

Art. 80quinquies.
§1.
De aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW kunnen bij een aanwervingsprocedure, voor een vacante
betrekking die zowel bij de gemeente als bij het OCMW bestaat, gezamenlijk een selectieprocedure organiseren overeenkomstig
hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit
tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten
van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen
lokale en provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied (en latere wijzigingen).
Na een gezamenlijke selectieprocedure kunnen de aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW eveneens een
gemeenschappelijke wervingsreserve aanleggen. Het aanleggen van een gemeenschappelijke wervingsreserve verloopt in
overeenstemming met de procedureregels, met toepassing van de artikels 22 en 77 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel.
§2.
De procedure voor gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en gemeenschappelijke wervingsreserves is niet
van toepassing op het ambt van algemeen directeur en financieel directeur.
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Afdeling III

Externe personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden die niet hetzelfde werkingsgebied
hebben en tussen diezelfde lokale en provinciale overheden en diensten van de Vlaamse overheid

Art. 80sexies.
§1.

De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en andere overheden wordt vastgesteld overeenkomstig
hoofdstuk 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe
personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en
provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter
ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied (en
latere wijzigingen).
Onder ‘andere overheden’ wordt verstaan de lokale en provinciale overheden die niet hetzelfde werkingsgebied
hebben en de diensten van de Vlaamse overheid.

§2.

De procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en andere overheden is niet van toepassing op
het ambt van algemeen directeur en financieel directeur.

Art. 80septies.
Voor het deelnemen aan een procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en andere overheden kunnen de
volgende personeelsleden zich kandidaat stellen:
01.
een vast aangesteld statutair personeelslid in een gelijkwaardige graad;
02.
een contractueel personeelslid in een gelijkwaardige graad die bij de eigen overheid werd aangesteld na het
extern bekendmaken van de vacante betrekking en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op
de vacante betrekkingen in statutair dienstverband.
Art. 80octies.
De aanstellende overheid kan een beroep doen op een externe personeelsmobiliteit met andere overheden bij het vacant
verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten. In voorkomend geval wordt
bepaald op welk segment van de overheidsarbeidsmarkt een beroep wordt gedaan.
Art. 80novies.
De duur van de proeftijd bedraagt drie maanden voor de statutaire personeelsleden.
De bepalingen over het berekenen van de proeftijd, bedoeld in artikel 34, eerste lid van deze rechtspositieregeling, zijn van
overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk XII. Terbeschikkingstelling en overdracht van personeel aan het OCMW- gemeente
Art. 80decies.
§1 De gemeenteraad kan personeel ter beschikking stellen van het OCMW, mits goedkeuring van de OCMW-raad. Dit na
onderhandeling met de diverse vakorganisaties.
§2 De gemeenteraad kan een personeelslid overdragen aan het OCMW, mits goedkeuring bekomen wordt vanwege de OCMWraad. Voor de contractuele personeelsleden dient een nieuwe arbeidsovereenkomst te worden afgesloten.
Bij overdracht van een personeelslid wordt de betrokken ambtenaar voorafgaand gehoord door de aanstellende overheid.
Het overgedragen personeelslid van de gemeente behoudt zijn of haar graad, salarisschaal en zijn of haar aanspraken op de
functionele loopbaan die het personeelslid had kunnen doorlopen als het bij het gemeentebestuur in dienst was gebleven,
volgens de voorwaarden die daarvoor golden bij het gemeentebestuur. Het behoud van deze rechten blijft verworven zolang de
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel niet gunstiger is. Ook komen de overgedragen personeelsleden in beginsel in
aanmerking voor bevordering en interne mobiliteit bij het OCMW-bestuur op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als
de andere personeelsleden van het OCMW-bestuur.
OCMW
§1 De OCMW-raad kan personeel ter beschikking stellen van de gemeente, mits goedkeuring van de gemeenteraad. Dit na
onderhandeling met de diverse vakorganisaties.
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§2 De OCMW-raad kan een personeelslid overdragen aan de gemeente, mits goedkeuring bekomen wordt vanwege de
gemeenteraad. Bij overdracht van een personeelslid wordt de betrokken ambtenaar voorafgaand gehoord door de aanstellende
overheid. Het overgedragen personeelslid van het OCMW behoudt zijn of haar graad, salarisschaal en zijn of haar aanspraken op
de functionele loopbaan die het personeelslid had kunnen doorlopen als het bij het OCMW in dienst was gebleven, volgens de
voorwaarden die daarvoor golden bij het OCMW. Het behoud van deze rechten blijft verworven zolang de rechtspositieregeling
van het gemeentepersoneel niet gunstiger is. Ook komen de overgedragen personeelsleden in beginsel in aanmerking voor
bevordering en interne mobiliteit bij het gemeentebestuur op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de andere
personeelsleden van het gemeentebestuur.
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Titel IV. Het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie
Hoofdstuk I. Het opdrachthouderschap
Art. 81.
Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid in dienst met een in de tijd beperkte opdracht
die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en functievereisten, aanzienlijk verzwaart.
Het opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op functies in graden van niveau A, B en C en op personeelsleden die de
proeftijd beëindigd hebben.
De algemeen directeur brengt de personeelsleden die daarvoor wegens de aard van hun functie in aanmerking komen, op de
hoogte van de opdracht met het oog op de kandidaatstelling.
De mededeling bevat een inhoudelijke omschrijving van de opdracht en van de gevraagde competenties en vermeldt de uiterste
termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de opdracht.
De algemeen directeur 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 de functie in aanmerking komen wordt verstaan personeelsleden die
nuttige terreinkennis hebben voor de opdracht, personeelsleden die ervaring hebben met projectmatig werken en die daartoe
de nodige competenties hebben ontwikkeld.
Art. 82. De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage zoals vastgesteld in artikel 152.
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Hoofdstuk II. De waarneming van een hogere functie
Art. 83. Dit hoofdstuk is, met uitzondering van artikel 85, eerste lid, en artikel 85bis, niet van toepassing op de waarneming in de
functies van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct algemeen directeur.
Art. 84.
§1.
Een vast aangesteld statutair personeelslid en een contractueel personeelslid van een lagere graad, wordt als
waarnemend functiehouder aangesteld in een functie van een hogere graad, als de titularis 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 voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden
Het college van burgemeester en schepenen beslist op voorstel van het hoofd van het personeel wie de hogere functie
waarneemt.
§2.
De waarneming van een hogere functie in een betrekking die definitief vacant is, mag ten hoogste zes maanden duren.
Die termijn mag, als dat noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst, verlengd worden op voorwaarde dat de procedure
om de betrekking definitief te vervullen op het ogenblik van de verlenging ingezet is.
§3.

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

Art. 85.
Het statutaire personeelslid dat een hogere functie waarneemt krijgt voor de duur van de opdracht een toelage zoals
vastgesteld in artikel 149.
Een contractueel personeelslid in dienst, dat met de waarneming instemt, komt voor de waarneming van een hogere functie in
aanmerking onder dezelfde voorwaarden van het vast aangestelde statutaire personeelslid, met dien verstande dat:
 De waarneming in een betrekking die niet definitief vacant is, nooit langer dan twee jaar mag duren;
 De waarnemer voor de duur van de waarneming een salaris wordt toegekend in de salarisschaal die verbonden
is aan de hogere functie;
Art. 85bis.
Waarneming van het ambt van algemeen directeur en financieel directeur
§1. Indien een adjunct directeur in dienst is, vervangt deze de algemeen directeur als hij afwezig is.
§2 De gemeenteraad kan een waarnemend algemeen directeur en financieel directeur aanstellen om de algemeen
directeur en financieel directeur bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen.
In spoedeisende gevallen kan een waarnemend algemeen directeur of een waarnemend financieel directeur door het college
van burgemeester en schepenen worden aangesteld. De aanstelling vervalt als de gemeenteraad ze in de eerstvolgende
vergadering niet bekrachtigt.
In geval van gewettigde afwezigheid kunnen de algemeen directeur en financieel directeur van de gemeente, binnen drie dagen
voorzien in hun vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal zestig dagen, een door de gemeenteraad erkende
waarnemer aanstellen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid eenmaal worden verlengd.
§3. De gemeenteraad stelt in ieder geval een waarnemend algemeen directeur en financieel directeur aan, als de afwezigheid of
de verhindering van de algemeen directeur en financieel directeur langer dan honderdtwintig dagen duurt, of bij vacature van
het ambt.
§4 De waarnemend algemeen directeur en financieel directeur van de gemeente moeten voldoen aan de voorwaarden, met
uitzondering van het doorlopen van de selectieprocedure, voor de uitoefening van het ambt dat zij waarnemen. Van die regel
kan alleen bij vacature van het ambt en slechts voor de duur van zes maanden – eenmalig verlengbaar met zes maanden worden afgeweken, als er bij de gemeente geen personeelslid is dat aan alle voorwaarden voldoet.
De waarnemend algemeen directeur en financieel directeur van de gemeente oefenen alle bevoegdheden uit die aan dat ambt
verbonden zijn.
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Titel V. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid
Hoofdstuk I. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid in een functie van dezelfde rang
Art. 86.
De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang gebeurt op initiatief van het bestuur. Ze houdt in dat het vast
aangestelde statutaire personeelslid herplaatst wordt in een andere, passende functie van dezelfde graad of in een passende
functie van een andere graad van dezelfde rang.
De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing. Ze voert hierover vooraf een gesprek met het personeelslid.
De herplaatsing is niet tijdelijk, maar definitief. Het personeelslid wordt minimaal tien dagen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor
het gesprek en geïnformeerd over de passende functie of functies die voorgesteld worden.
Art. 87.
De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wordt toegepast als de betrekking van een vast aangesteld statutair
personeelslid afgeschaft wordt en het personeelslid zijn betrekking niet in overgangsregeling behoudt.
De ambtshalve herplaatsing wordt toegepast als een vast aangesteld statutair personeelslid door een bevoegde
gezondheidsdienst ongeschikt verklaard wordt 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.
Art. 88.
De ambtshalve herplaatsing is alleen mogelijk in een vacante functie. Dit geldt evenwel niet voor een ambtshalve herplaatsing
om gezondheidsredenen.
De ambtshalve herplaatsing wegens afschaffen van de betrekking heeft voorrang op de vervulling van de vacature door een
procedure van aanwerving, bevordering of interne mobiliteit.
Als er meerdere overtallige personeelsleden in aanmerking komen voor ambtshalve herplaatsing in een vacature gelden in
volgorde de volgende criteria om de voorrang van de personeelsleden te bepalen:
 De mate waarin voldaan wordt aan de competentievereisten van de vacante betrekking. Hiervoor wordt een
competentiemeting via een selectieproef die is afgestemd op het examenprogramma van de desbetreffende
functie.
 de dienstanciënniteit;
 de leeftijd;
 eventuele sociale omstandigheden.
Het personeelslid behoudt na de ambtshalve herplaatsing de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in zijn
vorige functie.
Artikel 70, is van toepassing op de vaststelling van de graadanciënniteit als het personeelslid herplaatst wordt in een functie van
een andere graad.
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Hoofdstuk II. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid in een functie van een lagere
graad
Art. 89. Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan op initiatief van de aanstellende overheid herplaatst wordt in een
functie van een lagere graad als een bevoegde gezondheidsdienst het personeelslid niet langer geschikt acht om zijn functie of
een functie van dezelfde graad uit te oefenen, maar wel geschikt acht voor de uitoefening van een functie van een lagere graad.
Art. 90. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering een ongunstig evaluatieresultaat krijgt bij afloop
van de proeftijd, wordt opnieuw aangesteld in zijn vorige functie of in een andere, vacante functie van zijn vorige graad, als zijn
vorige functie niet meer vacant is.
Art. 91. Een vast aangesteld statutair personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf verzoekt om herplaatsing in
een functie van een lagere graad, kan worden aangesteld in een passende, vacante functie van een lagere graad. Die vorm van
herplaatsing kan slechts eenmaal tijdens de loopbaan toegekend worden.
Art. 92. De aanstellende overheid beslist over de herplaatsing, vermeld in de artikels 89, 90 en 91. Ze voert hierover vooraf een
gesprek met het personeelslid. Het personeelslid wordt minimaal tien dagen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor het gesprek en
geïnformeerd over de passende functie of functies die voorgesteld worden.
Art. 93. Het betrokken personeelslid dat met toepassing van artikel 92 door de aanstellende overheid gehoord wordt, kan zijn
persoonlijk standpunt naar aanleiding van de voorstelde functie of functies schriftelijk meedelen aan de aanstellende overheid.
Art. 94. Bij de herplaatsing om gezondheidsredenen, wordt met het oog op de billijkheid een salaris, salarisschaal of een
functionele loopbaan voor het betrokken personeelslid vastgesteld, rekening houdend met het salaris, de salarisschaal en de
schaalanciënniteit die het personeelslid al verworven had in zijn vorige functie.
Art. 95. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat, met toepassing van artikel 90, na een bevordering herplaatst wordt,
krijgt opnieuw de salarisschaal die het verworven had in de functie van zijn vorige graad. De schaalanciënniteit die opgebouwd
werd in de functie van de hogere graad tijdens de proeftijd, wordt overgedragen naar de schaalanciënniteit in de functie van de
lagere graad.
Art. 96. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat met toepassing van artikel 91, op zijn verzoek herplaatst wordt in een
functie van een lagere graad krijgt, binnen de functionele loopbaan die verbonden is met zijn nieuwe graad, de salarisschaal
waarvan het maximumbedrag het kleinste verschil vertoont met het maximumbedrag van zijn vorige salarisschaal. Als aan de
functie van de vorige graad een functionele loopbaan verbonden was, wordt de schaalanciënniteit die het betrokken
personeelslid had opgebouwd in zijn laatste salarisschaal, overgedragen op de nieuwe salarisschaal.
Art. 97. Nihil.
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Hoofdstuk III. De herplaatsing van het contractuele personeelslid
Art. 98. Nihil
Art. 99. Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt en voor zover er in de contractuele betrekkingen
van de personeelsformatie een passende functie van dezelfde rang vacant is, kan de herplaatsing om gezondheidsredenen en op
eigen verzoek als vastgesteld voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden onder dezelfde voorwaarden toegepast
worden op contractuele personeelsleden.
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Titel VI.

Het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging

Hoofdstuk I. Het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid
Art. 100. Het personeelslid kan zijn hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen naar aanleiding van:
1° de tuchtstraf “ontslag van ambtswege” of “afzetting”;
2° de vervroegde pensionering om medische redenen of wegens invaliditeit.
Art. 101. Naast de bepalingen in artikel 100, 1° en 2° kan met behoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale
bepalingen niemand de hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen, behalve in de gevallen die bepaald zijn door deze
rechtspositieregeling.
Art. 102. Ambtshalve wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid van statutair personeelslid als:
1°
de statutaire aanstelling onregelmatig werd bevonden binnen de termijn voor beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State of, als een zodanig beroep is ingesteld, tijdens de procedure;
2°
het statutaire personeelslid niet meer voldoet aan de voor zijn functie geldende nationaliteitsvereiste,
of de burgerlijke en politieke rechten niet meer geniet, of zijn medische ongeschiktheid voor de functie
behoorlijk werd vastgesteld;
3°
het statutaire personeelslid zonder geldige reden de werkpost verlaat of na een toegelaten
afwezigheid zonder geldige reden het werk niet hervat na meer dan tien dagen;
4°
het statutaire personeelslid zich in een toestand bevindt waarin de toepassing van de burgerlijke
wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft;
Art. 103. De termijn, vermeld in artikel 102, punt 1°, geldt niet in geval van arglist of bedrog vanwege het statutaire
personeelslid.
Art. 104. In de gevallen vermeld in artikel 102 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 102, punt 1°, na arglist of bedrog,
wordt op staande voet ontslagen, ongeacht het tijdstip waarop die onregelmatigheid werd vastgesteld.
Art. 105. De aanstellende overheid stelt het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid vast en beslist tot ontslag
van het betrokken personeelslid. Het personeelslid wordt vooraf gehoord.
Het ontslag wordt met een aangetekende brief betekend die de beslissing meedeelt samen met de redenen en de ingangsdatum
van het ontslag. Deze ingangsdatum is de datum beslist in de ontslagbeslissing. Deze datum kan nooit met terugwerkende
kracht bepaald worden. Bij ontstentenis van een datum geldt de datum van de ontslagbeslissing.
Het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt bij zijn ontslag geïnformeerd over de wet van 20 juli 1991 houdende sociale
en diverse andere bepalingen, en over alle verplichtingen die uit die wet voortvloeien.
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Hoofdstuk II. De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid
Art. 106. §1.De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid op proef:
1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige tussentijdse evaluatie of eindevaluatie van de proeftijd,
vermeld in artikel 36.
Het statutair personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie maanden afwezig is wegens
ziekte of invaliditeit kan ontslagen worden.
§2. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast aangestelde statutaire personeelslid:
1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een tweede evaluatie met het evaluatieresultaat
ongunstig;
3° de pensionering ingevolgde de toepassing van de pensioenwetgeving;
4° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd;
In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde statutaire personeelslid na het bereiken
van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden. Het statutaire dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende
overheid of op verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist. In
het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de aanstellende overheid vereist. In beide gevallen verleent de
aanstellende overheid de verlenging voor een periode van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met hoogstens één jaar. Het
betrokken personeelslid behoudt gedurende de volledige periode van de verlenging de hoedanigheid van vast aangesteld
statutair personeelslid.
Art. 107. Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, brengt de aanstellende overheid daarvan schriftelijk op de
hoogte.
De aanstellende overheid neemt kennis van het ontslag en brengt het personeelslid daarvan schriftelijk op de hoogte.
De datum waarop het statutaire personeelslid de dienst effectief verlaat, wordt vastgesteld in onderling akkoord tussen het
personeelslid en de aanstellende overheid. Bij ontstentenis van akkoord binnen een periode van vier weken, gelden de
bepalingen van artikel 108 §2.
Art. 108.
§1.

Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen wegens definitieve vastgestelde beroepsongeschiktheid of
wegens ziekte of invaliditeit, vermeld in artikel 106 §1, heeft:



Een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag werd betekend, als
de proeftijd gelijk of minder is dan drie maanden.
Een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag werd betekend, in alle andere
gevallen.

Het bestuur kan opteren om deze opzegtermijn te vervangen door een verbrekingsvergoeding. Deze keuze wordt in de
ontslagbrief expliciet vermeld.
Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, betekend. Daarbij wordt het
personeelslid in voorkomend geval geïnformeerd over alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende
sociale en diverse andere bepalingen.
§2.
De opzegtermijn van het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde
beroepsongeschiktheid heeft, ongeacht het loon, een opzeggingstermijn van drie maanden per periode van vijf jaar statutaire
dienst bij het bestuur.
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 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.
§3.
Het statutaire personeelslid op proef en het vast aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt wegens
definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid krijgt maximaal één dag per week dienstvrijstelling voor het zoeken naar een
nieuwe betrekking. Het personeelslid stelt de algemeen directeur één dag op voorhand in kennis van de afwezigheid.
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§4.
In onderling akkoord tussen het personeelslid en het college van burgemeester en schepenen kunnen deze
opzegtermijnen ingekort worden.
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Titel VII. Het salaris
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Art. 109. De aanstellende overheid stelt het jaarsalaris van het personeel vast in salarisschalen, die bestaan uit:
1° een minimumsalaris;
2° de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen;
3° een maximumsalaris.
Art. 110. Elke salarisschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C, D, E, die overeenstemmen met de niveaus, vermeld
in artikel 6, gevolgd door een cijfer en eventueel een kleine letter a, b of c.
Het eerste lid is niet van toepassing op de algemeen directeur en de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur.
Art. 111.
§1.

Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, vermeld in artikel 73,
verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijfercode:
1° niveau E:
Graad
1 basisgraad

rang
Ev

schalen
E1-E2-E3

rang
Dv
Dx

schalen
D1-D2-D3
D4-D5

Graad

rang

schalen

1 basisgraad

Cv
Cv
Cx

C1-C2-C3
C1-C2
C4-C5

rang
Bv
Bx

schalen
B1-B2-B3
B4-B5

rang
Av
Ax

schalen
A1a-A2a-A3a
A4a-A4b

2° niveau D:
Graad
1 basisgraad
1 (technische) hogere
graad
3° niveau C:

1 hogere graad
4° niveau B:
Graad
1 basisgraad
1 hogere graad
5° niveau A:
Grad
1 basisgraad
eerste hogere graad
§2.

De salarisschaal van algemeen directeur is de hoogste salarisschaal binnen de gemeentelijke organisatie.

§3.

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

Art. 112.
Het personeelslid wordt bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan zijn graad, zoals bepaald in artikel 111.
Het personeelslid ontvangt het salaris dat overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. De geldelijke anciënniteit bestaat uit
het aantal dienstjaren dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het salaris.
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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 graad.
Het salaris van een deeltijds personeelslid wordt vastgesteld in verhouding tot zijn prestaties.
Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het dagelijks personeelsbeheer
gemachtigd is, het hoofd van het personeel, stelt het individuele jaarsalaris van de personeelsleden vast.
Hoofdstuk II. De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van geldelijke anciënniteit
Afdeling I.

Diensten bij een overheid

Art. 113. Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen komen alleen de werkelijke diensten in statutair of contractueel
verband in aanmerking die het personeelslid als titularis van een bezoldigde betrekking heeft geleverd in dienst van:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke verenigingen waarvan
ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten en de
internationale instellingen waarvan ze 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 ander instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang, en
waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt.

Art. 114. Voor de toepassing van artikel 113 wordt onder werkelijke diensten verstaan: alle diensten die recht geven op een
salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens de rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen voor de
vaststelling van het salaris.
Afdeling II.

Diensten in de privésector of als zelfstandige

Art. 115. Ook de diensten met volledige of onvolledige prestaties in de privésector of als zelfstandige worden voor de
toekenning van periodieke salarisverhogingen volledig in aanmerking genomen, op voorwaarde dat relevant is voor de
uitoefening van de functie. Dit geldt ook voor de decretale graden.
De relevantie wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die diensten met de algemene en specifieke voorwaarden en
met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de diensten.
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere verloop van de loopbaan.
Afdeling III.

De valorisatie van de diensten

Art. 116.
§1.
De diensten die in overeenstemming met artikel 113 tot en met 115 gepresteerd werden, worden, vanaf 1 januari 2008,
voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor honderd procent, ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds
gepresteerd werden.
Voor diensten gepresteerd voor 01/01/2008 geldt de regeling die op dat ogenblik van toepassing was in de
rechtspositieregeling.
§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.
Art. 117. Het uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het dagelijks personeelsbeheer
gemachtigd is, het hoofd van het personeel, stelt de duur vast van de in aanmerking komende diensten die het personeelslid in
het onderwijs als interim of als tijdelijk personeelslid heeft gepresteerd aan de hand van het attest, verstrekt door de bevoegde
autoriteiten.
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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.
Art. 118. 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.
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Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen
Art. 119. Het personeelslid dat met toepassing van artikel 71 schaalanciënniteit verwerft voor ervaring, opgedaan bij een
andere overheid, in de privésector of als zelfstandige, wordt met de toegekende schaalanciënniteit ingeschaald in de
salarisschaal van de functionele loopbaan die overeenstemt met de toegekende schaalanciënniteit.
Art. 120. 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.
Art. 121. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling heeft het personeelslid dat bevorderd wordt
naar een graad van een hoger niveau ten minste recht op de volgende verhoging van zijn jaarsalaris tegen 100%:
1° 620 euro bij bevordering naar niveau D;
2° 745 euro bij bevordering naar niveau C;
3° 870 euro bij bevordering naar niveau B;
4° 1240 euro bij bevordering naar niveau A.
Als het jaarsalaris in de nieuwe graad niet ten minste het bedrag, vermeld in het eerste lid, hoger is dan het jaarsalaris dat het
personeelslid in zijn oude graad zou hebben gekregen, wordt het jaarsalaris in de nieuwe graad verhoogd tot de minimale
verhoging, vermeld in het eerste lid, bereikt wordt.
Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan in de graad waarnaar het
personeelslid bevorderd wordt. Daartoe wordt telkens zijn oude salarisschaal, met inbegrip van de periodieke verhogingen,
maar zonder het verloop in de functionele loopbaan, vergeleken met de nieuwe salarisschaal, met inbegrip van de toepassing
van de periodieke verhogingen en het verloop in de functionele loopbaan.
De minimale salarisverhoging is ook van toepassing als een personeelslid in dienst van het bestuur, via een
aanwervingsprocedure aangesteld wordt in een graad van een hoger niveau.
De minimale salarisverhoging is een integraal onderdeel van het jaarsalaris.
Art. 122. De salarisschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld met volgende minima en maxima, uitgedrukt in euro:
vanaf 01.01.2009: gemeenten van 6.001 tot 15.000 inwoners: 30.226,21– 44.643,33.
De weddenschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld op 130% van deze van gemeentesecretaris.
Art. 123. De salarisschaal van de financieel beheerder wordt vastgesteld met volgende minima en maxima, uitgedrukt in euro:
vanaf 01.01.2009: gemeenten van 6.001 tot 15.000 inwoners: 28.473,97 – 42.055,31.
De weddenschaal van de financieel directeur wordt vastgesteld op 130% van deze van financieel beheerder.
Art. 124. De salarisverhogingen van de algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur worden in
evenredige wijze gespreid over 15 jaar.
Art. 125. De uitgewerkt salarisschalen van de algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct algemeen directeur
bevinden zich in bijlage bij dit besluit.
Art. 126. Als het inwonersaantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners, op basis waarvan met toepassing
van artikel 122 en 123 hun respectievelijke salarisschaal werd vastgesteld, dan behouden de indienstzijnde algemeen directeur
en financieel directeur hun salarisschaal ten persoonlijke titel.
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Hoofdstuk IV. De betaling van het salaris
Art. 127. 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.
Art. 128. 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.
Art. 129. Het maandsalaris is gelijk aan een twaalfde van het jaarsalaris. Het uurloon is gelijk aan 1/1976 van het jaarsalaris.
§1.
Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag ervan berekend door het volledige
maandsalaris te vermenigvuldigen met een van de volgende breuken:
1° indien het aantal gepresteerde dagen van die maand kleiner is dan of gelijk aan 10:
Het aantal gepresteerde dagen x 1,4;
30
2° indien het aantal gepresteerde dagen van die maand groter is dan 10:
30 – (het aantal niet gepresteerde dagen x 1,4);
30
§2.
Met gepresteerde dagen worden gelijkgesteld: de dagen waarop geen arbeidsprestatie wordt geleverd, maar waarvoor
het salaris niettemin wordt doorbetaald.
Art. 130. 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 artikel 129.
Als het personeelslid in de loop van de maand met pensioen gaat of overlijdt, wordt het salaris voor de volledige maand betaald.
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Titel VIII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Art. 131. Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de functie worden terugbetaald.
Hoofdstuk II. De verplichte toelagen
Afdeling I.

De haard- en standplaatstoelage

Art. 132.
§1.
Het personeelslid heeft krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van verschillende bepalingen
betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel recht op een haarden standplaatstoelage indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan.
§2.
Het gehuwde personeelslid, het personeelslid dat samenleeft, of het alleenstaand 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 euro (100%) wanneer het salaris 16.421,84 euro (100%) niet overschrijdt;
- 359,95 euro (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100%), maar niet meer bedraagt dan
18.695,86 euro (100%).
§3.

Het personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage, ontvangt een standplaatstoelage van:
- 359,95 euro (100%) op voorwaarde dat het salaris niet hoger is dan 16.421,84 euro (100%)
- 179,98 euro (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100%) maar niet meer bedraagt dan
18.695,86 euro (100%).

§4.
In het geval dat de twee echtgenoten of de twee personen die samenleven elk beantwoorden aan de voorwaarden om
de haardtoelage te verkrijgen, wijzen ze in wederzijds akkoord diegene van de twee aan, aan wie de haardtoelage wordt
uitbetaald. De standplaatstoelage wordt toegekend aan het personeelslid dat geen haardtoelage geniet.
§5.
Als het recht op de haard- en standplaatstoelage in de loop van een maand wijzigt, wordt voor de gehele maand het
voordeligste stelsel toegepast.
§6.
De bezoldiging van het personeelslid wiens salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100%), respectievelijk 18.695,86 euro
(100%) mag niet kleiner zijn dan in het geval het salaris gelijk zou zijn aan dat bedrag. In voorkomend geval wordt een
gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage toegekend.
Onder “bezoldiging” wordt in het eerst lid begrepen: het salaris verhoogd met de volledige of gedeeltelijke haard- of
standplaatstoelage, verminderd met de inhouding voor het Fonds voor overlevingspensioenen.
Afdeling II.

Het vakantiegeld

Art. 132bis.
§1.

Deze afdeling is van toepassing op het vast aangestelde statutaire personeelslid.

§2.
In toepassing van artikel 59 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen ontvangt het statutair op
proef aangestelde personeelslid een vakantiegeld in overeenstemming met titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers.
§3.
In toepassing van artikel 59 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen ontvangt het contractueel
aangestelde personeelslid een vakantiegeld in overeenstemming met titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers.
Art. 133.
§1.

In deze afdeling wordt verstaan onder:
1°
referentiejaar: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin vakantie wordt toegekend.
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2°

jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of in voorkomend geval het wachtgeld of de uitkering in de plaats
van een salaris, aangevuld met de eventuele haardtoelage of standplaatstoelage.

§2.
Het personeelslid ontvangt jaarlijks vakantiegeld krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van
verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van
het gemeentepersoneel.
§3.
Het vakantiegeld van het personeelslid bedraagt voor volle prestaties die gedurende het hele jaar 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.
Art. 134.
§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 wegens 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 moederschapbescherming, zoals bepaald in
artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

§2.

Voor de berekening van het vakantiegeld komt de periode vanaf 1 januari van het referentiejaar tot de dag die
voorafgaat aan de datum van de indiensttreding als personeelslid eveneens in aanmerking, op voorwaarde dat
het personeelslid:
1°
minder dan 25 jaar oud is op het einde van het referentiejaar;
2°
uiterlijk in dienst is getreden op de laatste werkdag van de vierde maand die volgt op één van de
onderstaande data:
a)
de datum waarop het personeelslid de instelling heeft verlaten waar het zijn studies heeft
gedaan, onder de voorwaarden, bepaald in artikel 62 van de gecoördineerde wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;
b)
de datum waarop zijn leerovereenkomst een einde heeft genomen.
Het personeelslid moet het bewijs leveren dat het aan alle voorwaarden voldoet. Dat bewijs kan door alle
rechtsmiddelen worden geleverd.

§3.
In afwijking van de paragraaf hierboven, 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.
Art. 135.
§1.
Als het personeelslid niet gedurende het hele referentiejaar volledige prestaties heeft verricht, wordt, onder
voorbehoud van de toepassing van artikel 134, §1, 2° en 3° en §2, het vakantiegeld vastgesteld als volgt:
a)
één twaalfde van het jaarbedrag voor elke prestatieperiode die een volledige maand beslaat;
b)
één dertigste van het maandbedrag per kalenderdag als de prestaties geen volledige maand beslaan.
§2.
De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegen het uitoefenen van verminderde prestaties heeft een
overeenkomstige vermindering van het vakantiegeld tot gevolg.
Art.136. 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 134, §1, 2° en 3°, en §2.
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Art.137.
Twee of meer vakantiegelden, met inbegrip van het vakantiegeld verkregen met toepassing van de gecoördineerde wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, kunnen niet 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.
Art.138. 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.
Art. 139. Het bedrag van het vakantiegeld dat toegekend wordt krachtens artikel 134. §2, wordt verminderd met de bedragen
die het personeelslid eventueel als vakantiegeld heeft ontvangen voor andere prestaties die tijdens het referentiejaar werden
verricht.
Art. 140.
§1.

Het vakantiegeld wordt uitbetaald tussen 1 mei en 31 mei 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.

Afdeling III.

De eindejaarstoelage

Art. 141. In deze afdeling wordt verstaan onder:
1° referentieperiode: de periode van 1 januari tot en met 30 september van het in aanmerking te nemen jaar;
2° jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of, in voorkomend geval, het wachtgeld of de uitkering, uitbetaald in plaats van een salaris,
eventueel aangevuld met de haard- of standplaatstoelage of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering.
Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage.
Art. 142.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 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;
c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt verhoogd met 698,74 euro;
d) voor het jaar 2012 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening vermeld in punt c), voor alle personeelsleden
verhoogd met 100 euro;
e) vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt c), voor alle personeelsleden
verhoogd met 200 euro;
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2°
het veranderlijke gedeelte:
2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de
maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Als het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te
nemen jaar geen of slechts een gedeeltelijk salaris 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.
Art. 143. Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van de toelage, vermeld in artikel 142, 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 als vermeld in het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een
recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan was of met bevallingsverlof was met
toepassing van de Arbeidswet van 16 maart 1971, worden gelijkgesteld met periodes waarvoor het personeelslid het salaris
volledig heeft ontvangen.
Art. 144. De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te nemen jaar in één keer
uitbetaald.
Hoofdstuk III. De onregelmatige prestaties
Afdeling I.

Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen

Art. 145.
§1.

Deze afdeling is niet van toepassing op:
1°
2°

§2.

de algemeen directeur en financieel directeur en de adjunct algemeen directeur;
de personeelsleden van niveau A.

Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het personeelslid:
1°
2°

3°

per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur:
één kwartier extra inhaalrust;
per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag
Een half uur extra inhaalrust
Deze bepaling is enkel van toepassing voor die personeelsleden die niet op zaterdag werken
overeenkomstig het uurrooster
per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een reglementaire feestdag:
één uur extra inhaalrust;

§3.
De extra inhaalrust voor nachtprestaties is niet cumuleerbaar is met de extra inhaalrust voor prestaties op zondagen of
feestdagen en de extra inhaalrust voor nachtprestaties en prestaties op zondagen of feestdagen is niet cumuleerbaar met de
extra inhaalrust over overuren.
De extra inhaalrust dient opgenomen te worden conform de regels van afdeling II overuren.
Afdeling II.

De overuren

Art. 146.
Deze afdeling is niet van toepassing op de algemeen directeur en financieel directeur en de adjunct algemeen directeur.
Deze afdeling is evenmin van toepassing op de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de Arbeidswet van
16 maart 1971 vallen.
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Art. 147.
§1.
Onder overuren worden verstaan de uitzonderlijke prestaties die op verzoek van het diensthoofd geleverd worden
boven op de uren die op grond van de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis door het personeelslid gepresteerd worden.
Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compenserende inhaalrust binnen een termijn van vier maanden. De
compenserende inhaalrust is gelijk aan de duur van de overuren.
§2.
Als over een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38 uur per week voor voltijdse
prestaties of dan de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis bij deeltijdse prestaties, wordt aan het personeelslid boven op het
uursalaris overloon betaald in de vorm van een toeslag. Dit op voorwaarde dat het personeelslid kan aantonen, aan de hand van
attest van het respectievelijke diensthoofd dat de overuren niet konden worden opgenomen binnen de referentieperiode.
§3.
De toeslag bedraagt voor alle niveaus behalve voor niveau A 25%. De bepalingen van artikel 145 §3 zijn van toepassing.
Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de
toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor
opdrachthouderschap of de mandaattoelage.
§4.
Aan het personeelslid van niveau A wordt voor elk overuur een uursalaris uitbetaald als over een periode van vier
maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38 uur per week voor voltijdse prestaties of dan de gewone arbeidstijdregeling
op weekbasis bij deeltijdse prestaties.
Art. 148. Het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht opgeroepen wordt voor een
dringend werk, ontvangt per oproep een verstoringstoelage.
De verstoringstoelage bedraagt twee keer het uurloon.
Personeelsleden kunnen enkel “officieel” opgeroepen worden door het diensthoofd, of de hiërarchische oversten van zijn
diensthoofd, en niet door burgers of andere personeelsleden.
Als berekeningsbasis voor het uurloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de
toelage voor het waarnemen van een hogere functie de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor
opdrachthouderschap of de mandaattoelage.
De verstoringstoelage kan gecumuleerd worden met de toeslag voor onregelmatige prestaties, vermeld in artikel 145, en met de
toeslag voor overuren, vermeld in artikel 147.
Afdeling II. BIS

De overuren – bepalingen geldend voor personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de
arbeidswet vallen
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Hoofdstuk IV. De facultatieve toelagen
Afdeling I.

De toelage voor het waarnemen van een hogere functie

Art. 149. Voor de toekenning van de toelage die de aanstellende overheid met toepassing van artikel 85 vaststelt, moet de
waarneming van de hogere functie ten minste dertig opeenvolgende kalenderdagen beslaan.
De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat het personeelslid bij een bevordering in de waargenomen hogere
functie zou ontvangen en het salaris dat het personeelslid in zijn werkelijke functie ontvangt.
In het salaris, vermeld in het tweede lid, zijn inbegrepen:
1°
de haard- of standplaatstoelage;
2°
elke andere salaristoeslag.
Afdeling II.

De gevarentoelage

Art. 150.
§1.

De aanstellende overheid stelt – na extern advies- een lijst op van die werkzaamheden die in aanmerking
komen voor een gevarentoelage. Deze lijst zal opgenomen worden in het arbeidsreglement.
Het gaat om werkzaamheden waarbij de mate van gevaar, hinder of ongezondheid bij normale uitoefening
ervan aanzienlijk toeneemt door de bijzondere omstandigheden van fysieke werkdruk waarin ze uitgevoerd
moeten worden of door het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen.

§2.

Het personeelslid dat occasioneel een werk uitvoert dat opgenomen is in § 1, ontvangt een gevarentoelage,
waarvan het maximale bedrag bepaald wordt als volgt:

aantal uren gevaarlijk werk per maand
minder dan 7 uur
van 7 tot 25 uur
meer dan 25 uur
§3.

Afdeling III.

bedrag van de gevarentoelage
1,10 euro per uur tegen 100%
1,20 euro per uur tegen 100%
1,25 euro per uur tegen 100%

Aan het personeelslid dat permanent werkzaamheden als vermeld in §1 uitvoert, wordt een jaartoelage
toegekend.
Het bedrag van die jaartoelage is gelijk aan maximaal 10% van de 13de salaristrap van salarisschaal E2 tegen
100%.
De permanentietoelage

Art. 151. Er is een permanentietoelage voor het personeelslid dat door de algemeen directeur wordt aangewezen om zich
buiten de normale diensturen beschikbaar te houden voor interventies op weekdagen tussen 16u30 en 19u30.
De algemeen directeur en financieel directeur en de adjunct algemeen directeur komen niet in aanmerking voor een
permanentietoelage.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een reglement op de permanentieregeling met daarin een beurtrolsysteem
vast.
Het bedrag van de toelage, vermeld in het eerste lid, bedraagt 2,01 euro tegen 100% voor elk uur dat werkelijk aan de
permanentie wordt besteed. Dit bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex.
Afdeling IV.

De toelage voor opdrachthouderschap

Art. 152. De toelage voor het opdrachthouderschap die de aanstellende overheid met toepassing van artikel 82 instelt, is gelijk
aan het geïndexeerde bedrag van de minimale salarisverhoging, vermeld in artikel 121, eerste lid, 1° tot en met 4°, dat
overeenkomt met het niveau van de functie die de opdrachthouder bekleedt.
De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald.
Overgangsregeling:
Opdrachthouders in een lopende opdracht op het moment van inwerkingtreding van onderhavig artikel, die bij toepassing van
bovenvermelde bepalingen een lagere opdrachthouderstoelage zouden krijgen dan deze die ze op dat moment hebben,
behouden hun toelage op persoonlijke titel voor de verdere duur van hun lopende opdracht.
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Afdeling V.

De functioneringstoelage en de managementstoelage

Art. 153. Nihil
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Hoofdstuk V. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten
Afdeling I.

Algemene bepalingen

Art. 154. Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf bepaalde bestemming in
opdracht of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van het personeelslid.
Art. 155. De algemeen directeur geeft toestemming voor dienstreizen. Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel
het meest verantwoord is.
Afdeling II.

De vergoeding voor reiskosten

Art. 156.
§1.

Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft op 1 januari 2007 recht op
een vergoeding van 0,2903 euro per kilometer. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het
gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan:
een auto, motorfiets of bromfiets.
Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder worden verhoogd met een bedrag dat op 1 januari 2007 gelijk is
aan 0,1452 euro. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding.
Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten.
Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruikmaakt, heeft recht op een vergoeding van 0,15 euro
per kilometer (geïndexeerd bedrag op 1 juli 2007: 0,1608 euro).

§2.

De bedragen van de kilometervergoeding en de forfaitaire vergoeding worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast
aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te 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.

Art. 157. Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed die het personeelslid
bewijst.
Art. 158
Nihil.
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Hoofdstuk VI. De sociale voordelen
Afdeling I.

De maaltijdcheques

Art. 159.
Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt met ingang van 1 juli 2020 7,80
euro.
De werknemersbijdrage bedraagt 1,09 euro.
Maaltijdcheques worden toegekend voor elke dag waarop effectief prestaties werden geleverd. Hiertoe worden per
personeelslid de effectieve maandprestaties (in uren) gedeeld door 7,36 en zo wordt het aantal cheques op maandbasis
bepaald. Het eventuele saldo van deze berekening dat niet voldoende is om tot een volledige maaltijdcheque te komen; wordt
overgedragen naar de eerstvolgende maand.
Het aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal kan nooit hoger zijn dan het maximum aantal arbeidsdagen dat tijdens dat
kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid.
OCMW
Dit artikel is niet van toepassing op de personeelsleden die tewerkgesteld worden in het stelsel van tijdelijke werkervaring.
Afdeling Ibis.

De ecocheques

Art. 159 bis
§1. Het personeelslid heeft recht op ecocheques vanaf het kalenderjaar 2021.
§2. Het jaarlijks bedrag van de ecocheques wordt bepaald aan de hand van de tewerkstellingsbreuk en de werkelijke
arbeidsprestaties in de referteperiode.
De maximale totale jaarlijkse waarde van de ecocheques bedraagt voor een voltijds personeelslid 200 euro.
Het deeltijdse personeelslid heeft recht op een bedrag aan ecocheques à rato van zijn tewerkstellingsbreuk.
§3. De ecocheques worden toegekend voor elke dag waarvoor het personeelslid salaris ontvangen heeft en de dagen waarvoor
een "jeugdvakantie-uitkering" of een "seniorvakantie-uitkering" verkregen wordt en de aanvullende (Europese) vakantiedagen
in de referteperiode. Met zulke dagen worden de dagen moederschapsverlof of bevallingsverlof en de eerste twaalf maanden
van de ziekte bij periodes met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gelijkgesteld.
De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt van 1 januari (beginnende vanaf 1 januari 2021) tot en met 31
december van het kalenderjaar. Bij wijziging in de tewerkstellingsbreuk tijdens de referteperiode wordt op het einde van de
referteperiode een gemiddelde genomen om de tewerkstellingsbreuk binnen de referteperiode te bepalen.
§4. De ecocheques worden per kalenderjaar éénmaal uitgekeerd in de loop van de maand januari volgend op de referteperiode.
§5. De hoogste nominale waarde van een ecocheque bedraagt 10 euro. De ecocheques zijn 24 maanden geldig. Ze mogen
slechts worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de
lijst bij cao nr. 98 van 20 februari 2009.
§6. Het personeelslid geniet van het voordeel van ecocheques in elektronische vorm.
Afdeling II.

De hospitalisatieverzekering

Art. 160.
§1.

Het bestuur sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor:

1° de statutaire personeelsleden;
2° de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst, vanaf dat zij gedurende één jaar onafgebroken tewerkgesteld zijn;
Het bestuur neemt de basispremie voor de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden volledig ten laste.
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OCMW
Dit artikel is niet van toepassing op de personeelsleden die tewerkgesteld worden in het stelsel van tijdelijke werkervaring.

Art. 161. Een hospitalisatieverzekering, wordt tevens aangeboden aan de gezinsleden van de personeelsleden en aan
gepensioneerde personeelsleden. Hierbij wordt door het gemeentebestuur de premie niet ten laste genomen.
Art. 162. Het bestuur informeert de personeelsleden over de toepassingsvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering.
Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer
Art. 163.
§1. Bij het gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk wordt het personeelslid voor de kosten van het sociale
abonnement vergoed in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen daarover.
Als het personeelslid in eerste klasse reist, betaalt het zelf de supplementaire kosten daarvoor.
§2. Bij gebruik van het openbaar vervoer voor de verplaatsingen van en naar het werk worden de kosten van het abonnement
voor 100% terugbetaald door het bestuur.
Art. 164.
Het personeelslid dat de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets krijgt een fietsvergoeding.
De fietsvergoeding is gelijk aan het wettelijk maximum bedrag per kilometer.
Wanneer een verplichte onderbreking tijdens een werkdag meer dan 1,5 uur bedraagt, heeft het personeelslid voor die
onderbreking ook recht op een fietsvergoeding conform 1° lid van dit artikel.

Art. 165.
Het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een parkeerkaart door de bevoegde hogere
overheid, ontvangt een vergoeding voor de verplaatsing van en naar het werk met de wagen. Die vergoeding is gelijk aan de
kostprijs van een treinkaart tweede klasse over dezelfde afstand.
Afdeling IV.

De begrafenisvergoeding

Art. 166. Er wordt een vergoeding toegekend voor de begrafenis van een overleden personeelslid.
Art. 167.
Als een personeelslid overlijdt, wordt aan de persoon of personen, vermeld in artikel 168, een begrafenisvergoeding toegekend
die overeenstemt met het geïndexeerde maandsalaris van het personeelslid, eventueel verhoogd met de haard- en
standplaatstoelage of met om het even welke andere salaristoeslag.
Het geïndexeerde maandsalaris wordt omgezet in een maandsalaris voor voltijdse prestaties als het overleden personeelslid
deeltijds werkte.
De begrafenisvergoeding mag niet meer bedragen dan een twaalfde van het bedrag, vastgesteld met toepassing van artikel 39,
eerste, derde en vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
De vergoeding wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag van een vergoeding die krachtens andere wettelijke of
reglementaire bepalingen wordt toegekend.
Art. 168. De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die kosten voor de begrafenis hebben
gedragen.
Afdeling V.

De vergoeding van de conciërge

Art. 169. De conciërge geniet voor zijn verplichtingen als conciërge de volgende voordelen: de kosteloze huisvesting in een
woning die aan de hedendaagse comfortnormen voldoet met gratis verwarming en verlichting, als voordelen in natura.
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Afdeling VI.

Andere sociale voordelen

Art. 170. Het bestuur kan aan de personeelsleden bijkomende extralegale voordelen toekennen op basis van een reglement dat
door de raad wordt vastgesteld.
Titel IX. Verloven en afwezigheden
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Art. 171.
§1.

Het statutaire personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende administratieve toestanden:

1° dienstactiviteit;
2° non-activiteit.
§2.

Het statutaire personeelslid kan zich ook in een toestand van disponibiliteit bevinden.

§3.
Het statutaire personeelslid is bij verlof of afwezigheid in dienstactiviteit, als het statutaire personeelslid op dat
ogenblik het recht op het salaris behoudt.
§4.
Het statutaire personeelslid is in non-activiteit bij verlof of afwezigheid, als het statutaire personeelslid op dat ogenblik
geen recht heeft op zijn salaris, tenzij in de gevallen die anders bepaald zijn in deze titel of anders bepaald bij wet, decreet of
besluit.
Art. 172. Het statutaire personeelslid kan niet in disponibiliteit wegens ambtsopheffing worden gesteld of gehouden als het aan
de voorwaarden voldoet om met pensioen te gaan, al dan niet op eigen verzoek.
Art. 173.
Het personeelslid dat zonder toestemming of geldige reden, en niet ten gevolge van de toepassing van een tuchtstraf of van een
andere administratieve maatregel, afwezig is, bevindt zich in een toestand van non-activiteit.
Een personeelslid dat afwezig is in geval van overmacht bevindt zich in een toestand van dienstactiviteit.
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 208 toe en met 2011 van het decreet lokaal bestuur, 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.
Art. 174. In afwijking van artikel 173 is het personeelslid in actieve dienst als het deelneemt aan een georganiseerde
werkonderbreking en verliest het enkel zijn recht op salaris voor de duur van de afwezigheid.
Art. 175. Onverminderd de individuele rechten van het personeelslid wordt bij de toekenning van verloven afgewogen of de
continuïteit en de kwaliteit van de openbare dienstverlening gehandhaafd blijven.
Art. 176. Voor de toepassing van de titel Verloven en Afwezigheden is een werkdag een dag waarop het personeelslid verplicht
is te werken krachtens de arbeidsregeling die op het personeelslid van toepassing is.
Alle verloven worden toegekend door, of onder de verantwoordelijkheid van, de algemeen directeur, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald in deze rechtspositieregeling.
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Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen
Art. 177.
§1.

Het personeelslid heeft jaarlijks recht op 33 dagen betaalde vakantie.
Voor het personeelslid van de gemeente in dienst vóór 1/01/2009 en voor het personeelslid van het OCMW in dienst
vóór 1/01/2011 worden deze 33 dagen aangevuld met het aantal dagen die verworven werden volgens hun oude
statuut op basis van leeftijd.
De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de
behoeften van de dienst.
De vakantiedagen moeten vooraf worden aangevraagd. Als de aangevraagde dagen of periodes niet verzoenbaar zijn
met de behoeftes van de dienst, dan wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het personeelslid.
De aanvraag wordt ingediend bij de hiërarchische meerdere die door de algemeen directeur hiervoor werd aangeduid.
Verdere praktische regels inzake de opname van het vakantieverlof worden uitgewerkt in het arbeidsreglement.

§2.

In afwijking van §1, derde en vierde lid, kan het personeelslid vier dagen vakantie nemen, zonder dat het dienstbelang
kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.

OCMW - het personeel van de poetsdienst met dienstencheques en personeel in stelsel van tijdelijke werkervaring
§1.

Het personeel van de poetsdienst met dienstencheques:
Het personeelslid in dienst na 1/01/2011 heeft jaarlijks recht op 26 betaalde vakantie dagen.
Voor het personeelslid in dienst vóór 1/01/2011 worden 33 dagen aangevuld met het aantal dagen die verworven werden
volgens hun oude statuut.

§2.

Het personeel in stelsel van tijdelijke werkervaring:
Het personeelslid heeft jaarlijks recht op 20 betaalde vakantie dagen.

§3.

De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de
behoeften van de dienst.
De vakantiedagen moeten vooraf worden aangevraagd. Als de aangevraagde dagen of periodes niet verzoenbaar zijn
met de behoeftes van de dienst, dan wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het personeelslid.
De aanvraag wordt ingediend bij de hiërarchische meerdere die door de algemeen directeur hiervoor werd aangeduid.
Verdere praktische regels inzake de opname van het vakantieverlof worden uitgewerkt in het arbeidsreglement.

Art. 178.
Elke periode met recht op salaris geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen, rekening houdend met de prestatieregeling.
Bij afwezigheden zonder recht op salaris of afwezigheden wegens deeltijdse prestaties wordt het recht op betaalde vakantie
zoals bepaald in artikel 177 §1 verhoudingsgewijze verminderd.
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. 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.
Periodes met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden, voor wat betreft de eerste
twaalf maanden van de ziekte gelijkgesteld met periodes met recht op salaris. Het aantal vakantiedagen wordt in dat geval dus
niet verminderd.
Periodes van disponibiliteit wegens ziekte worden niet gelijkgesteld met periodes met recht op salaris. Het aantal vakantiedagen
wordt in dat geval dus wel verminderd.
Periodes van disponibiliteit wegen ambtsopheffing worden in het jaar van de weder indiensttreding gelijkgesteld met periodes
met recht op salaris. Het aantal vakantiedagen wordt niet verminderd.
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Als een statutair personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt, worden zijn
vakantiedagen en zijn vakantiegeld, in evenredige mate verminderd.
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 aantal vakantiedagen wordt verminderd in verhouding tot het aantal onbezoldigde verlofdagen dat wordt opgenomen.
Art. 179. Als een personeelslid ziek wordt voor de aanvang van aangevraagde en toegestane vakantiedagen, dan wordt de
vakantie opgeschort en worden de ziektedagen aangerekend op het beschikbare ziektekrediet.
Als een personeelslid ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan wordt de vakantie opgeschort.
Als een statutair personeelslid tijdens zijn vakantie in het ziekenhuis opgenomen wordt, dan wordt de vakantie opgeschort vanaf
de eerste dag van de ziekenhuisopname.
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Hoofdstuk III. De feestdagen
Art. 180.
Gemeente en OCMW (met uitzondering van het personeel van de poetsdienst met dienstencheques en personeel in stelsel van
tijdelijke werkervaring)
§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 en 26
december.
§2 Als een vrije dag, vermeldt in §1, samenvalt met een zaterdag of een zondag wordt deze dag vervangen door een andere dag.
§3 Als een personeelslid moet werken op een feestdag krijgt hij ter compensatie een extra vrije dag, die betaald wordt en mag
worden opgenomen zoals de jaarlijkse vakantiedagen.
OCMW - het personeel van de poetsdienst met dienstencheques en personeel in stelsel van tijdelijke werkervaring
§1. Het personeelslid heeft betaalde vakantie op volgende feestdagen :
1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november,
25 december.
Voor het personeelslid van de poetsdienst met dienstencheques in dienst vóór 1/01/2011 worden de betaalde feestdagen
aangevuld met 2 november, 15 november en 26 december.
Hoofdstuk IV. Bevallingsverlof en opvangverlof
Afdeling I.

Het bevallingsverlof

Art. 181.
§1.
Het bevallingsverlof wordt toegekend aan het personeelslid krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971. Het statutaire
personeelslid behoudt het recht op salaris tijdens het bevallingsverlof, op voorwaarde dat de betrokkene alle
beroepswerkzaamheid staakt.
§2.
Op verzoek van de werkneemster moet het bestuur haar verlof geven ten vroegste vanaf de zesde week vóór de
vermoedelijke datum van de bevalling of vanaf de achtste week vóór deze datum wanneer de geboorte van een meerling wordt
verwacht.
Het personeelslid bezorgt de werkgever ten laatste zeven weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling of negen weken
vóór deze datum wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht, een geneeskundig voorschrift waaruit deze datum
blijkt.
Zo de bevalling eerst plaats heeft na de door de geneesheer voorziene datum, wordt het verlof tot de werkelijke datum van de
bevalling verlengd.
§3.
Het personeelslid mag geen arbeid verrichten vanaf de zevende dag die de vermoedelijke datum van de bevalling
voorafgaat tot het verstrijken van een periode van negen weken die begint te lopen op de dag van de bevalling.
Op haar verzoek wordt de arbeidsonderbreking na de negende week verlengd met een periode waarvan de duur gelijk is aan de
duur van de periode waarin zij verder gearbeid heeft vanaf de zesde week vóór de werkelijke datum van de bevalling of vanaf de
achtste week wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht.
Deze periode wordt, bij vroeggeboorte, verminderd met de dagen waarop arbeid verricht werd tijdens de periode van zeven
dagen die de bevalling voorafgaat.
Op vraag van het personeelslid wordt de periode van arbeidsonderbreking na de negende week verlengd met één week,
wanneer het personeelslid ongeschikt is geweest om haar arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval gedurende de ganse
periode vanaf de zesde week voorafgaand aan de werkelijke datum van de bevalling, of de achtste week wanneer de geboorte
van een meerling wordt verwacht.
§4.
Ingeval van geboorte van een meerling, wordt op verzoek van het personeelslid de periode van arbeidsonderbreking na
de negende week, verlengd met een periode van twee weken.
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§5.
Wanneer het pasgeboren kind na de eerste zeven dagen te rekenen vanaf zijn geboorte in de verplegingsinrichting
moet opgenomen blijven, kan op verzoek van het personeelslid de postnatale rustperiode verlengd worden met een duur gelijk
aan de periode dat haar kind na die eerste zeven dagen in de verplegingsinrichting opgenomen blijft. De duur van deze
verlenging mag vierentwintig weken niet overschrijden.
Met dat doel bezorgt het personeelslid aan het bestuur:
a) bij het einde van de postnatale rustperiode, een getuigschrift van de verplegingsinrichting waaruit blijkt dat het
pasgeboren kind in de verplegingsinrichting opgenomen blijft na de eerste zeven dagen vanaf zijn geboorte en met
vermelding van de duur van de opname;
b) in voorkomend geval een nieuw getuigschrift van de verplegingsinrichting bij het einde van de verlenging die
voortvloeit uit het bepaalde in dit lid waaruit blijkt dat tijdens deze verlenging het pasgeboren kind de
verplegingsinrichting nog niet heeft mogen verlaten en met vermelding van de duur van de opname.
§6.
De zwangere personeelslid, dat het bestuur heeft op de hoogte gebracht van haar toestand heeft het recht om van het
werk afwezig te zijn, met behoud van haar normaal loon, gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te
kunnen ondergaan, wanneer deze niet kunnen plaatsvinden buiten de arbeidsuren. Om gerechtigd te zijn op het loon, moet het
personeelslid het bestuur vooraf op de hoogte stellen van haar afwezigheid. Het personeelslid legt aan de algemeen directeur
een geneeskundig getuigschrift voor dat haar afwezigheid rechtvaardigt.
Bij verlenging van de postnatale rustperiode in overeenstemming met artikel 39, zesde lid, van de Arbeidswet van 16 maart
1971, wordt het statutaire personeelslid tijdens de duur van die verlenging doorbetaald.
§7.
Personeelsleden die bevallen vanaf 1 april 2009 kunnen de laatste 2 weken van hun moederschapsverlof omzetten in
verlofdagen van postnatale rust. Deze dagen moeten worden opgenomen in een periode van 8 weken vanaf de hervatting van
het werk. Het personeelslid maakt voor deze dagen aanspraak op een moederschapsuitkering.
De omzetting kan enkel betrekking hebben op de 2 laatste weken van het prenatale verlof. Deze weken worden verschoven tot
na het verplichte postnatale verlof (9 verplichte weken).
De opname van deze verlofdagen wordt door het personeelslid zelf gepland. Deze planning moet gebeuren in functie van het
werkrooster. Tijdens de betrokken periode van 8 weken vanaf de hervatting van het werk loopt de normale ontslagbescherming
verder en dit tot 1 maand na afloop van deze periode. Bij een door het bestuur gegeven opzegging voor of tijdens de periode
van 8 weken tijdens dewelke de werkneemster haar verlofdagen van postnatale rust opneemt, houdt de opzeggingstermijn op
te lopen tijdens de ganse periode van 8 weken.
Ten laatste vier weken voor het einde van de verplichte periode van postnatale rust, brengt het personeelslid het bestuur
schriftelijk op de hoogte van de omzetting en de planning bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971.
Art. 182.
§1.
Als de moeder overlijdt, heeft het statutaire personeelslid dat vader is van het kind, recht op vaderschapsverlof, dat
niet langer mag duren dan het deel van het bevallingsverlof dat nog niet opgenomen werd door de moeder bij haar overlijden.
§2.
Bij opname van de moeder in een ziekenhuis heeft het statutaire personeelslid dat vader is van het kind, recht op
vaderschapsverlof, dat op zijn vroegst een aanvang neemt vanaf de achtste dag, te rekenen na de geboorte van het kind, op
voorwaarde dat de moeder meer dan zeven dagen opgenomen is in het ziekenhuis en dat de pasgeborene het ziekenhuis
verlaten heeft.
Het vaderschapsverlof eindigt als de moeder het ziekenhuis verlaat en uiterlijk bij het verstrijken van de periode die
overeenstemt met het deel van het bevallingsverlof dat door de moeder op het ogenblik van haar opname in het ziekenhuis nog
niet was opgenomen.
§3.

Het vaderschapsverlof, vermeld in §1 en §2, is bezoldigd.
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Afdeling II.

Het opvangverlof

Art. 183.
§1.
Het personeelslid krijgt op zijn verzoek opvangverlof als een minderjarig kind in zijn gezin wordt opgenomen met het
oog op adoptie of pleegvoogdij.
Het opvangverlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naargelang het opgenomen kind de leeftijd van drie jaar
nog niet heeft bereikt of al bereikt heeft.
Als slechts een van de samenwonende partners adopteert of de pleegvoogdij uitoefent, kan alleen die persoon het verlof
genieten.
Tijdens het opvangverlof behoudt het statutaire personeelslid het recht op zijn gebruikelijke salaris.
§2.
Het personeelslid dient dit verlof in een aaneengesloten periode op te nemen. Indien het personeelslid ervoor kiest om
niet het toegestane maximum aantal weken adoptieverlof op te nemen, dient het verlof ten minste een week of een veelvoud
van een week te bedragen.
Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen moet dit verlof een aanvang nemen binnen twee maanden volgend op de
inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van het personeelslid in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft.
Niettemin, in geval van een interlandelijke adoptie, kan het adoptieverlof al een aanvang nemen vanaf de dag na de goedkeuring
van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen
overeenkomstig artikel 361-3, 5° of artikel 361-5, 4° van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het kind op te halen in de Staat van
herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in het gezin.
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, of dat ten minste 9
punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende
de kinderbijslag.
§3.
Het personeelslid die gebruik wenst te maken van het recht op adoptieverlof dient het bestuur ten minste één maand
vóór de opname van het verlof hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
De kennisgeving gebeurt door middel van een aangetekend schrijven of door overhandiging van een geschrift, waarvan het
duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door het bestuur.
De kennisgeving dient de begin- en einddatum van het adoptieverlof te vermelden.
Het personeelslid dient uiterlijk op het ogenblik waarop het adoptieverlof ingaat, aan het bestuur de documenten te verstrekken
ter staving van de gebeurtenis die het recht op adoptieverlof doet ontstaan.
§4.
Het bestuur mag geen handeling stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van
het contractuele personeelslid die gebruik maakt van zijn recht op adoptieverlof, gedurende een periode die ingaat twee
maanden vóór de opname van dit verlof en eindigt één maand na het einde ervan, behalve om redenen die vreemd zijn aan de
opname van het adoptieverlof.
Het bestuur dient te bewijzen dat zulke redenen voorhanden zijn.
Zo de ingeroepen reden tot staving van het ontslag niet beantwoordt aan het bepaalde in het eerste lid of bij ontstentenis van
reden, moet het bestuur aan het personeelslid een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan het loon voor drie maanden,
onverminderd de vergoedingen verschuldigd in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst.
Deze vergoeding mag evenwel niet worden samen genoten met andere vergoedingen die zijn bepaald in het kader van een
bijzondere beschermingsprocedure tegen ontslag.
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Hoofdstuk V. Het ziekteverlof
Art. 184. Het statutaire personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of ongeval van gemeen recht, krijgt ziekteverlof.
Art. 185. Het statutaire personeelslid met ziekteverlof staat onder het toezicht van een geneeskundig controleorgaan dat door
de werkgever wordt aangeduid.
Art. 186. Alle praktische afspraken inzake ziekte worden bepaald in het arbeidsreglement.
Art. 187.
§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.
De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van eenentwintig 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 drieënzestig dagen toegestaan. Aanvullende
ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor het vierde jaar en de daaropvolgende jaren die recht geven op
ziektekrediet.
§2.
Periodes waarbij het personeelslid in non-activiteit of in disponibiliteit is dienen voor de berekening van het aantal
ziektedagen in mindering worden genomen. Als deze pro-rata berekening geen geheel getal oplevert, wordt het resultaat
afgerond tot de onmiddellijk hogere éénheid.
§3.
Eventuele ziektekredietdagen, opgebouwd bij een vorige publieke werkgever, worden in rekening gebracht. 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. De personeelsleden dienen daartoe te zorgen voor een attest van de vorige werkgever
dat éénduidig het aantal ziektedagen aangeeft dat de werknemer heeft opgebouwd. Het personeelslid levert dit attest binnen
bij de algemeen directeur.
§4.
De vakantiedagen die het statutaire personeelslid niet heeft kunnen opnemen als gevolg van langdurige ziekte, worden
toegevoegd aan het nog beschikbare ziektekrediet. Als langdurige ziekte geldt een totale afwezigheid wegens ziekte gedurende
een kalenderjaar van meer dan drie maanden.
De afwezigheid wegens ziekte van de personeelsleden met een specifieke of deeltijdse werktijdregeling wordt pro rata
berekend.
Art. 188.
Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn ziektekrediet, vermeld in artikel 187, heeft
opgebruikt, en als het betrokken personeelslid nog altijd ziek is, kan het bestuur het personeelslid doorverwijzen 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.
Art. 189.
Het statutaire personeelslid dat tijdens een opdracht bij een buitenlandse regering, een buitenlands openbaar bestuur of een
internationale instelling op pensioen wordt gesteld wegens invaliditeit en een pensioenuitkering van die overheid of die
instelling ontvangt, kan voor het ziektekrediet, vermeld in artikel 187, is opgebruikt, definitief ongeschikt worden verklaard.
Art. 190.
§1.
Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht geschikt wordt geacht
om zijn functie weer op te nemen met deeltijdse prestaties, kan toestemming krijgen zijn functie opnieuw op te nemen met een
deeltijds uurrooster van ten minste de helft van het normale uurrooster van het betrokken personeelslid. De toestemming
wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie maanden. Bij het bepalen van het nieuwe werkrooster geldt het principe
dat per werkdag de te presteren uren pro-rata verminderd worden.
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste periode van deeltijdse prestaties wegens
ziekte kan het bestuur de periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte meermaals verlengen met een periode van telkens ten
hoogste drie maanden.
Rechtspositie gemeente Brakel 2020/2

72

Afdruk van 25/08/2020

§2.
De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt
beschouwd als ziekteverlof. De afwezigheid wordt dan pro rata aangerekend op het aantal nog beschikbare ziektekredietdagen.
§3.
Een statutair personeelslid dat aansluitend op een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht het werk
deeltijds wenst te hervatten, dient een aanvraag hiertoe in bij het bestuur vergezeld van een geneeskundig getuigschrift van de
behandelende geneesheer met vermelding van de gewenste prestatiebreuk.
De door het bestuur aangestelde arbeidsgeneeskundige dienst oordeelt of het betreffende statutaire personeelslid geschikt is
om deeltijds het werk te hervatten, stelt de prestatiebreuk vast en brengt het hoofd van personeel hiervan op de hoogte.
Deze procedure dient ook te worden gevolgd bij verlengingsaanvragen.
Art. 191.
§1.

Verlof wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan voor de duur van de afwezigheid naar aanleiding van:

1° een arbeidsongeval;
2° een ongeval op de weg naar en van het werk;
3° een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een derde;
4° een beroepsziekte;
5° de vrijstelling van arbeid van het zwangere personeelslid of het personeelslid dat borstvoeding geeft en dat
werkt in een schadelijk arbeidsmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats mogelijk is;
6° de dagen afwezigheid wegens ziekte die zich voordoen binnen zes weken voor de werkelijke bevallingsdatum.
Bij de geboorte van een meerling wordt die periode verlengd tot acht weken.
Die dagen afwezigheid worden niet aangerekend op het beschikbare ziektekrediet, vermeld in artikel 187, behalve voor de
toepassing van artikel 188, wat de afwezigheden, vermeld in artikel 191, §1, 1° tot en met 4°, betreft.
§2.
In de gevallen waarin de afwezigheid door de oorzaken, vermeld in §1, 1° tot en met 4°, te wijten is aan een
verantwoordelijke derde partij, ontvangt het statutaire personeelslid het salaris alleen als voorschot, dat nadien verrekend
wordt op de door de derde verschuldigde vergoeding en dat op de derde te verhalen is.
Om het salaris als voorschot te kunnen verkrijgen, moet het personeelslid zijn bestuur in alle rechten, vorderingen en
rechtsmiddelen laten treden die de getroffene kan doen gelden tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval, tot
het bedrag van het salaris.
Hoofdstuk VI. De disponibiliteit
Afdeling I.

Algemene bepalingen

Art. 192. De raad kan de statutaire personeelsleden volgens de voorwaarden van dit besluit in disponibiliteit stellen om een van
de volgende redenen:
1° wegens ambtsopheffing;
2° wegens ziekte of invaliditeit;
3° zowel wegens ambtsopheffing als wegens ziekte of invaliditeit.
Art. 193. De aanstellende overheid van het betrokken statutaire personeelslid neemt de beslissing om het statutaire
personeelslid in disponibiliteit te stellen.
Art. 194. Het wachtgeld wordt berekend op de bezoldigingsonderdelen die ook voor de vaststelling van de pensioenen in
aanmerking komen.
Art. 195. De tijd die een statutair personeelslid doorbrengt in de stand disponibiliteit moet worden aangerekend als werkelijke
dienst.
Elk statutair personeelslid dat in disponibiliteit werd gesteld, moet aan het uitvoerend orgaan een adres bekendmaken in een
van de lidstaten van de Europese Unie, waar hem de beslissingen die op hem betrekking hebben, kunnen worden bezorgd.
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Afdeling II.

De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit

Art. 196.
§1.
Een statutair personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
wordt bij afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit in disponibiliteit 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, of als het betrokken statutaire personeelslid, al dan niet vervroegd, op pensioen wordt gesteld.
Voor de vaststelling en rechtvaardiging van de toestand van ziekte of invaliditeit gelden dezelfde regels als voor een ziek of
invalide statutair personeelslid dat zijn beschikbare ziektekrediet nog niet volledig heeft opgebruikt.
§3.
Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, behoudt zijn aanspraken op
verhoging in salaris.
Art. 197.
§1.
Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, ontvangt een wachtgeld, gelijk
aan 60% van het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling daarvan, berekend volgens de regels die van toepassing
zouden zijn geweest als het personeelslid nog in effectieve actieve dienst was gebleven.
§2.

Het bedrag van dat wachtgeld mag evenwel 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.
Afdeling III.

De disponibiliteit wegens ambtsopheffing

Art. 198.
§1.
De vast aangestelde statutaire personeelsleden die in disponibiliteit wegens ambtsopheffing zijn gesteld, behouden hun
aanspraken op verhoging in salaris. Zij genieten een wachtgeld, gebaseerd op het laatste activiteitssalaris en de fictieve
ontwikkeling daarvan, berekend volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als zij nog in effectieve actieve dienst
waren gebleven.
§2.
Het eerste en het tweede jaar is het wachtgeld gelijk aan het laatste activiteitssalaris en de ontwikkeling ervan, vermeld
in §1. Elk jaar dat daarop volgt wordt het met 20% verminderd. Het wachtgeld mag echter, binnen de grens van 40/40, niet lager
zijn dan zoveel maal 1/40 van het laatste activiteitssalaris als het statutaire personeelslid, op de datum van de
indisponibiliteitsstelling 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.
§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.
Niemand mag door dezelfde werkgever meer dan tweemaal in disponibiliteit wegens ambtsopheffing worden gesteld.
Art. 199.
§1.
De statutaire personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing kunnen opnieuw in actieve dienst worden
geroepen. Voor de vacante betrekkingen bij het bestuur waartoe zij behoren, genieten zij de voorkeur, als zij beantwoorden aan
de reglementaire voorwaarden om die betrekkingen te verkrijgen. Bij keuzemogelijkheid uit meerdere in disponibiliteit wegens
ambtsopheffing gestelde statutaire personeelsleden moet met het aantal dienstjaren en met de voor de vacante betrekking
vereiste bijzondere geschiktheden rekening worden gehouden.
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§2.
Als een statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsopheffing weer in actieve dienst geroepen wordt, dan
moet dat zo spoedig mogelijk gebeuren. Het statutaire personeelslid kan echter het bestuur om een 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 bestuur 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 drie maanden, als hij opnieuw in actieve dienst wordt geroepen.
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Hoofdstuk VII. Het onbetaald verlof als gunstmaatregel
Art. 200.
Het hoofd van het personeel kan aan het personeelslid onbetaald verlof toestaan om de prestaties volledig of gedeeltelijk te
onderbreken. Als het hoofd van het personeel zelf het onbetaald verlof aanvraagt, beslist het uitvoerend orgaan.
Dit verlof is geen recht, maar wordt toegestaan als een gunstmaatregel voor de personeelsleden voor zover de goede werking
van de dienst daardoor niet in het gedrang komt.
Het verlof, vermeld in het eerste lid, kan worden toegestaan voor:
1.
2.

twintig dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet in aaneensluitende
perioden;
vijf jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van minimaal één maand.

Het verlof bedoeld in het derde lid, punt 2, betreft een voltijds verlof of een vermindering van de prestaties tot 80% of tot 50%.
Art. 201.
Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan een maand bedraagt of deeltijds verlof
betreft.
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de 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.
Tijdens een periode van onbetaald gunstverlof behoudt het personeelslid zijn aanspraken op bevordering.
Het onbetaald verlof bedoeld in artikel 200, derde lid, punt 2 is tijdens eenzelfde periode niet cumuleerbaar met de thematische
verloven bedoeld in hoofdstuk XI, het zorgkrediet bedoeld in hoofdstuk XI bis of het onbetaald verlof als recht bedoeld in
hoofdstuk X van deze titel.
Onbetaald verlof als gunstmaatregel wordt niet bezoldigd.
Art. 202.
§1.
Voor het verkrijgen van het onbetaald verlof bedoeld in artikel 200, derde lid, punt 2, dient het personeelslid steeds
uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het gewenste verlof een aanvraag in te dienen bij het hoofd van het personeel. Het
hoofd van het personeel dient zijn aanvraag binnen dezelfde termijn in bij het uitvoerend orgaan. Het hoofd van het personeel
of het uitvoerend orgaan kan een kortere termijn aanvaarden.
Het personeelslid kan bij weigering bezwaar indienen bij het uitvoerend orgaan. Hij kan verzoeken om in dit verband gehoord te
worden.
§2.
Het personeelslid kan het toegestane onbetaald verlof te allen tijde opzeggen, mits eerbiediging van een termijn van 1
maand, tenzij het hoofd van het personeel of het uitvoerend orgaan een kortere termijn aanvaardt.
Art. 203.
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat een mandaat opneemt bij een ander bestuur, kan onbetaald verlof krijgen voor
de duur van het mandaat, als dit verzoenbaar is met de goede werking van het bestuur. Het is dus geen recht, maar kan worden
toegestaan als een gunst. Het onbetaalde verlof is verlengbaar bij een verlenging van het mandaat op dezelfde wijze en onder
dezelfde voorwaarden als bij de eerste of de vorige aanvraag.
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Hoofdstuk VIII. Het verlof voor opdracht
Art. 204. Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan een verlof voor opdracht krijgen om:
1°
een functie uit te oefenen op een kabinet, of in voorkomend geval bij de entiteiten met politieke functie ter vervanging
van het kabinet, van een federaal minister, staatssecretaris of regeringscommissaris, een lid van de regering van een
gemeenschap of een gewest, een provinciegouverneur, de gouverneur of de vice-gouverneur van het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad, of de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, een gedeputeerde, een
burgemeester of schepen, een Europees commissaris;
2°
op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep of fractie, een functie uit te oefenen bij een erkende
politieke groep van de wetgevende vergaderingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en de gewesten of van de
Europese Unie, bij de voorzitter van een dergelijke groep, of bij een erkende fractie van een gemeenteraad of een provincieraad;
3°
een externe opdracht uit te voeren waarvan de raad het algemeen belang erkent. Onder een 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.
Art. 205. Het verlof is onbezoldigd, tenzij de bezoldiging wettelijk verplicht is.
Art. 206. Het verlof wordt niet gelijkgesteld met dienstactiviteit.
Art. 207. Het verlof is een gunst en moet verzoenbaar zijn met de goede werking van het bestuur. De schriftelijke aanvraag moet
drie maanden vooraf worden ingediend bij de algemeen directeur. Een eventuele weigering gebeurt op gemotiveerde wijze.
Het personeelslid behoudt de eindvermelding die hem werd toegekend bij zijn laatste evaluatie voor het begin van het verlof
voor opdracht.
Art. 208. Het personeelslid kan zijn verlof voor opdracht vroegtijdig stopzetten via een schriftelijke aanvraag die vier maanden
vooraf moet worden ingediend bij de aanstellende overheid.
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Hoofdstuk IX. Het omstandigheidsverlof
Art. 209.
Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen:
1° huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een
verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid,
vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk
Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring
van samenwoning van bloed- of aanverwanten:
2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter
gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt
van de werknemer:
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° huwelijk van een kind van het personeelslid, van de
samenwonende of huwelijkspartner:
5° overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid
of de samenwonende partner in om het even welke graad, die
onder hetzelfde dak woont als het personeelslid of de
samenwonende partner:
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:
7° huwelijk van een bloed- of aanverwant:
a) in de eerste graad, die geen kind is;
b) in de tweede graad, van het personeelslid, de samenwonende
of huwelijkspartner:
8° priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de
werknemer, van de samenwonende of huwelijkspartner, of van
een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de
werknemer:
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 roomskatholieke plechtige communie:
10° gehoord worden door de vrederechter/familierechter in het
kader van de organisatie van de voogdij over een minderjarige:
11° deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de
rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de
arbeidsrechtbank

4 werkdagen
Dit verlof dient binnen de twee weken vóór of
na huwelijk opgenomen te worden of na het
afleggen van de verklaring tot samenwoning.
10 werkdagen
Dit verlof dient binnen de 4 maand na de
bevallingsdatum opgenomen te worden.
4 werkdagen
Dit verlof dient binnen de twee weken na het
overlijden opgenomen te worden.
2 werkdagen
Dit verlof dient binnen de twee weken vóór of
na huwelijk opgenomen te worden.
2 werkdagen
Dit verlof dient binnen de twee weken na het
overlijden opgenomen te worden.
1 werkdag
Dit verlof dient binnen de twee weken na het
overlijden opgenomen te worden.
De dag van het huwelijk
Indien het huwelijk valt in het weekend: de
vrijdag ervoor of de maandag erna.
de dag van de rooms-katholieke plechtigheid of
een daarmee overeenstemmende plechtigheid
bij een andere erkende eredienst
de dag van de plechtigheid, of, als dat een
zondag, feestdag of inactiviteitsdag is, de
eerstvolgende werkdag

de nodige tijd, maximaal één dag
de nodige tijd

Het omstandigheidsverlof is een recht, maar het personeelslid is niet verplicht deze verloven geheel of gedeeltelijk op te nemen.
Het omstandigheidsverlof wordt aangevraagd bij het diensthoofd.
Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is in alle gevallen bezoldigd, met uitzondering van een deel
van het vaderschapsverlof voor contractuele personeelsleden in de gevallen die hierna omschreven worden.
Voor het contractuele personeelslid wordt het verlof ter gelegenheid van de geboorte van een kind, vermeld in 2°, toegekend
volgens de regels van het arbeidsrecht, in het bijzonder volgens de regeling, vermeld in artikel 30, §2, van de wet van 3 juli 1978
op de arbeidsovereenkomsten. Geboorteverlof kan slechts eenmaal opgenomen worden voor één en hetzelfde kind. Indien
meerdere personen hiervoor in aanmerking komen, wordt de wettelijke voorrangsregeling toegepast.
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Wanneer het omstandigheidsverlof uit meerdere dagen bestaat, kan het op verzoek van het personeelslid worden gesplitst in
meerdere periodes.
Het omstandigheidsverlof wordt opgenomen in volledige dagen.
Voor de punten 10° en 11° van dit artikel, wordt, in afwijking van het vorig lid, met de nodige tijd de werkelijke tijd van de zitting
bedoeld en de verplaatsingstijd van en naar de rechtbank.
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Hoofdstuk X. Het onbetaalde verlof als recht
Art. 210.
§1.
Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan twaalf maanden voltijds de loopbaan te onderbreken in
periodes van minimaal een maand.
Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het een bijkomend recht om twaalf maanden voltijds de loopbaan te onderbreken,
te nemen in periodes van minimaal een maand.
§2.
Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan gedurende zestig maanden de prestaties te verminderen tot
80% of tot 50% van een voltijdse betrekking. Dat deeltijdse onbetaalde verlof kan alleen genomen worden in periodes van
minimaal drie maanden.
Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft hij altijd het recht om de prestaties te verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse
betrekking.
§3.
Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een contractuele betrekking, een
mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd verbonden is, opneemt, wordt ambtshalve
onbetaald verlof toegestaan voor maximaal de duur van het mandaat, de tijdelijke aanstelling of de proeftijd.
§4.

Het hoofd van het personeel kent het verlof toe.

Het verlof is niet van toepassing op algemeen directeur en financieel directeur.
De leidinggevende functies binnen het bestuur zijn uitgesloten van het recht op halftijds onbetaald verlof.
Statutair op proef aangestelde personeelsleden zijn uitgesloten van het in dit artikel bedoelde onbetaald verlof.
§5.
Voor het verkrijgen van het onbetaald verlof dient het personeelslid steeds uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het
gewenste verlof een aanvraag in te dienen tenzij het hoofd van het personeel een kortere termijn aanvaardt.
Het personeelslid kan het toegestane onbetaald verlof te allen tijde opzeggen, mits eerbiediging van een termijn van 1 maand,
tenzij het hoofd van personeel een kortere termijn aanvaardt.
§6.

Het verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval
of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaalde verlof.
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, wordt die feestdag niet vervangen.
Tijdens een periode van onbetaald verlof behoudt het personeelslid zijn aanspraken op bevordering.
Onbetaald verlof als recht wordt niet bezoldigd.
Art. 211.
Het onbetaald verlof bedoeld in dit hoofdstuk is tijdens eenzelfde periode niet cumuleerbaar met de thematische verloven
bedoeld in hoofdstuk XI, het zorgkrediet bedoeld in hoofdstuk XI bis of het onbetaald verlof als gunst bedoeld in artikel 200,
derde lid, punt 2.
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Hoofdstuk XI. Thematische verloven
Deze verloven worden toegekend in overeenstemming met de bestaande wettelijke federale regeling betreffende
loopbaanonderbreking voor het gemeente- en het provinciepersoneel.
Afdeling I.

Volledige onderbreking van de loopbaan

Art. 212.
Afdeling II.

Vermindering van prestaties

Art. 213.
Art. 214. Nihil
Afdeling III.

Palliatieve verzorging

Art. 215. Alle personeelsleden hebben recht op de volledige onderbreking van hun beroepsloopbaan voor een periode van één
maand, eventueel tweemaal verlengbaar voor één maand, om palliatieve zorgen te vertrekken aan een persoon.
Art. 216.
§1.
De voltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen met de helft of een vijfde, voor een
periode van één maand eventueel tweemaal verlengbaar met een maand, om palliatieve zorgen te verstrekken aan een
persoon.
§2.
De deeltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen om palliatieve zorgen te verstrekken
aan een persoon, op voorwaarde dat:
b) zij presteren gemiddeld ten minste 28.30 uur per week;
c) de duur van de vermindering van de prestaties één maand bedraagt, eventueel tweemaal
verlengbaar met één maand;
d) zij gemiddeld 19 uren per week blijven presteren.
Art. 217. Voor de toepassing van afdeling III wordt onder palliatieve verzorging verstaan, elke vorm van bijstand en inzonderheid
medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke
ziekte en die zich in een terminale fase bevinden.
Art. 218. De personeelsleden die hun loopbaan volledig onderbreken of hun prestaties verminderen, stellen de aanstellende
overheid voor het begin van de onderbreking schriftelijk op de hoogte.
Zij bewijzen de aangehaalde reden voor de onderbreking met een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van de
persoon die palliatieve verzorging behoeft en waaruit blijkt dat zij zich bereid hebben verklaard deze palliatieve verzorging te
verlenen, zonder dat hierbij de identiteit van de patiënt wordt vermeld.
Art. 219. De onderbreking vangt aan de eerste dag van de week volgend op die gedurende welke de in artikel 218 bedoelde
mededeling is gebeurd of op een vroeger tijdstip met akkoord van de aanstellende overheid.
Art. 220. De personeelsleden die de ondertekeningsperiode met een maand wensen te verlengen, moeten een nieuw attest van
de behandelende geneesheer voorleggen.
Afdeling IV.

Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan

Art. 221.
§1. Om voor zijn kind te zorgen heeft het personeelslid het recht om:
hetzij gedurende een periode van vier maanden de uitvoering van zijn volledige arbeidsprestaties te
schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale
bepalingen; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in maanden;
hetzij gedurende een periode van acht maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet, wanneer hij
voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in
periodes van twee maanden of een veelvoud hiervan;
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hetzij gedurende een periode van twintig maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een vermindering met één vijfde zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet wanneer
hij voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in
periodes van vijf maanden of een veelvoud hiervan.
hetzij gedurende een periode van veertig maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een vermindering met één tiende en dit onder het regime van één dag om de twee weken of
een halve dag per week. Deze periode kan naar keuze van de werknemer worden gesplitst in periodes
van 10 maanden of een veelvoud daarvan.
Deze vorm is geen recht, maar een gunst van het bestuur.

§2.
Het personeelslid heeft de mogelijkheid om bij het opnemen van zijn ouderschapsverlof gebruik te maken van
de verschillende modaliteiten vermeld in paragraaf 1. Bij een wijziging van opname vorm moet rekening worden gehouden met
het principe dat één maand schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan twee maanden halftijdse
verderzetting van de arbeidsprestaties, en gelijk is aan vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde en
aan tien maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één tiende.
Art. 221bis.
§1.
In afwijking van artikel 221, §1, 1e streepje, kan de periode van vier maanden mits akkoord van de werkgever geheel of
gedeeltelijk worden opgesplitst in periodes van een week of een veelvoud hiervan. Bij een opsplitsing in weken moet rekening
gehouden worden gehouden met het principe dat vier maanden schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk
is aan zestien weken schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
De werknemer heeft de mogelijkheid om bij het opnemen van zijn ouderschapsverlof gebruik te maken van de verschillende
modaliteiten vermeld in het eerste lid en in artikel 221, §1. Onverminderd artikel 221, §2, moet bij een wijziging van
opnamevorm na een gedeeltelijke opsplitsing in weken, rekening worden gehouden met het principe dat vier weken schorsing
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan één maand schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst.
Wanneer ingevolge een gedeeltelijke opsplitsing in weken, het resterend gedeelte minder dan vier weken bedraagt, heeft de
werknemer het recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.
§ 2.
In afwijking van artikel 221, §1, 2e streepje, kan de periode van acht maanden mits akkoord van de werkgever geheel of
gedeeltelijk worden opgesplitst in periodes van een maand of een veelvoud hiervan.
Wanneer ingevolge een gedeeltelijke opsplitsing in maanden, het resterend gedeelte een maand bedraagt, heeft de werknemer
het recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.
Art. 221ter.
De werkgever kan de uitoefening van het in artikel 221, §1, 4e streepje, artikel 221bis, §1, eerste lid, en artikel 221bis, §2, eerste
lid, bedoelde recht weigeren.
In dit geval dient de werkgever zijn beslissing schriftelijk mede te delen aan de werknemer die de schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 221bis, §1, eerste lid, of de vermindering van de arbeidsprestaties als
bedoeld in artikel 221, §1, 4e streepje of artikel 221bis, §2, eerste lid, heeft aangevraagd, binnen een maand na de schriftelijke
kennisgeving zoals gebeurd overeenkomstig artikel 223.

Art. 222.
§1.

Het personeelslid heeft recht op dit ouderschapsverlof:
- naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind twaalf jaar wordt;
- in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode die loopt vanaf de 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, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.

De leeftijdsgrens wordt vastgesteld op 21 jaar 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
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van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag, of dat ten minste 9 punten toegekend
worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
§2.
Aan de voorwaarde van de twaalfde en de eenentwintigste verjaardag moet zijn voldaan uiterlijk gedurende de periode
van het ouderschapsverlof.
De twaalfde en de eenentwintigste verjaardag kan bovendien worden overschreden wanneer het verlof op verzoek van de
werkgever wordt uitgesteld en voor zover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd in overeenstemming met de hierna
aangegeven wijze.
Art. 223.
Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet het personeelslid gedurende 15 maanden die voorafgaan aan de vermelde
schriftelijke kennisgeving, 12 maanden in dienst zijn geweest van het bestuur.
Het personeelslid verstrekt uiterlijk op het ogenblik waarop het ouderschapsverlof ingaat, het document of de documenten tot
staving van de geboorte of de adoptie.
Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van het hier bedoelde recht op ouderschapsverlof geeft het bestuur hiervan
kennis op de volgende wijze:
1°

de werknemer brengt ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand het
bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte; die termijn kan in overleg tussen het personeelslid en het
bestuur worden ingekort;
2°
de kennisgeving gebeurt door middel van een aangetekend schrijven of de overhandiging van het in
1° van deze paragraaf bedoelde geschrift waarvan het duplicaat wordt ondertekend door het bestuur,
3°
het in 1° van dit artikel bedoelde geschrift vermeldt de begin- en einddatum van het
ouderschapsverlof.
Per aanvraag kan slechts één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof worden gevraagd.
In afwijking van het vierde lid, kan, bij toepassing van artikel 221bis, §1, eerste lid, elke aanvraag betrekking hebben op
verschillende niet aaneengesloten periodes van een week of een veelvoud hiervan, op voorwaarde dat de aldus aangevraagde
weken gespreid zijn over een periode van maximum drie maanden. Het in 1° van dit artikel bedoelde geschrift vermeldt in dat
geval de begin- en einddatum van elk van deze periodes.
Art. 224.
§1.
Binnen een maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving volgens de bepalingen van het voorgaande artikel,
kan het bestuur schriftelijk de uitoefening van het recht op ouderschapsverlof uitstellen om gerechtvaardigde redenen in
verband met het functioneren van het bestuur.
§2.
In geval van een gemotiveerd uitstel op basis van de bepalingen van paragraaf 1 gaat het recht op ouderschapsverlof in
ten laatste 6 maanden na de maand waarin het gemotiveerd uitstel plaats heeft.
§3.
Het bepaalde in § 1 geldt niet bij toepassing van artikel 221, §1, 4e streepje, artikel 221bis, §1, eerste lid, en artikel
221bis, §2, eerste lid.
Art. 224bis.
Het personeelslid heeft het recht om een aangepast(e) arbeidsregeling of werkrooster aan te vragen voor de periode die volgt
op het einde van het ouderschapsverlof behoudens wanneer het ouderschapsverlof slechts drie aaneengesloten weken of
minder omvat. Deze periode bedraagt maximum 6 maanden.
Het personeelslid bezorgt hiertoe ten laatste 3 weken voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof, een
schriftelijke aanvraag aan het bestuur. In de aanvraag dient het personeelslid de redenen aan te geven die verband houden met
een betere combinatie tussen werk en gezinsleven.
Het bestuur beoordeelt deze aanvraag en geeft er schriftelijk gevolg aan ten laatste één week voor het einde van de lopende
periode van ouderschapsverlof, rekening houdend met de behoeften van de werkgever en die van het personeelslid. Het
bestuur deelt in het betrokken geschrift mee op welke wijze bij de beoordeling van de aanvraag rekening werd gehouden met
de behoeften van de werkgever en die van het personeelslid.
Art. 225.
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Voor zover er niet afgeweken wordt door de bepalingen van deze afdeling zijn op deze vorm van ouderschapsverlof de
bepalingen van toepassing van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen.
In afwijking van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, opent de
vierde maand of een ander gelijkwaardig regime ingevoerd door het koninklijk besluit van 31 mei 2012 in artikel 2, §1 van het
koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van
de beroepsloopbaan, slechts een recht op een onderbrekingsuitkering in hoofd van personeelsleden die de vierde maand of een
ander gelijkwaardig regime opnemen voor kinderen geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012.
Afdeling V.

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

Art. 226.
Om bijstand of verzorging te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte heeft
het personeelslid het recht om:
- hetzij zijn arbeidsarbeidsprestaties volledig te schorsen, zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
- hetzij zijn voltijdse arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de of de helft, zoals bedoeld in artikel 102 van
dezelfde wet.
In afwijking van het voorgaande lid heeft een personeelslid dat, anders dan in toepassing van de voormelde wet van 22 januari
1985, tewerkgesteld is in een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het normaal gemiddeld aantal arbeidsuren per week ten
minste gelijk is aan drie vierden van het gemiddeld voltijds aantal arbeidsuren van een personeelslid dat voltijds is tewerkgesteld
bij hetzelfde bestuur, het recht om voor dezelfde redenen over te gaan naar een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het aantal
arbeidsuren gelijk is aan de helft van het aantal arbeidsuren van de voltijdse arbeidsregeling.
Art. 227.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder gezinslid, elke persoon die samenwoont met de.
Onder familielid wordt begrepen de bloedverwanten tot de tweede graad en de aanverwanten tot de eerste graad van de
werknemer. Wanneer het personeelslid wettelijk samenwonend is, worden ook de ouders tot de eerste graad van de wettelijk
samenwonende partner en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van het personeelslid
beschouwd. Onder “wettelijk samenwonend” wordt verstaan, de toestand van samenleven zoals geregeld door de artikelen
1475 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder zware ziekte elke ziekte of medische ingreep die door de
behandelende arts als zware ziekte wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of
emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.

Art. 228. Het bewijs van de aangehaalde reden tot schorsing of tot vermindering van de arbeidsprestaties wordt geleverd door
het personeelslid bij middel van een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of
familielid tot de tweede graad, waaruit blijkt dat de werknemer zich bereid verklaard heeft bijstand of verzorging te verlenen
aan de zwaar zieke persoon.
Met uitzondering van situaties waarin de schorsing van de uitvoering van de arbeidsprestaties of de vermindering van de
arbeidsprestaties wordt gevraagd voor het verlenen van bijstand of verzorging aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een
minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, dient uit het in het eerste lid bedoelde attest ook te blijken dat de zorgbehoefte,
naast de eventuele professionele ondersteuning waarop deze persoon kan rekenen, daadwerkelijk een voltijds
loopbaanonderbreking, een vermindering met 1/5 of de helft behoeft.
Art. 229.
§1.
Het hier bedoelde recht op volledige schorsing van de arbeidsprestaties wordt beperkt tot maximum 12 maanden per
patiënt.
De onderbrekingsperioden kunnen enkel opgenomen worden met periodes van minimum 1 maand of maximum 3 maanden,
aaneensluitend of niet, tot de maximumtermijn van 12 maanden bereikt is.
§2.
Het hier bedoelde recht op vermindering van de arbeidsprestaties kunnen enkel opgenomen worden met periodes van
minimum 1 maand of maximum 3 maanden, aaneensluitend of niet, tot de maximumtermijn van 24 maanden bereikt is.
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Art. 230. Voor het personeelslid dat alleenstaand is, wordt, in geval van zware ziekte van zijn kind dat hoogstens 16 jaar oud is,
de maximumperiodes van de hier bedoelde schorsing van de arbeidsprestaties verdubbeld tot respectievelijk 24 en 48 maanden.
Onder alleenstaande in de zin van dit artikel wordt verstaan het personeelslid dat uitsluitend en effectief samenwoont met één
of meerdere van zijn kinderen.
Art.230bis.
§1.
In afwijking van artikel 229, §1, tweede lid, kan het personeelslid bedoeld in het derde lid, voor de bijstand of de
verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte, zijn
arbeidsprestaties volledig schorsen voor een duur van één week, aansluitend verlengbaar met één week.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder zware ziekte, elke ziekte of medische ingreep die door de
behandelend geneesheer van het zwaar ziek kind als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de geneesheer oordeelt dat elke
vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.
De door het eerste lid geboden mogelijkheid staat open voor:
- het personeelslid die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont;
- het personeelslid die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse
opvoeding.
Wanneer de in het derde lid bedoelde personeelsleden geen gebruik kunnen maken van de door het eerste lid geboden
mogelijkheid, kunnen ook de volgende personeelsleden zich op die mogelijkheid beroepen:
- het personeelslid die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee
samenwoont;
- of, wanneer laatstgenoemd personeelslid in de onmogelijkheid verkeert dit verlof op te nemen,
een familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad.
§2.
In afwijking van artikel 229, §1, tweede lid, kan de duur van de volledige schorsing van de arbeidsprestaties korter zijn
dan 1 maand wanneer het personeelslid aansluitend op de in de eerste paragraaf bedoelde schorsing zijn recht bedoeld in
artikel 226, eerste lid, wenst uit te oefenen voor hetzelfde zwaar zieke kind.
§3.
Onverminderd artikel 228, wordt het bewijs van hospitalisatie van het kind geleverd door een attest van het betrokken
ziekenhuis.
Art. 230ter.
In afwijking van artikel 229, §1, tweede lid kan de minimumperiode van schorsing mits akkoord van de werkgever worden
ingekort tot hetzij een week, hetzij twee weken, hetzij drie weken.
Wanneer het resterend gedeelte van de maximumperiode van schorsing als bedoeld in artikel 229, §1, eerste lid ingevolge de
toepassing van het eerste lid, minder bedraagt dan de minimale schorsingsperiode van één maand, heeft de werknemer het
recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.
De werkgever kan de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde recht weigeren. In dit geval dient de werkgever zijn
beslissing schriftelijk mede te delen aan de werknemer die de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als
bedoeld in het eerste lid heeft aangevraagd, binnen twee werkdagen na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving zoals
gebeurd overeenkomstig artikel 231.
Art. 231.
Het personeelslid dat van het recht gebruik wenst te maken dient hiervan schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.
Deze kennisgeving gebeurt minstens zeven dagen vóór de ingangsdatum van de schorsing of de vermindering van de
arbeidsprestaties, tenzij beide partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen.
In het kader van artikel 230bis kan, wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar is, worden afgeweken van voormelde
termijn. In dat geval bezorgt het personeelslid zo spoedig mogelijk een attest van de behandelend geneesheer van het zwaar
zieke kind waaruit het onvoorziene karakter van de hospitalisatie blijkt. Deze mogelijkheid geldt ook ingeval het verlof verlengd
wordt met een week op basis van artikel 230bis.
Deze kennisgeving kan gebeuren door de overhandiging van een geschrift aan het bestuur, dat vervolgens een duplicaat tekent
als bericht van ontvangst, of bij middel van een aangetekend schrijven dat geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkdag na
de afgifte ervan bij de post.
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In dit geschrift moet het personeelslid de periode vermelden gedurende dewelke hij zijn arbeidsprestaties schorst of vermindert
en hij moet de bovenvermelde attesten van de behandelende geneesheer van de zwaar zieke en van het betrokken ziekenhuis
bijvoegen.
In geval van toepassing van artikel 230 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 zijn kinderen.
Voor iedere verlenging van een periode van de hier bedoelde schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties moet het
personeelslid dezelfde procedure volgen en het vereiste attest of in voorkomend geval de twee vereiste attesten indienen.
Art. 232.
Binnen twee werkdagen na de ontvangst van de bovenvermelde schriftelijke kennisgeving kan de werkgever de werknemer
ervan in kennis stellen dat de ingangsdatum wordt uitgesteld om 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 zeven dagen.
Dit artikel is niet van toepassing wanneer het personeelslid een volledige schorsing van de arbeidsprestaties geniet in het kader
van artikel 230bis of 230ter, eerste lid.
Art. 233.
Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van deze afdeling zijn op deze vorm van loopbaanonderbreking de
bepalingen van toepassing van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen.
Afdeling Vbis

Mantelzorg

Art. 233a.
Een personeelslid die erkend mantelzorger is van een zorgbehoevende persoon, heeft recht op de volledige onderbreking van
zijn beroepsloopbaan voor een periode van één maand per zorgbehoevende persoon als bedoeld in artikel 233c.
Het recht op de volledige onderbreking bedraagt maximum zes maanden over de gehele beroepsloopbaan.
Art. 233b.
De voltijdse personeelsleden die erkend mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon hebben het recht hun prestaties te
verminderen met de helft of een vijfde voor een periode van twee maanden per zorgbehoevende persoon als bedoeld in artikel
233c.
Het recht op de deeltijdse onderbreking bedraagt maximum twaalf maanden over de gehele beroepsloopbaan.
Art. 233c.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder erkend mantelzorger verstaan, de persoon van wie de hoedanigheid van
mantelzorger erkend is overeenkomstig hoofdstuk 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger
die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat.
Art. 233d.
De personeelsleden die hun loopbaan volledig onderbreken of hun prestaties verminderen, stellen het bestuur minstens 7
kalenderdagen voor het begin van de onderbreking schriftelijk op de hoogte.
Deze kennisgeving kan gebeuren door de overhandiging van een geschrift aan het bestuur dat vervolgens een duplicaat tekent
als bericht van ontvangst of bij middel van een aangetekend schrijven dat geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkdag na
de afgifte ervan bij de post.
In dit geschrift dient het personeelslid de periode te vermelden waarin hij de uitvoering van zijn beroepsloopbaan schorst en hij
dient er het bewijs bij te voegen van de erkenning van zijn hoedanigheid van mantelzorger van de in artikel 233a bedoelde
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zorgbehoevende persoon.
Art. 233e.
De onderbreking vangt ten vroegste aan zeven dagen nadat de in artikel 232d bedoelde mededeling is gebeurd of op een
vroeger tijdstip met akkoord van het bestuur.
Afdeling VI.

Toepassingsmodaliteiten

Art. 234.

Nihil

Art. 235.

Nihil

Art. 236.

Nihil

Art. 237.

Nihil

Art. 238. De periodes van loopbaanonderbreking en van vermindering van de arbeidsprestaties worden beschouwd als verlof.
Het verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Het verlof wordt niet vergoed.
De loopbaanonderbreking waarvoor geen onderbrekingsuitkeringen meer worden toegekend, wordt omgezet in een periode
van non-activiteit.
Art. 239. Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking en vermindering van prestaties wegens geboorte van een kind, bijstand
aan of verzorging van een gezins- of familielid en wegens palliatieve verzorging mogen geen winstgevende activiteiten worden
uitgeoefend.
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Hoofdstuk XIbis. Zorgkrediet
Afdeling I.

Definities

Art. 239a.
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1. voltijdse arbeidsregeling : de voltijdse arbeidsregeling die van toepassing is op het personeelslid en die bepaald
is in het statuut, de arbeidsovereenkomst of de uitvoeringsbesluiten;
2. onderbreking : de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties;
3. zorgkrediet : onderbreking van de arbeidsprestaties waarvoor een onderbrekingsuitkering wordt toegekend op
basis van de voorwaarden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet;
4. departement : het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale
Economie;
5. kind : het kind waarvan de afstamming van het personeelslid, of de partner met wie het personeelslid gehuwd
is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd vaststaat of het kind van wie het personeelslid,
of de partner met wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft
afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 457ter tot en met 475 septies van het Burgerlijk Wetboek of het
pleegkind zoals bedoeld in het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van de pleegzorg.
Afdeling II.

Voorwaarden en modaliteiten

Onderafdeling I. Motief
Art. 239b. zorg dragen kind
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om voor een kind te zorgen
tot en met de leeftijd van twaalf jaar.
In geval van adoptie kan het zorgkrediet aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van de
gemeente waar het personeelslid zijn woonplaats heeft.
Art. 239c. bijstand zwaar ziek gezins- of familielid
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om bijstand of verzorging te
verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid.
In het eerste lid wordt verstaan onder :
1. gezinslid : elke persoon die samenwoont met het personeelslid;
2. familielid : zowel de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van het personeelslid als de bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad van de persoon met wie het personeelslid getrouwd is of een verklaring
van wettelijke samenwoning heeft afgelegd conform artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek;
3. zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd
en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging
noodzakelijk is.
Art. 239d. palliatieve verzorging
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om palliatieve verzorging te
verlenen.
In het eerste lid wordt onder palliatieve verzorging verstaan :
elke vorm van bijstand, meer bepaald van medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van
een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt.
Art. 239e. zorg kind met handicap
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om zorg te dragen voor een
kind met handicap.
In het eerste lid wordt onder een kind met handicap een van de volgende kinderen verstaan :
1. een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid;
2. een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler I
van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving betreffende de kinderbijslag;
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3.

een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of voor wie Integrale
Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met een of meer geldige typemodules in het kader van
de handicap.

Art. 239f. volgen opleiding
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om een opleiding te volgen
die voldoet aan een van de volgende vereisten :
1. elke vorm van onderwijs en opleiding die georganiseerd, gefinancierd, gesubsidieerd of erkend wordt door de
Vlaamse overheid, waarvan het programma minimaal 120 contacturen of negen studiepunten op jaarbasis
omvat;
2. elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is krachtens het besluit van
de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers of het besluit van de
Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen
voor ondernemerschapsbevorderende diensten, waarvan het programma minimaal 120 contacturen of negen
studiepunten op jaarbasis omvat.
Onderafdeling II.

Duur van het zorgkrediet

Art. 239g.
Het personeelslid krijgt zorgkrediet voor de onderbreking van zijn arbeidsprestaties, met al dan niet opeenvolgende periodes,
gedurende een van de volgende termijnen :
1. 18 maanden in geval van volledige onderbreking van de arbeidsprestaties;
2. 36 maanden bij onderbreking tot de helft van een normale voltijdse arbeidsregeling;
3. 90 maanden bij onderbreking van de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde.
Als het personeelslid een zorgkrediet voor de onderbreking van zijn arbeidsprestaties aanvraagt, heeft het de mogelijkheid om
gebruik te maken van de modaliteiten uit het eerste lid. Bij wijziging van opnamevorm moet er rekening mee worden gehouden
dat één maand onderbreking van de arbeidsprestaties gelijk is aan twee maanden halftijdse onderbreking van de
arbeidsprestaties en gelijk is aan vijf maanden onderbreking van de arbeidsprestaties met een vijfde.
Bij de berekening van het resterende krediet wordt afgerond op de hogere maandeenheid.
Om de maximale termijn van de onderbreking, vermeld in het eerste lid, te bepalen, wordt gerekend vanaf 2 september 2016.
Als het zorgkrediet wordt stopgezet door het departement of op verzoek van het personeelslid voor afloop van de toegekende
duur, wordt bij de berekening van het aantal opgenomen maanden afgerond naar de hogere maandeenheid.
Art. 239h.
Het personeelslid kan een zorgkrediet voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf maanden aanvragen, waarbij de
aanvraag bestaat uit een geheel aantal maanden.
In afwijking van het eerste lid kan de aanvraag bestaan uit niet gehele maanden in een van de volgende gevallen:
1° de periode waarvoor zorgkrediet wordt aangevraagd, eindigt de dag voordat het kind voor wie het zorgkrediet wordt
opgenomen, de leeftijd van dertien jaar bereikt.
2° het zorgkrediet wordt opgenomen om een opleiding te volgen conform artikel 233f;
3° het tijdelijke personeelslid vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° van het besluit van de Vlaamse Regering
van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, neemt zorgkrediet op dat start na 1 april en
afloopt omdat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd op het einde van het schooljaar.
Een tijdelijk personeelslid als vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° van het besluit van de Vlaamse Regering
van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, kan zorgkrediet aanvragen voor minder dan drie
maanden als het zorgkrediet start na 1 april en afloopt omdat de tijdelijke aanstelling wordt beëdigd op het einde van het
schooljaar.
Als de minimumduur van drie maanden voor een aanvraag het personeelslid verhindert de maximumduur van zijn zorgkrediet
op te nemen, wordt de minimumduur verminderd tot één maand.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan zorgkrediet aangevraagd worden om palliatieve verzorging te verlenen voor
minimaal één maand en maximaal drie maanden.
In geval van overlijden van de persoon voor wie het zorgkrediet werd opgenomen, mag het personeelslid het zorgkrediet tot
maximaal zes maanden na de dag van het overlijden voortzetten.
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Art. 239i.
Het zorgkrediet wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Het zorgkrediet wordt niet vergoed.
Als het personeelslid geen recht heeft op onderbrekingsuitkeringen omdat het personeelslid niet voldoet aan de voorwaarden
vermeld in dit hoofdstuk en in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wordt de onderbreking van de arbeidsprestaties niet beschouwd als een opname
van zorgkrediet en wordt deze omgezet in een periode van non-activiteit.
Afdeling III.

Cumulatie

Art. 239j.
Het zorgkrediet kan niet gecumuleerd worden met :
1. een bijkomende activiteit als loontrekkende, behalve als die al, samen met de activiteit waarvoor het
zorgkrediet wordt opgenomen, uitgeoefend werd gedurende ten minste drie maanden vóór het begin van de
onderbreking van de arbeidsprestaties, vermeld in dit hoofdstuk;
2. de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit, behalve in geval van volledige onderbreking van de
arbeidsprestaties als de zelfstandige activiteit al, samen met de activiteit waarvoor het zorgkrediet wordt
opgenomen, uitgeoefend werd gedurende ten minste drie maanden vóór het begin van de volledige
onderbreking van de arbeidsprestaties. De cumulatie wordt dan toegelaten gedurende een periode van
maximaal twaalf maanden;
3. een werkloosheidsuitkering, behalve als er bij gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties sprake is
van tijdelijke werkloosheid. De cumulatie wordt dan toegelaten voor de resterende tewerkstelling tijdens het
zorgkrediet;
4. een uitkering voor een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties voor dezelfde periode
bij dezelfde werkgever ter uitvoering van een of meer van de volgende artikelen :
a. artikel 4, 6, § 3, artikel 7bis of 8, § 2bis, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen;
b. artikel 3, § 2, 3, § 4, of artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psychomedisch-sociale centra;
c. artikel 9, 10, 11, 11bis, 12 of 13 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de
onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;
5. een pensioen, met uitzondering van :
a. een overgangsuitkering, overeenkomstig boek I, titel 1, hoofdstuk IIbis, van de wet van 15 mei 1984
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, hoofdstuk II van het koninklijk
besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
of hoofdstuk IV van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers;
b. een overlevingspensioen gedurende een periode van maximaal twaalf al dan niet opeenvolgende
kalendermaanden.
In het eerste lid, 1, wordt niet verstaan onder een bijkomende activiteit als loontrekkende: een bijkomende activiteit als
loontrekkende waardoor het personeelslid onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering 26 juli
2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet valt.
In het eerste lid, 2, wordt verstaan onder bijkomende zelfstandige activiteit: de activiteit waardoor volgens de ter zake
geldende reglementering de betrokken persoon verplicht is zich in te schrijven bij het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekering der Zelfstandigen.
De periode van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, 5, b, wordt verminderd met het aantal maanden waarin een
van de volgende vergoedingen of inkomens wordt ontvangen:
a. een vergoeding als vermeld in artikel 64quinquies van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
b. een vergoeding als vermeld in artikel 107quater van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;
c. een vervangingsinkomen als vermeld in artikel 76, 10°, van de programmawet van 28 juni 2013, gecumuleerd
met het genot van een overlevingspensioen.
In het eerste lid, 5, wordt verstaan onder pensioen : het ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen, en
andere als dusdanig geldende voordelen die worden toegekend:
a. door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet;
b. door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, een openbaar bestuur, een openbare
instelling of een instelling van openbaar nut.
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Afdeling IV.

Procedure

Art. 239k.
Het personeelslid met recht op zorgkrediet stelt de bevoegde overheid ten minste drie maanden voor het begin van het
zorgkrediet schriftelijk op de hoogte van de periode waarvoor het zijn loopbaan zal onderbreken. De termijn van drie maand kan
evenwel op verzoek van het personeelslid door de bevoegde overheid worden ingekort.
De algemeen directeur en financieel directeur en adjunct algemeen directeur kunnen enkel het Vlaamse zorgkrediet als gunst
aanvragen.
Als het hoofd van het personeel zelf het zorgkrediet als gunst aanvraagt, beslist het uitvoerend orgaan. In voorkomend geval
staat het uitvoerend orgaan, als de algemeen directeur het aanvraagt, of het hoofd van het personeel, als de financieel directeur
of de adjunct algemeen directeur dit aanvraagt, het Vlaamse zorgkrediet als gunst toe voor zover de goede werking van de
dienst niet wordt verstoord.
Art. 239l.
De schriftelijke mededeling bedoeld in het vorig artikel wordt vergezeld van één van volgende bewijsstukken, afhankelijk van het
motief waarvoor het zorgkrediet wordt aangevraagd:
1. een attest van de behandelende geneesheer van de zwaar zieke persoon die medische bijstand of verzorging nodig
heeft, waarin wordt bevestigd dat de patiënt die bijstand of verzorging nodig heeft en dat het personeelslid zich bereid
heeft verklaard aan de zwaar zieke persoon bijstand of verzorging te verlenen;
2. een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft, waarin wordt
bevestigd dat de patiënt die verzorging nodig heeft en dat het personeelslid zich bereid heeft verklaard die palliatieve
verzorging te verlenen;
3. een attest van de kinderbijslag waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 239e, tweede lid, 1° of 2° ;
4. een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Integrale Jeugdhulp, waarmee wordt
aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 239e, tweede lid, 3° ;
5. een attest van inschrijving, waarmee wordt aangetoond dat de opleiding voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel
239f;
6. een attest van gezinssamenstelling, uitgereikt door de gemeente;
7. een attest van pleegzorg;
8. de geboorteakte of de akte van de burgerlijke stand waaruit de afstamming blijkt.
9. De authentieke overeenkomst waarbij de pleegvoogdij tot stand komt en bekrachtigd is conform artikel 475 ter van het
Burgerlijk Wetboek.
Art. 239m.
Elke verlenging of nieuwe aanvraag wordt ingediend met inachtneming van dezelfde formaliteiten en termijnen als de eerste
aanvraag. Als een verlenging of nieuwe aanvraag nodig is vanwege de zorg voor een kind met handicap, is een attest waarmee
wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 239e, tweede lid, alleen vereist als het attest
gegevens bevat die nieuw zijn voor het departement.
Art. 239n.
Wanneer een onderbrekingsuitkering met toepassing van artikel 239f wordt toegekend, dient het personeelslid bij het
departement binnen twintig kalenderdagen na elk kwartaal een attest in dat het bewijs levert van zijn regelmatige aanwezigheid
in de opleiding tijdens dat kwartaal. De dagen schoolvakantie in de loop van of aansluitend op een periode van opleiding worden
gelijkgesteld met dagen van regelmatige aanwezigheid in een opleiding.
Regelmatige aanwezigheid in de zin van deze bepaling betekent dat het personeelslid niet meer dan een tiende van de duur van
de opleiding in dat kwartaal ongewettigd afwezig mag zijn. Als het personeelslid een opleiding met afstandsonderwijs volgt,
dient hij bij het departement binnen twintig kalenderdagen na elk kwartaal een attest in dat het bewijs levert dat hij is
ingeschreven voor de opleiding tijdens dat kwartaal.
Het personeelslid verliest zijn recht op zorgkrediet als hij het attest niet tijdig voorlegt, of als hij zijn regelmatige aanwezigheid of
inschrijving niet aantoont.
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Hoofdstuk XII. Politiek verlof
Het politiek verlof wordt voor het personeel 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.
Onder voorbehoud van latere wijzigingen bepaalt dit decreet voor een personeelslid het volgende:
Art. 240.
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-, decreet-, of reglementsbepalingen op hem van toepassing zijn.
Art. 241. Onder politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan worden,
wordt verstaan:
1° ofwel een vrijstelling van dienst die geen weerslag heeft op de 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.
Art. 242. Op verzoek van het personeelslid wordt, binnen de hierna bepaalde perken, twee dagen per maand dienstvrijstelling
verleend voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten:
1° gemeenteraadslid;
2° lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat geen gemeenteraadslid is;
3° lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat geen gemeenteraadslid of lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn is;
4° lid van de districtsraad;
5° provincieraadslid;
De dienstvrijstelling, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing als het personeelslid naast een mandaat als vermeld in het
eerste lid, ook een of meer van volgende mandaten uitoefent.
1° burgemeester
2° schepen
3° districtsburgemeester
4° districtsschepen
5° voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
6° lid van het vast bureau van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat een andere gemeente
bedient dan de gemeente Voeren of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
7° voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn dat de gemeente Voeren bedient, of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
8° gedeputeerde
Art. 243. Op verzoek van het personeelslid, vermeld in artikel 240, wordt, binnen de hierna bepaalde perken, facultatief politiek
verlof toegekend voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten:
1°

gemeenteraadslid, lid van een raad voor maatschappelijk welzijn dat gen lid is van de gemeenteraad,
lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat geen lid is van de gemeenteraad of van de raad
voor maatschappelijk welzijn, of districtsraadslid.
a)
In een gemeenten of district tot en met 80.000 inwoners: 2 dagen per maand;
b)
In een gemeente of district met meer dan 80.000 inwoners: 4 dagen per maand;
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2°

schepen, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Voeren of van een
gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1996, of districtsburgemeester:
a)
In een gemeente of district tot en met 30.000 inwoners: 4 dagen per maand;
b)
In een gemeente of district van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: één vierde van een
voltijds ambt.
c)
In een gemeente of district van 50.001 tot en met 80.000 inwoners: de helft van een voltijds
ambt.

3°

districtsschepen
a)
In een district tot en met 10.000 inwoners: 2 dagen per maand;
b)
In een district van 10.001 tot en met 20.000 inwoners: 3 dagen per maand;
c)
In een district met meer dan 20.000 inwoners: 5 dagen per maand;

4°

burgemeester:
a)
In een gemeenten tot en met 30.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt;
b)
In een gemeenten van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: de helft van een voltijds ambt;

5°

provincieraadslid dat geen gedeputeerde is: 4 dagen per maand.

Het politiek verlof, vermeld in het eerste lid, 1° wordt niet toegekend als het personeelslid ook een of meer van de volgende
mandaten uitoefent:
1° burgemeester
2° schepen
3° districtsburgemeester
4° districtsschepen
5° voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
6° lid van het vast bureau van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat een andere gemeente
bedient dan de gemeente Voeren of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
7° Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn dat de gemeente Voeren bedient, of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
Art. 244. Het personeelslid , vermeld in artikel 240, wordt, binnen de hierna bepaalde perken, met politiek verlof van
ambtswege gezonden voor de uitoefening van de volgende politieke mandaten:
1° burgemeester of districtsburgemeester
a)
In een gemeente of district tot en met 20.000 inwoners: 3 dagen per maand;
b)
In een gemeente of district van 20.001 tot en met 30.000 inwoners: één vierde van een
voltijds ambt.
c)
In een gemeente of district van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: de helft van een voltijds
ambt.
d)
In een gemeente of district van meer dan 50.000 inwoners: voltijds
2° schepen of districtsschepen
a)
In een gemeente of district tot en met 20.000 inwoners: 2 dagen per maand;
b)
In een gemeente of district van 20.001 tot en met 30.000 inwoners: 4 dagen per maand;
c)
In een gemeente of district van 30.001 tot en met 50.000 inwoners: één vierde van een
voltijds ambt.
d)
In een gemeente of district van 50.001 tot en met 80.000 inwoners: de helft van een voltijds
ambt.
e)
In een gemeente of district van meer dan 80.000 inwoners: voltijds
3° voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn dat de gemeente Voeren bedient, of een gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966: de regeling voor de schepen, vermeld in
punt 2°, is van overeenkomstige toepassing.
4° gedeputeerde: voltijds
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5° lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement of van de Senaat: voltijds
6° lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: voltijds
7° lid van het Europees Parlement: voltijds
8° lid van de federale of Vlaamse Regering: voltijds
9° Lid van de Brusselse Hoofdstedelijke regering of staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: voltijds
10° Lid van de commissie van de Europese Unie: voltijds
Voor de toepassing van het eerste lid, 1° en 2°, wordt voor het politiek verlof van ambtswege een districtsburgemeester
gelijkgesteld met een burgemeester, en wordt een districtsschepen gelijkgesteld met een schepen van een gemeente, met dien
verstande dat de duur van het ambtshalve politiek verlof voor een districtsburgemeester of een districtsschepen beperkt wordt
tot hetzelfde percentage dat geldt tussen de vergoeding van een burgemeester of een schepen van een gemeente enerzijds, en
die van een districtsburgemeester en een districtsschepen anderzijds.
Het politiek verlof van ambtswege vangt aan op de datum van de eedaflegging.
Art. 245.
In afwijking van artikel 240, tweede lid, wordt het personeelslid dat zijn ambt met deeltijdse prestaties van minder dan 80% van
de normale arbeidsduur uitoefent en het deeltijdse personeelslid met een arbeidsregime van minder dan 80% van de normale
arbeidsduur, niettemin met voltijds politiek verlof van ambtswege gezonden voor de uitoefening van een politiek mandaat,
vermeld in het vorige artikel, voor zover daaraan een politiek verlof van ambtswege beantwoordt waarvan de duur ten minste
de helft van een voltijds ambt bedraagt.
Art. 246. Het personeelslid dat voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, van schepen, van voorzitter van de raad
voor maatschappelijk welzijn of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente Voeren of een
gemeente als vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
bedient, of van districtsburgemeester, recht heeft op politiek verlof waarvan de duur niet meer bedraagt dan de helft van een
voltijds ambt, kan op zijn verzoek halftijds of voltijds politiek verlof krijgen.
Art. 247.
§1. De afwezigheden wegens facultatief politiek verlof en wegens politiek verlof van ambtswege voor het politiek mandaat,
vermeld in artikel 243 en artikel 244, eerste lid, 1° tot en met 4°, worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het
personeelslid heeft voor de duur van de facultatief politiek verlof of het politiek verlof van ambtswege geen recht op een salaris.
Het voltijds politiek verlof van ambtswege voor het politiek mandaat, vermeld in artikel 244, eerst lid, 5° tot en met 10°, wordt
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.
§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.
Art. 248. Het politiek verlof voor het politiek mandaat, vermeld in artikel 242, artikel 243 en artikel 244, eerste lid, 1° tot en met
4°, eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin het mandaat eindigt.
Het politiek verlof voor het politiek mandaat, vermeld in artikel 244, eerste lid, 5° tot en met 10°, loopt tot zes maanden na de
beëindiging van het mandaat.
Vanaf dat ogenblik krijgt de betrokkene opnieuw alle statutaire of contractuele rechten. Het personeelslid dat in zijn betrekking
niet werd vervangen, neemt bij 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.
Art. 249.
Het personeelslid kan, na wederindiensttreding, het salaris niet cumuleren met enig voordeel, verbonden aan de uitoefening
van het afgelopen mandaat.
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Hoofdstuk XIII. Vakbondsverlof en dienstvrijstellingen voor vakbondsactiviteiten
Art. 250.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verwezen naar de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 september
1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel.
Art. 251. Nihil
Art. 252. Nihil
Art. 253. Nihil
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Hoofdstuk XIV. De dienstvrijstellingen
Art. 254.
Tijdens een dienstvrijstelling is het personeelslid tijdens de diensturen afwezig met behoud van alle rechten. De dienstvrijstelling
wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling:
1°
2°

als vrijwilliger van een brandweerkorps of korps voor burgerlijke bescherming, voor dringende
hulpverlening;
als actieve vrijwilliger van het Rode Kruis of van het Vlaamse Kruis a rato van telkens maximaal vijf
werkdagen per jaar.

De contractuele personeelsleden, die tewerkgesteld worden in het stelsel van tijdelijke werkervaring, hebben geen recht op deze
dienstvrijstelling.
Art. 255. Het personeelslid dat als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau, een stemopnemingsbureau, of een
hoofdstembureau optreedt bij de verkiezingen, heeft recht op dienstvrijstelling:
1°
2°
3°

de dag van de verkiezingen, als hij dan moest werken;
als lid van een hoofdstembureau: de nodige tijd om de bij de kieswetgeving voorgeschreven
vergaderingen van de hoofdbureaus bij te wonen;
de eerstvolgende werkdag na de verkiezingen;

Art. 256. Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor het afstaan van:
1°
2°

beenmerg a rato van maximaal vier werkdagen per afname;
organen of weefsels voor de benodigde duur van de onderzoeken, de ziekenhuisopname en het
herstel;

Art. 257.
Het personeelslid krijgt, maximaal tien keer per jaar, dienstvrijstelling op de dag waarop het bloed, plasma of bloedplaatjes
geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die nodig is voor de gift, waarin inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is
voor de verplaatsing naar en van het afnamecentrum.
Dit artikel is niet van toepassing op het personeelslid van de poetsdienst met dienstencheque en personeel tewerkgesteld in het
stelsel van tijdelijke werkervaring van het OCMW.
Art. 258. Het vrouwelijke personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor borstvoeding op het werk a rato van de benodigde tijd, en
voor prenatale onderzoeken tijdens de diensturen gedurende de zwangerschap.
Art. 259. Het personeelslid dat een dienstvrijstelling wenst aan te vragen stelt het diensthoofd ten minste drie dagen voor het
begin van de dienstvrijstelling schriftelijk op de hoogte. De termijn van drie dagen kan evenwel op verzoek van het personeelslid
door de bevoegde overheid worden ingekort.
Art. 260. Voor het volgen van een verplichte vormingsactiviteit krijgt het personeelslid dienstvrijstelling volgens de modaliteiten
uit Titel III, hoofdstuk VI van deze rechtspositieregeling.
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Titel X. Slotbepalingen
Hoofdstuk I. Overgangsbepalingen
Afdeling I.

Geldelijke waarborgen

Art. 261. Het statutaire personeelslid in dienst dat na 1 januari 1994 op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling zijn
vroegere salarisschaal, al dan niet aangevuld met een bepaalde toelage of bijslag, heeft behouden, behoudt die salarisschaal en
die toelage of bijslag ook na de plaatselijke uitvoering van dit besluit, zolang die regeling gunstiger is dan de salarisschaal die het
met toepassing van dit besluit zou hebben.
Art. 262. Het statutaire personeelslid in dienst dat op het ogenblik van de plaatselijke uitvoering van dit besluit, voorheen op
grond van de plaatselijke rechtspositieregeling, een salarisschaal en een functionele loopbaan had die niet opgenomen zijn in
artikel 111, behoudt die salarisschaal en functionele loopbaan zolang het aangesteld is in de graad waarmee die salarisschaal en
die functionele loopbaan in de vorige plaatselijke rechtspositieregeling verbonden waren.
Art. 263. Nihil
Art. 264. Het statutaire personeelslid in dienst dat voorheen 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 regeling, vermeld in artikel 150, behoudt die gunstigere regeling ook
na de datum van de plaatselijke uitvoering van dit besluit.
Art. 264bis. Begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang die op datum van inwerkingtreding van artikel 16 van het besluit van
de Vlaamse regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse
regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige
aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
een functionele loopbaan C1-C3 hebben, behouden in overgangsregeling op persoonlijke titel ook hun functionele loopbaan.
Afdeling II.

De plaatselijke uitvoering van het besluit en diverse lopende procedures en lopende periodes

Art. 265. Procedures van aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit die opgestart zijn voor de datum van de
plaatselijke uitvoering van dit besluit, worden afgewerkt in overeenstemming met de regels die van toepassing waren op het
ogenblik dat ze werden opgestart.
Art. 266. De procedureregels die van toepassing waren bij de start van de evaluatieperiode die doorloopt na de datum van de
plaatselijke uitvoering van dit besluit, blijven van toepassing op die lopende evaluatieperiode.
Art. 267. Het statutaire personeelslid in dienst behoudt na de datum van de plaatselijke uitvoering van dit besluit de verloven en
afwezigheden die voordien aan hem werden toegekend, voor de duur en volgens de regels die geldig waren op het ogenblik van
de toekenning. Aanvragen tot verlenging of vernieuwing van een verlof of afwezigheid worden beschouwd als een nieuwe
aanvraag en worden behandeld in overeenstemming met de nieuwe reglementaire bepalingen.
Het statutaire personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit en het statutaire personeelslid in disponibiliteit
wegens ambtsopheffing die op de datum van de plaatselijke uitvoering van dit besluit een regeling voor het wachtgeld genieten
die gunstiger is dan de regeling die ze zouden krijgen met toepassing van de nieuwe reglementaire bepalingen, behouden die
regeling voor de verdere duur van de lopende periode van disponibiliteit.
Art. 268. De beslissingen, genomen ter uitvoering van artikel 3, 5, 6, 7, 8, § 1 8bis, 9 en 11 van het koninklijk besluit van 2 januari
1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, met betrekking tot een volledige schorsing of vermindering van
de beroepsloopbaan ingegaan vóór 2 september 2016, blijven van kracht voor de toegestane periode.
De beslissingen, genomen ter uitvoering van artikel 8, § 2, § 3 en § 4, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen, blijven van kracht tot aan de effectieve datum van het pensioen.
De personeelsleden die vóór 2 september 2016 een onderbrekingsuitkering ontvangen ter uitvoering van artikel 8, § 2, § 3 of §
4, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en die de
onderbrekingsuitkering na 2 september 2016 stopzetten om palliatieve zorgen te verlenen op basis van artikel 100bis of 102bis
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van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, behouden het recht op een onderbrekingsuitkering ter
uitvoering van artikel 8, § 2, § 3 en § 4, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen.
Art. 268bis. Het personeelslid dat voor 1 februari 2017 een verlof voor deeltijdse prestaties of een onbetaald verlof genoot,
behoudt dit verlof aan dezelfde voorwaarden en gedurende de periode dat het verlof werd toegestaan.
Afdeling III.

Specifieke bepalingen

Art. 269. De statutair tijdelijke personeelsleden en de statutair tijdelijke werklieden die op het ogenblik van de plaatselijke
uitvoering van dit besluit in overgangsregeling nog in de hoedanigheid van statutair tijdelijke in dienst zijn, zijn onderworpen aan
de bepalingen die van toepassing zijn op het vast aangestelde statutaire personeelslid, voor zover die bepalingen verenigbaar
zijn met de federale bepalingen over de socialezekerheidsregeling voor statutair tijdelijke personeelsleden.
Hoofdstuk II. Inwerkingtredingsbepalingen
Art. 270.
Gemeente
Deze rechtspositieregeling treedt in werking op het ogenblik van de goedkeuring door het bevoegde orgaan.
OCMW
Deze rechtspositieregeling treedt in werking op het ogenblik van de goedkeuring door het bevoegde orgaan.
Art. 271. Nihil
Art. 272. Nihil
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Bijlage I Diplomavoorwaarden
Zie ministerieel besluit van 19 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, en latere wijzigingen.
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Bijlage II

Uitgewerkte salarisschalen

Salarisschalen

Niveau
Minimum
Maximum

Algemeen directeur

Financieel
directeur

Adjunct Algemeen directeur

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

39.294,07
58.036,33

37.016,16
54.671,90

38 508,19
56 875,60

1 x 1 x 2.342,80
7 x 2 x 2.342,78

1 x 1 x 2.207,02
7 x 2 x 2.206,96

1 x 1 x 2.295,97
7 x 2 x 2.295,92

0
1
2

39.294,07
41.636,87
41.636,87

37.016,16
39.223,18
39.223,18

38 508,19
40 804,16
40 804,16

3
4
5

43.979,65
43.979,65
46.322,43

41.430,14
41.430,14
43.637,10

43 100,08
43 100,08
45 396,00

6

46.322,43

43.637,10

45 396,00

7
8
9
10
11
12

48.665,21
48.665,21
51.007,99
51.007,99
53.350,77
53.350,77

45.844,06
45.844,06
48.051,02
48.051,02
50.257,98
50.257,98

47 691,92
47 691,92
49 987,84
49 987,84
52 283,76
52 283,76

13
14

55.693,55
55.693,55

52.464,94
52.464,94

54 579,68
54 579,68

15

58.036,33

54.671,90

56 875,60

Periodieke verhogingen
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salarisschalen

A1a

A1b

A2a

A3a

A4a

A4b

minimum

21.850

23.100

24.050

26.300

26.300

27.950

maximum

34.000

35.250

36.200

38.450

38.450

40.100

verhoging

2x1x750

1x1x700

3x1x750

3x1x750

3x1x750

3x1x750

1x1x700

2x1x750

2x3x1500

1x3x1450

1x3x1450

1x3x1500

3x3x1500

2x3x1500

1x3x1450

3x3x1500

3x3x1500

1x3x1450

1x3x1450

1x3x1450

2x3x1500

1x3x1450

1x3x1450

3x3x1500

1x3x1500

2x3x1500

1x3x1250

2x3x1250

2x3x1250

1x3x1200

2x3x1250

2x3x1250

1x3x1200

0

21.850

23.100

24.050

26.300

26.300

27.950

1

22.600

23.800

24.800

27.050

27.050

28.700

2

23.350

24.550

25.550

27.800

27.800

29.450

3

24.050

25.300

26.300

28.550

28.550

30.200

4

24.050

25.300

26.300

28.550

28.550

30.200

5

24.050

25.300

26.300

28.550

28.550

30.200

6

25.550

26.800

27.800

30.000

30.000

31.700

7

25.550

26.800

27.800

30.000

30.000

31.700

8

25.550

26.800

27.800

30.000

30.000

31.700

9

27.050

28.300

29.300

31.500

31.500

33.150

10

27.050

28.300

29.300

31.500

31.500

33.150

11

27.050

28.300

29.300

31.500

31.500

33.150

12

28.550

29.750

30.750

33.000

33.000

34.650

13

28.550

29.750

30.750

33.000

33.000

34.650

14

28.550

29.750

30.750

33.000

33.000

34.650

15

30.000

31.250

32.250

34.500

34.500

36.150

16

30.000

31.250

32.250

34.500

34.500

36.150

17

30.000

31.250

32.250

34.500

34.500

36.150

18

31.500

32.750

33.750

35.950

35.950

37.650

19

31.500

32.750

33.750

35.950

35.950

37.650

20

31.500

32.750

33.750

35.950

35.950

37.650

21

32.750

34.000

35.000

37.200

37.200

38.850

22

32.750

34.000

35.000

37.200

37.200

38.850

23

32.750

34.000

35.000

37.200

37.200

38.850

24

34.000

35.250

36.200

38.450

38.450

40.100
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Salaris
schalen

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
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Salaris
schalen
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

C1

C2

C3

C4

C5

13.550
21.950
1x1x600
1x2x600
1x2x550
8x2x600
1x2x550
1x2x600
1x2x700

14.250
22.800
1x1x550
9x2x600
1x2x550
2x2x600
1x2x850

15.900
24.800
1x1x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x850

18.550
26.550
1x1x550
1x2x600
2x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600
2x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600

20.400
29.300
1x1x600
1x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
1x2x850

13.550
14.150
14.150
14.750
14.750
15.300
15.300
15.900
15.900
16.500
16.500
17.100
17.100
17.700
17.700
18.300
18.300
18.900
18.900
19.500
19.500
20.100
20.100
20.650
20.650
21.250
21.250
21.950

14.250
14.800
14.800
15.400
15.400
16.000
16.000
16.600
16.600
17.200
17.200
17.800
17.800
18.400
18.400
19.000
19.000
19.600
19.600
20.200
20.200
20.750
20.750
21.350
21.350
21.950
21.950
22.800

15.900
16.550
16.550
17.150
17.150
17.750
17.750
18.400
18.400
19.000
19.000
19.650
19.650
20.250
20.250
20.850
20.850
21.500
21.500
22.100
22.100
22.750
22.750
23.350
23.350
23.950
23.950
24.800

18.550
19.100
19.100
19.700
19.700
20.250
20.250
20.800
20.800
21.400
21.400
21.950
21.950
22.550
22.550
23.100
23.100
23.650
23.650
24.250
24.250
24.800
24.800
25.400
25.400
25.950
25.950
26.550

20.400
21.000
21.000
21.600
21.600
22.250
22.250
22.850
22.850
23.500
23.500
24.100
24.100
24.700
24.700
25.350
25.350
25.950
25.950
26.550
26.550
27.200
27.200
27.800
27.800
28.450
28.450
29.300
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salaris-schalen

D1

D2

D3

D4

Minimum
Maximum

13.300
18.300

14.300
19.600

15.500
20.700

16.900
21.950

Verhoging

1x1x350
3x2x350
1x2x300
8x2x350
1x2x500

1x1x350
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x500

1x1x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350

1x1x350
1x2x350
1x2x300
10x2x350
1x2x550

1x1x300
2x2x500
1x2x300
1x2x800
1x2x500
4x2x400
1x2x500
3x2x600

0

13.300

14.300

15.500

16.900

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

13.650
13.650
14.000
14.000
14.350
14.350
14.700
14.700
15.000
15.000
15.350
15.350
15.700
15.700
16.050
16.050
16.400
16.400
16.750
16.750
17.100
17.100
17.450
17.450
17.800
17.800
18.300

14.650
14.650
15.000
15.000
15.400
15.400
15.750
15.750
16.150
16.150
16.500
16.500
16.900
16.900
17.250
17.250
17.650
17.650
18.000
18.000
18.350
18.350
18.750
18.750
19.100
19.100
19.600

15.850
15.850
16.250
16.250
16.600
16.600
17.000
17.000
17.350
17.350
17.700
17.700
18.100
18.100
18.450
18.450
18.850
18.850
19.200
19.200
19.600
19.600
19.950
19.950
20.350
20.350
20.700

17.250
17.250
17.600
17.600
17.900
17.900
18.250
18.250
18.600
18.600
18.950
18.950
19.300
19.300
19.650
19.650
20.000
20.000
20.350
20.350
20.700
20.700
21.050
21.050
21.400
21.400
21.950

17.000
17.300
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D5
17.000
23.800

17.300
17.800
17.800
18.300
18.300
18.600
18.600
19.400
19.400
19.900
19.900
20.300
20.300
20.700
20.700
21.100
21.100
21.500
21.500
22.000
22.000
22.600
22.600
23.200
23.200
23.800
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salarisschalen

E1

E2

E3

Minimum

13.250

13.550

14.200

Maximum

15.000

15.650

16.550

Verhoging

1x1x100

1x1x150

1x1x150

3x2x100

7x2x150

12x2x150

1x2x150

1x2x100

1x2x400

3x2x100

4x2x150

6x2x150

1x2x200

0

13.250

13.550

14.200

1

13.350

13.700

14.350

2

13.350

13.700

14.350

3

13.450

13.850

14.500

4

13.450

13.850

14.500

5

13.550

14.000

14.650

6

13.550

14.000

14.650

7

13.650

14.150

14.800

8

13.650

14.150

14.800

9

13.800

14.300

14.950

10

13.800

14.300

14.950

11

13.900

14.450

15.100

12

13.900

14.450

15.100

13

14.000

14.600

15.250

14

14.000

14.600

15.250

15

14.100

14.750

15.400

16

14.100

14.750

15.400

17

14.250

14.850

15.550

18

14.250

14.850

15.550

19

14.400

15.000

15.700

20

14.400

15.000

15.700

21

14.550

15.150

15.850

22

14.550

15.150

15.850

23

14.700

15.300

16.000

24

14.700

15.300

16.000

25

14.850

15.450

16.150

26

14.850

15.450

16.150

27

15.000

15.650

16.550
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WEDDENSCHALEN VOOR DE PEREKWATIE VAN PENSIOENEN
1.10
1.12
1.22
1.30
1.40
1.53a-1.63
1.80
1.31-1.50bis
1.43
1.53a
1.515

E1
E2
D1
D2
D3
C4
A1
PB2
PB3
PB4
PB31

1.10
1.12
1.22
1.30
1.40
1.53a
1.63
1.80
SECR 8 2GEM/COM
SECR 7 2GEM/COM
SECR 7 b
SECR 8 c
ONTV.05
ONTV.12
ONTV.15/1
CONC

456.685
465.920
499.502
526.368
555.417
608.814
706.707
822.400
866.866
825.121
738.837
775.421
526.982
778.735
1.148.637
65.818

Aanpassing 1-2020

582.640
605.801
729.857
763.665
517.056
996.836
1.119.648
1.311.878
1.365.596
1.317.799
1.172.203
1.214.625
845.940
1.165.031
1.696.505
65.818

SCHOONMAAK(ST)ER
HALFGESCHOOLD ARBEIDER
GESCHOOLD ARBEIDER B
PLOEGBAAS
PLOEGBAAS B
BUREAUCHEF
BESTUURSCHEF
BESTUURSSECRETARIS
ALGEMEEN DIRECTEUR
ALGEMEEN DIRECTEUR
ALGEMEEN DIRECTEUR
ALGEMEEN DIRECTEUR
GEMEENTE-ONTVANGER
GEMEENTE-ONTVANGER
GEMEENTE-ONTVANGER
HUISBEWAARDER
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Bijlage III

Functiebeschrijvingen met bijzondere aanwervingsvoorwaarden
INHOUDSTABEL

Gemeente
Decretale graden
Functiebeschrijving Algemeen directeur
Functiebeschrijving Adjunct algemeen directeur
Functiebeschrijving Financieel directeur
Interne zaken
Functiebeschrijving Diensthoofd Interne Zaken
Functiebeschrijving Stafmedewerker
Functiebeschrijving Administratief medewerker secretariaat en personeelsdienst - uitdovend
Functiebeschrijving Gemeenschapswacht – vaststeller
Functiebeschrijving Deskundige ICT – gegevensbescherming
Financiën
Functiebeschrijving Administratief hoofdmedewerker financiën
Functiebeschrijving Administratief medewerker financiën - uitdovend
Functiebeschrijving Financieel deskundige
Functiebeschrijving Financieel deskundige – inkoper
Functiebeschrijving Boekhouder
Burgerzaken
Functiebeschrijving Deskundige burgerzaken
Functiebeschrijving Administratief medewerker burgerzaken
Omgeving
Functiebeschrijving Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening-diensthoofd
Functiebeschrijving omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
Functiebeschrijving Omgevingsambtenaar - milieu
Functiebeschrijving Administratief medewerker milieudienst
Functiebeschrijving Administratief medewerker omgeving
Functiebeschrijving Deskundige omgeving
Functiebeschrijving Deskundige woonbeleid – toezichthouder ruimtelijke ordening en milieu
Grondgebiedszaken
Functiebeschrijving diensthoofd infrastructuur
Functiebeschrijving diensthoofd openbare werken
Functiebeschrijving GIS-ambtenaar
Functiebeschrijving Administratief medewerker grondgebiedszaken
Bibliotheek
Functiebeschrijving bibliothecaris
Functiebeschrijving Assistent dienstleider bibliotheek
Functiebeschrijving Bibliotheekassistent
Functiebeschrijving Administratief medewerker bibliotheek
Sporthal
Functiebeschrijving Sportfunctionaris
Functiebeschrijving Sportpromotor
Functiebeschrijving Toezichter
Adviesraden
Functiebeschrijving Diensthoofd evenementen en communicatie
Functiebeschrijving Consultent jeugd en adviesraden
Functiebeschrijving Administratief medewerker cultuur
Zwembad
Functiebeschrijving Zwembadbeheerder – promotor - redder
Functiebeschrijving Administratief medewerker zwembad
Functiebeschrijving Technisch medewerker redder
IBO
Functiebeschrijving Coördinator IBO
Functiebeschrijving Medewerker kinderbegeleiding
Functiebeschrijving Beambte kinderbegeleiding
Aanpassing 1-2020
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108

114

125

135

139

153

161

168

174

180

185

Technische dienst
Functiebeschrijving Ploegbaas openbare werken - uitdovend
Functiebeschrijving Coördinator ploegen technische dienst
Functiebeschrijving Toezichter openbare domein
Functiebeschrijving Technisch medewerker garagist
Functiebeschrijving Technisch medewerker elektricien
Functiebeschrijving Technisch assistent openbare werken
Functiebeschrijving Technisch medewerker openbare werken
Functiebeschrijving Technisch assistent onderhoudsman klinkerlegger-metser
Functiebeschrijving Technisch assistent onderhoudsman-magazijnier
Functiebeschrijving Technisch assistent – buschauffeur
Functiebeschrijving Technisch assistent gemeentelijk onderwijs
Functiebeschrijving Technisch beambte
Containerpark
Functiebeschrijving Technisch medewerker containerpark
Functiebeschrijving Technisch assistent containerpark
Schoonmaak
Functiebeschrijving Technisch beambte schoonmaak
Functiebeschrijving Technisch beambte schoonmaak sport
Functiebeschrijving Technisch beambte schoonmaak bibliotheek
Functiebeschrijving Technisch beambte schoonmaak – huisbewaarder
Onderwijs
Functiebeschrijving directeur gemeentelijk onderwijs

191

OCMW

233

215

219

Functiebeschrijving Deskundige personeel en organisatie
Functiebeschrijving Administratief medewerker dient interne zaken
Functiebeschrijving administratief medewerker financiën
Functiebeschrijving Maatschappelijk werker
Functiebeschrijving technisch beambte schoonmaak – dienst interne zaken
Functiebeschrijving technisch beambte schoonmaak – sociale dienst en poetsdienst
Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zaken – hoofdmaatschappelijk werk
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Functiebeschrijving : Algemeen directeur
Functiebenaming
Niveau/Rang
Graad

Algemeen Directeur
Wettelijke graad
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar in functie. Onder het gezag van de gemeente- en OCMW-raad leidt hij de
administratie, onderzoekt hij de zaken, coördineert hij de werking van de kader- en middenkaderleden en is hij hoofd van het
personeel. Hij/zij is partner van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau bij de realisatie van de
beleidsdoelstellingen van de diensten. Hij/zij stelt zichzelf als hoofddoel het stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit
en efficiëntie in de dienstverlening m.b.t. de welvaarts- en welzijnsopdracht t.a.v. alle burgers en cliënten.
Resultaatsgebieden





















Leidt en coördineert onder het gezag van de aanstellende overheid de diensten en is, behoudens de wettelijke uitzondering,
hoofd van het personeel;
Instaan voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
Instaan voor het dagelijks personeelsbeheer;
Adviseert de raden, de aanstellende overheid en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak;
Instaan voor de interne controle op de werking van de diensten;
Voorbereiding van de dossiers die aan de raden, aan de gemeenteraadscommissies, aan de aanstellende overheid en aan de
burgemeester worden voorgelegd;
Verantwoordelijk voor het houden van functionering- en evaluatiegesprekken met de medewerkers;
In overleg met het managementteam zorgen voor een voorontwerp van het organogram, de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan, de beleidsnota
van het budget en de verklarende nota van een budgetwijziging;
Woont de vergaderingen bij van de raden en de aanstellende overheid en stelt de notulen ervan op;
Organiseert de behandeling van de briefwisseling;
Uitvoering van de bevoegdheden aan hem toevertrouwd overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
Ondertekent, samen met de voorzitter van de raad, de briefwisseling, de reglementen, beslissingen, verordeningen en akten
van de raad;
Ondertekent, samen met de burgemeester, de briefwisseling, de reglementen, beslissingen, verordeningen en akten van de
raad;
Uitvoering van taken in het kader van de wettelijkheidscontrole.
Informatieveiligheid:
o Begeleidt de informatieveiligheidsconsulent en het personeel bij de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid.
Mee instaan voor de opmaak van een informatieveiligheidsplan. Hierbij samenwerken met de
informatieveiligheidsconsulent en de gemeentelijke ICT-verantwoordelijke(n).
o Adviezen formuleren inzake informatieveiligheid en policies ontwerpen. Bewaakt de toepassing van de geldende
regelgeving en de informatieveiligheidsvoorschriften, rapporteert bevindingen en houdt een incidentenregister bij.
Het sensibiliseren van collega’s omtrent informatieveiligheid maakt eveneens deel uit van het takenpakket.
Rol opnemen van GAS-sanctionerend ambtenaar: Optreden als verantwoordelijke voor de correcte en tijdige
procedurele verwerking van de dossiers, die volgen uit de vaststelling van overtredingen met betrekking tot inbreuken op het
gemeentelijk reglement op de administratieve sancties; inclusief het bepalen en opleggen van de sancties;
Samenwerken met de gemeentelijke preventieadviseurs welzijn over de toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen
en –activiteiten.

Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de resultaatsgebieden een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten die niet in deze lijst
zijn opgesomd.
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Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van moderne managementtechnieken
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
 Multidisciplinaire teams aansturen
 Competenties managen
 Cultural awareness
 Impact genereren
 Visie ontwikkelen
 Organisatie opbouwen
 Organisatiesensitiviteit
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B

Aanpassing 1-2020

110

Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Adjunct Algemeen directeur - Uitdovend
Functiebenaming
Niveau/Rang
Graad

Adjunct Algemeen Directeur
Wettelijke graad
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De adjunct-algemeen directeur staat de algemeen directeur bij in de vervulling van zijn ambt, overeenkomstig het
organisatiebeheersingssysteem. Hij/zij vervangt de algemeen directeur als hij/zij afwezig of verhinderd is.
De adjunct algemeen directeur is na de algemeen directeur de hoogste ambtenaar in functie en staat de algemeen directeur bij
in onderstaande niet-limitatieve werkzaamheden.
Onder het gezag van de gemeente- en OCMW-raad leidt de algemeen directeur de administratie, onderzoekt hij de zaken,
coördineert hij de werking van de kader- en middenkaderleden en is hij hoofd van het personeel. De algemeen directeur is partner
van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de diensten.
Hij/zij stelt zichzelf als hoofddoel het stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit en efficiëntie in de dienstverlening m.b.t.
de welvaarts- en welzijnsopdracht t.a.v. alle burgers en cliënten.
Resultaatsgebieden
















Leidt en coördineert onder het gezag van de aanstellende overheid de diensten en is, behoudens de wettelijke uitzondering,
hoofd van het personeel;
Instaan voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
Instaan voor het dagelijks personeelsbeheer;
Adviseert de raden, de aanstellende overheid en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak;
Instaan voor de interne controle op de werking van de diensten;
Voorbereiding van de dossiers die aan de raden, aan de gemeenteraadscommissies, aan de aanstellende overheid en aan de
burgemeester worden voorgelegd;
Verantwoordelijk voor het houden van functionering- en evaluatiegesprekken met de medewerkers;
In overleg met het managementteam zorgen voor een voorontwerp van het organogram, de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan, de beleidsnota
van het budget en de verklarende nota van een budgetwijziging;
Woont de vergaderingen bij van de raden en de aanstellende overheid en stelt de notulen ervan op;
Organiseert de behandeling van de briefwisseling;
Uitvoering van de bevoegdheden aan hem toevertrouwd overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
Ondertekent, samen met de voorzitter van de raad, de briefwisseling, de reglementen, beslissingen, verordeningen en akten
van de raad;
Ondertekent, samen met de burgemeester, de briefwisseling, de reglementen, beslissingen, verordeningen en akten van de
raad;
Uitvoering van taken in het kader van de wettelijkheidscontrole.

Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de resultaatsgebieden een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten die niet in deze lijst
zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
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Grondige kennis van moderne managementtechnieken
Grondige kennis van de software van de afdeling
Grondige sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
 Multidisciplinaire teams aansturen
 Competenties managen
 Cultural awareness
 Impact genereren
 Visie ontwikkelen
 Organisatie opbouwen
 Organisatiesensitiviteit
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Financieel directeur
Functiebenaming
Niveau/Rang
Graad

Financieel directeur
Wettelijke graad
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Hoofd van de financiële dienst. Geeft leiding aan de medewerkers van de financiële dienst, overlegt met de algemeen directeur
en rapporteert aan de aanstellende overheid onder wiens gezag hij rechtstreeks staat.
Resultaatsgebieden










Staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:
o het opstellen in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het
meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;
o het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening;
o het verzorgen van de financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;
o het thesauriebeheer.
Staat in volle onafhankelijkheid in voor:
o de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact;
o het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
Oefent de taken van financieel directeur uit die door of krachtens de wet of het decreet lokaal bestuur aan de financieel
directeur werden toevertrouwd. Hij/zij staat in voor de uitvoering van de betaling van de uitgaven, na uitdrukkelijke
betalingsopdracht van de algemeen directeur;
Uitvoering van taken in het kader van de wettelijkheidscontrole;
Geeft leiding aan de financiële dienst;
Verstrekken van alle nuttige financiële informatie en opmaken van financiële beleidsanalyses.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken van collega’s van andere diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
secretaris en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van moderne managementtechnieken
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Type- en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
 Multidisciplinaire teams aansturen
 Competenties managen
 Cultural awareness
 Impact genereren
 Visie ontwikkelen
 Organisatie opbouwen
 Organisatiesensitiviteit
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B.
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Functiebeschrijving : Diensthoofd Interne Zaken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Diensthoofd Interne Zaken
Interne zaken
Secretariaat en personeelsdienst
Algemeen directeur
Niveau A rang Av
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De dienst secretariaat en personeelsdienst is voornamelijk gericht op de interne ondersteuning van de
verschillende diensten binnen de organisatie (gemeente en ocmw) op het vlak van administratief bestuur,
personeelsaangelegenheden, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, welzijn ,..om op die manier bij te
dragen aan de optimale werking van de diensten.
De dienst staat in voor de administratieve ondersteuning van de burgemeester, het college van burgemeester en
schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau , de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad, de adjunctalgemeen directeur en de algemeen directeur.
De dienst coördineert onder andere de opmaak van de agenda's en notulen van de raden, de
gemeenteraadcommissies, het college en het vast bureau. De dienst staat in voor het personeelsbeheer en beleid en staat open voor vragen van personeelsleden op dat vlak. De dienst biedt administratieve ondersteuning
aan de gemeentelijke basisschool.
Het diensthoofd werkt onder leiding van en rapporteert aan: algemeen directeur
Geeft leiding aan de dienst secretariaat en personeelsdienst.
Resultaatsgebieden
Coördinatie en leiding van de dienst
Instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de dienst en
deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers.
Doel: continuïteit en kwalitatieve werking van de dienst garanderen Dit omvat onder meer de volgende concrete
taken:












coördineren van de dagelijkse activiteiten van de dienst
waken over de uitvoering van de opdrachten
begeleiden en optimaal inzetten van medewerkers
zorgen voor de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planning van de werkzaamheden
instaan voor de continuïteit van de dienst
uitwerken van procedures voor het vlotte verloop van de werkzaamheden binnen de dienst
kwaliteitszorg implementeren en opvolgen; dit via het systeem van organisatiebeheersing
coördineren en opvolgen van specifieke belangrijke dossiers en projecten
organisatie van de voorbereiding van de dossiers van de dienst die aan de bestuursorganen moeten worden
voorgelegd; alsook het instaan voor de correcte uitvoering en opvolging van de genomen beslissingen
zorgen voor een projectmatig en gestructureerde aanpak van het werk
Coördineren van de opdrachten en taken van de gemeente in haar hoedanigheid van inrichtende macht van
het gemeentelijk basisonderwijs

Personeelsbeleid
Instaan voor het personeelsbeleid
Doel: het ontwikkelen en behouden van de aanwezige competenties rekening houdend met de veranderende
mogelijkheden en behoeften
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
• Verzorgen van de uitwerking en coördinatie van het algemeen personeelsbeleid in overleg met de algemeen
directeur
• leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de medewerkers van de dienst volgens de principes en
richtlijnen van het personeelsbeleid
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• coördineren, plannen en organiseren van taken m.b.t. personeelsbeheer
• instaan voor het voeren van opvolgingsgesprekken met de medewerkers op regelmatige basis. Hierbij staan
taakplanning, opvolging, jobcoaching en resultaatgerichtheid centraal
• personeelsbehoeften van de dienst objectiveren en opvolgen
• signaleren van wervings- en vormingsbehoeften
• toepassen van de principes van het personeelsbeleid rekening houdend met de eigenheid van de dienst
• instaan voor het onthaal van nieuwe medewerkers
• Een aanspreekpunt zijn voor interne klanten, meer bepaald het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden
bij hun verantwoordelijkheid een HRM-beleid te implementeren op de werkvloer
• Een beleid opzetten rond vorming, training en opleiding (VTO) zodat het leren van de medewerkers aansluit bij
de noden van de organisatie
• In samenwerking met de vertrouwenspersoon en de interne preventieadviseurs instaan voor het opzetten van
organisatiebrede preventieve welzijnsprojecten bv. ontwikkelen en optimaliseren van een welzijnsaanbod,
gezondheid op het werk, stressmanagement, burn-out…
• In samenwerking met het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers van de personeelsdienst
een HRM-beleid afgestemd op de langetermijnplanning en –visie van de organisatie en op de noden van het
bestuur
• In samenwerking met het managementteam mee werken aan het ontwikkelen van employer branding
Budgetbeheer en meerjarenplanning
Waken over het opstellen en opvolgen van budgetvoorstellen en het opmaken van een meerjarenplanning van de
dienst.
Doel: behalen van de financiële doelstellingen van de organisatie
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
• inzetten van de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier
• aanbrengen van voorstellen naar optimalisatie in uitvoering m.b.t. middelen en kosten
• zorgen voor een gefundeerd, samenhangend, tijdig en nauwkeurig budgetvoorstel en voor een accuraat
budgetbeheer en –controle voor de dienst
• advies verlenen om te komen tot een gefundeerd, samenhangend budgetvoorstel en voor een accuraat
budgetbeheer en –controle voor de dienst
• opvolgen van het dagelijks financieel beheer van de dienst
Management organisatie
Ondersteunen, als lid van het diensthoofdenoverleg, van de coördinatie van de verschillende diensten.
Doel: de werking optimaliseren om te komen tot een efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en
beleidsevaluatie
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
• deelnemen aan het diensthoofdenoverleg
• mee bewaken van de eenheid in werking, kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten
• aanbrengen van problemen en gezamenlijk uitwerken van oplossingen binnen het diensthoofdenoverleg
• suggesties formuleren en projecten initiëren en opvolgen m.b.t. de optimalisering van de werking van de
diensten
Wetgeving en regelgeving
Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.
Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken Dit omvat onder meer de volgende
concrete taken:
• de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie
• vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen ter ondersteuning van de algemeen directeur
• briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te houden
• wetgeving en regelgeving kunnen toepassen
• vakgerichte informatie raadplegen
• naleven van het arbeidsreglement
Verruimende bepaling:
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Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de
algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten
opgedragen door de algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.

Functieprofiel
Kennisvereisten

Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur,
bestuursdecreet, wetgeving overheidsopdrachten, …)

Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling

Grondige kennis van moderne managementtechnieken

Grondige kennis van de software van de dienst

Grondige sectorkennis

Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties

Klantgerichtheid

Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management- en expertfunctie)

Teams vormen en richting geven

Coachen

Netwerken opbouwen en onderhouden

Overtuigen

Beleidsparameters bepalen

Zin voor ondernemen

Changemanagement

Scorend vermogen
Vaardigheden

Correcte en systematische aanpak

Tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim

Logisch denkvermogen

Zich loyaal kunnen opstellen als deel van de gehele gemeentelijke administratie

Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen

Zich flexibel opstellen wanneer de uitvoering van het werk dit vereist.
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden

In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Stafmedewerker
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Stafmedewerker
Interne zaken
Secretariaat en personeelsdienst
Algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het formuleren van juridische adviezen, het ontwikkelen van initiatieven en het uitvoeren van diverse ondersteunende taken,
teneinde bij te dragen tot een optimale en efficiënte werking van de gemeente. Samen met de medewerkers van het secretariaat
en de personeelsdienst vorm geven aan een modern personeelsbeleid in de gemeente.
De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en klantgerichte, situationele en
pragmatische wijze waarbij de verschillende finaliteiten tegenover elkaar worden afgewogen.
Resultaatsgebieden

















Coördineren en opvolgen van belangrijke dossiers en projecten
Organisatie van de voorbereiding van de dossiers van de dienst die aan de bestuursorganen moeten worden voorgelegd
Zorgen voor een projectmatig en gestructureerde aanpak van nieuwe projecten in het bestuur
Dagelijks juridische ondersteuning, zowel in individuele dossiers als wat het algemeen beleid betreft
Opvolgen van juridische en personeelsdossiers, van bij de voorbereiding tot de nazorg
Zorgen voor het effectief communiceren van rechtsregels en het opvolgen van relevante juridische wijzigingen
Advies verlenen aan de algemeen directeur en het schepencollege omtrent aangelegenheden die niet specifiek aan een dienst
van het desbetreffende beleidsdomein kunnen worden toegewezen
In juridische dossiers samen met de secretaris optreden als contactpersoon tussen de gemeenteadministratie en andere
diensten binnen de gemeente, de toezichthoudende overheid en andere externe organisaties
Uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek en meewerken aan het beleidsvoorbereidend werk
Signaleren van vastgestelde noden en behoeften vanwege de inwoners en het personeel, en het helpen mee ontwikkelen van
en realiseren van initiatieven ter verbetering ervan
Mee opzetten en beheren van een systeem van interne controle
Voorbereiden van dossiers voor de algemeen directeur en het college van burgemeester en schepenen
Onder leiding van de algemeen directeur en de administratief hoofdmedewerker instaan voor de voorbereiding en de
afhandeling van de wekelijkse vergadering van het schepencollege
Onder leiding van de algemeen directeur en de administratief hoofdmedewerker instaan voor de voorbereiding en de
afhandeling van de maandelijkse bijeenkomsten van de gemeenteraad
Meewerken aan de voorbereiding van het budget en de beleidsnota
Samenwerken met de gemeentelijke preventieadviseurs welzijn over de toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen
en –activiteiten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
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Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie)
 Medewerkers opvolgen
 Motiveren
 Adviseren
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Objectieven stellen
 Oordeelsvorming
 Verantwoordelijkheid opnemen
Gedrag, inzet en attitude
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker secretariaat en personeelsdienst - Uitdovend
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker secretariaat en personeelsdienst
Interne zaken
Secretariaat en personeelsdienst
Administratief hoofdmedewerker
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De burgers in staat stellen op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun
dagelijks leven en als inwoner van de gemeente.
Resultaatsgebieden
 Opstellen van brieven, teksten en beraadslagingen.
 Bijstuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
 Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst (indien leidinggevende graad).
 Zelfstandig beslissingen kunnen nemen indien nodig.
 Uitwisselen van informatie aan andere diensten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
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Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Gemeenschapswacht/vaststeller
Functiebenaming:
Afdeling:
Dienst:
Directe chef:
Niveau/rang:
Graad:

Toezichter recreatiedomein – gemeenschapswacht/vaststeller
Interne zaken
Algemeen directeur
niveau C, rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Als gemeenschapswacht verhoog je door je ontradende aanwezigheid het veiligheidsgevoel van de burger. Je vormt de schakel
tussen de gemeente en de bevolking en signaleert problemen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie.
Als gemeenschapswacht – vaststeller ben je daarnaast bevoegd voor het opmaken van vaststellingen die kunnen leiden tot een
gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Concreet gaat het onder meer om de volgende taken:
 het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie met folders, informatiesessies…;  aanspreekpunt voor
burgers, aanwezig op het terrein (te voet of per fiets);
 automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het
algemeen reglement;
 kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken;
 vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen en GAS-verslagen uitschrijven (sluikstort, zwerfvuil,
hondenoverlast, wildplakken, het voederen van verwilderde dieren, wildplassen…);
 toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid
Resultaatsgebieden
 Opstellen van brieven, teksten, processen-verbaal
 Bijstuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
 Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst (indien leidinggevende graad).
 Zelfstandig beslissingen kunnen nemen indien nodig.
 Uitwisselen van informatie aan andere diensten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving openbaarheid van
bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling (o.a. wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties)
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden




In het bezit zijn van rijbewijs B
Je bezit een attest van de opleiding van gemeenschapswacht en GAS of bent bereid dit te behalen binnen een bepaalde
periode
Je voldoet aan de voorwaarden bepaald in de wet van 15 mei 2007 (artikel 8) betreffende de aanstelling
gemeenschapswacht-vaststeller
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NIEUW Functiebeschrijving : Deskundige ICT en gegevensbescherming
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Deskundige ICT en gegevensbescherming
Interne zaken
Secretariaat en personeelsdienst
Algemeen directeur
Niveau B rang BX
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Je bent verantwoordelijk, samen met externe partners, voor het opzetten, beheer en onderhoud van alle ICT-infrastructuur.
Je vertaalt de noden van organisatie op het vlak van informatie- en communicatietechnologie rekening houdend met kritische
succesfactoren zoals technologische en budgettaire mogelijkheden.
Je maakt deel uit van de werkgroep ICT/gegevensbescherming die vorm geeft aan het ICT-beleid: procesbeheer,
informatieveiligheid en databeheer, met focus op de interne noden (hardware en software) en externe noden (dienstverlening
naar de klanten).
Je hebt kennis van:
Windows Server en CLIENT producten + virtuele servers + Microsoft Exchange
Netwerken : LAN, WAN, TCP/IP, VoIP, switches, routers, wireless, …
Basiskennis securityfacetten : firewalls, vpn, antivirus, …
Volgende termen klinken jou niet vreemd in de oren: open city platform, cognitive computing, AI, blockchain, e.d.
Binnen dit kader zal je ook instaan voor het gegevensbeschermingsbeleid van gemeente en OCMW.
Resultaatsgebieden


Plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de werking van ICT
Voorbeelden van activiteiten:
o Organiseren van een efficiënte uitvoering van de reguliere werking van de ICT
o Beheren van de stappen- en/of actieplannen voor de realisatie van de concrete doelstellingen inzake ICT in het
meerjarenplan
o Meedragen van de verantwoordelijkheid de ICT-budgetten (waken over correcte en efficiënte aanwending van de
beschikbare middelen, vooruitziend beheren van de middelen, maken van kosten/batenanalyses,…).
o Opmaken van begrotingsvoorstellen inzake ICT.



Nemen van alle nodige maatregelen en initiatieven die bijdragen tot een kwaliteitsvolle
dienstverlening.
Voorbeelden van activiteiten:
o Houden van toezicht op het naleven veiligheidsvoorschriften.
o Bewaken van de naleving van interne regels, normen en procedures
o Behandelen klachtendossiers volgens de vastgelegde procedures.
o Voeren van het procesmanagement (detecteren van processen, uitschrijven van processen volgens vastgelegde
normen, toezien op de correcte uitvoering van de vastgelegde processen, continu verbeteren van de processen).
o Waarborgen van de veiligheid en continu beschikbaarheid van data en systemen.
o Systematisch analyseren van de noden van de verschillende diensten om de ICT-infrastructuur continu te verbeteren.
o Beheren en opvolgen van het assetmanagement-systeem.
o Verder uitbouwen van een servicedesk-systeem.
o Eerstelijns support voor medewerkers.
o Optimalisatie en beheer digitaal archief (informatiebeheer, beheer databases).



Begeleiden en /of zelf ontwikkelen van strategisch beleid op een bepaald domein
Voorbeelden van activiteiten:
o Vertalen van de noden van de organisatie op ICT-vlak rekening houdend met kritische succesfactoren zoals
technologische en budgettaire mogelijkheden.
o Mee vorm geven aan het ICT-beleid: procesbeheer, gegevensbeschermingsbeleid, databeheer met focus op interne
noden (hardware en software) en externe noden (dienstverlening naar de klanten).
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o
o
o
o

Uitschrijven van een ICT-visie, rekening houdend met de huidige technische omgeving, om zodoende de efficiëntie te
verhogen.
Vertalen en implementeren van doelstellingen betreffende de algemene werking van de administratie in de werking
van de eigen dienst.
Participeren aan de uitbouw van het algemeen beleid van de gemeentelijke administratie en aan
dienstoverschrijdende dossiers en projecten.
Vertalen van de strategische beleidsopties binnen het eigen beleidsdomein in een concrete meerjarenplanning, met
specifieke aandacht voor de haalbaarheid op het vlak van financiële en personele middelen.



Voorzien in het formuleren van technische adviezen ten aanzien van het beleid.
Voorbeelden van activiteiten:
o Adviseren van de algemeen directeur bij de ontwikkeling van het ICT-beleid
o Adviseren van het beleid met betrekking tot dossiers.
o Voorbereiden van beslissingen voor gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen inzake ICT en
gegevensbescherming



Opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers/projecten, met daarbij de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bepaalde onderdelen
Voorbeelden van activiteiten:
o Organiseren en/of coördineren van alle ICT-gerelateerde projecten en deze opvolgen
o Behandelen van speciale dossiers die eigen zijn aan de dienst.
o Plannen, uitwerken en coördineren van specifieke projecten
o Participeren aan dienst overschrijdende projecten en deze opvolgen.



Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen zowel met het oog op informatiedoorstroming in de
dienst als het geven van adviezen.
Voorbeelden van activiteiten:
o Opvolgen en verwerken van wetgeving, documentatie en recente ontwikkelingen
o Continu opvolgen van de evoluties binnen het vakgebied en analyseren van hun relevantie en toepasbaarheid
o Opvolgen van recente tendensen en nieuwe technologieën op het vlak van informatica.
o Vertalen van verwerkte wetgeving, documentatie en recente ontwikkelingen in nuttige en hanteerbare informatie voor
andere diensten, het managementteam en de beleidsvoerders.
o Doorgeven van informatie uit vergaderingen aan andere diensten, het managementteam en de beleidsvoerders.
o ...



Participeren aan overleg met internen (andere diensten, afdelingshoofd, algemeen directeur,
bevoegd lid van college) en externen (hogere overheden en andere actoren).
o Voorbeelden van activiteiten:
o Voorbereiden en participeren aan de werkgroep ICT, gegevensbescherming en diensthoofdenoverleg
o Verzorgen van heldere presentaties tijdens overlegmomenten.
o Verzorgen van de verslaggeving van overlegmomenten.
o Bemiddelen en onderhandelen bij tegengestelde meningen en visies.
o Verder uitbouwen en beheren van een eigen netwerk van nuttige contactpersonen.

o

Opvolgen van dienstverlening door en toepassingen van externe softwarehuizen.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
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Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie)
 Medewerkers opvolgen
 Motiveren
 Adviseren
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Objectieven stellen
 Oordeelsvorming
 Verantwoordelijkheid opnemen
Gedrag, inzet en attitude
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief hoofdmedewerker financiën
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Interne zaken
Financieel Directeur
Niveau C rang Cx
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De burgers in staat stellen op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun
dagelijks leven en als inwoner van de gemeente.
Verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van een aantal belangrijke aspecten van de gemeentediensten die nodig
zijn om de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.
Resultaatsgebieden








Eindverantwoordelijkheid voor de eigen dienst.
Geeft leiding aan het ondergeschikt personeel.
Opvolgen en bijstuderen van de wetgeving van de eigen dienst en de organieke wetgeving.
Coördineert de verschillende onderdelen van zijn dienst.
Is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van zijn personeel.
Neemt deel aan het diensthoofdenoverleg.
Vertegenwoordigt het bestuur en de dienst op vergaderingen en in werkgroepen.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de gemeentesecretaris.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
gemeentesecretaris en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (gemeentedecreet, wetgeving openbaarheid van bestuur,
wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties



Klantgerichtheid
Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Type- en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Kunnen organiseren, plannen
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Logisch denkvermogen
 Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen
 Wetten, reglementen en voorschriften zich snel eigen kunnen maken en juist kunnen interpreteren
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Leidinggeven
 Kunnen motiveren
 Kunnen delegeren
 Objectief kunnen oordelen
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Taalbeheersing
 In teamverband kunnen werken
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Bereidheid om zich permanent bij te scholen en openstaan voor verandering
 Stressbestendig zijn
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker financiën - Uitdovend
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker financiën
Interne zaken
Financiële zaken
Administratief hoofdmedewerker
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Voorbereiden van alle aspecten van het financieel beheer van de gemeente.
Resultaatsgebieden
 Opstellen van brieven, teksten en beraadslagingen.
 Bijstuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
 Beheer van de fakturen.
 Opmaken van aanrekeningen en bestelbons.
 Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst.
 Uitwisselen van informatie aan andere diensten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Luisteren en empathie tonen
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
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Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
Niet gebonden aan vast werk- en uurschema

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B ;
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Functiebeschrijving : Financieel deskundige
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Financieel deskundige
Interne zaken
Dienst financiële zaken
Administratief hoofdmedewerker
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De financieel deskundige zorgt voor een correcte weergave van de gemeentelijke activiteiten in de boekhouding. Dit omvat tevens
het voorbereiden en het uitvoeren van financiële transacties, het ondersteunen van de activiteiten van de administratief
hoofdmedewerker en de financieel beheerder en het inhoudelijk begeleiden van de administratieve medewerkers binnen de
dienst.
Resultaatsgebieden
De financieel deskundige staat in voor het op peil houden en het versterken van de vereiste (boekhoudkundige) expertise binnen
de financiële dienst.
Hij/zij begeleidt en realiseert mede de implementatie en de uitvoering van de regelgeving inzake de beleids en beheerscyclus van
de gemeenten.
De financieel deskundige staat de administratief hoofdmedewerker en de financieel beheerder bij in onder andere volgende
materies:
 Opmaak, regelmatige controle, rapportering en eindejaarsverrichtingen van de dienstjaarrekening en jaarrekening
 Gemeentebelastingen: afhandeling van kohier (afdruk, verzending aanslagbiljetten, enzovoort)
 Voorbereiding van de diverse betalingen, ook subsidies en toelagen.
 Registratie van al de inkomsten in de boekhouding en rapportering naar andere diensten daarover.
 De BTW-aangiftes verzorgen en waken over de correcte toepassing van de BTW-regelgeving in de dagelijkse werking.
 De debiteurenbewaking en opvolging up to date houden en erover regelmatig rapporteren.
 Voorstellen formuleren of verbeteringen integreren in de diverse processen.
Daarnaast is de financieel deskundige verantwoordelijk voor de taken die in het kader van het decreet lokaal bestuur door de
secretaris kunnen worden gedelegeerd.
Tevens staat de financieel deskundige de algemeen directeur bij in de financiële rapporteringen die door het decreet lokaal
bestuur aan de secretaris toegewezen worden (o.m. in verband met de kasverrichtingen, kasverificaties, controle op
provisierekeningen,budgethouderschap, enzovoort).
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
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Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Deskundige – inkoper
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Financieel deskundige – inkoper
Dienst financiële zaken
Administratief hoofdmedewerker
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De financieel deskundige zorgt voor een correcte weergave van de gemeentelijke activiteiten in de boekhouding. Dit omvat tevens
het voorbereiden en het uitvoeren van financiële transacties, het ondersteunen van de activiteiten van de administratief
hoofdmedewerker en de financieel beheerder en het inhoudelijk begeleiden van de administratieve medewerkers binnen de
dienst.
Daarnaast zal de financieel deskundige op actief meewerken aan het aankoopbeleid van gemeente en OCMW. Dit door
bijvoorbeeld zelf offertes op te vragen of bijvoorbeeld op zoek te gaan naar raamcontracten.
Resultaatsgebieden
De financieel deskundige staat in voor het op peil houden en het versterken van de vereiste (boekhoudkundige) expertise binnen
de financiële dienst.
Hij/zij begeleidt en realiseert mede de implementatie en de uitvoering van de regelgeving inzake de beleids en beheerscyclus van
de gemeenten.
De financieel deskundige staat de administratief hoofdmedewerker en de financieel beheerder bij in onder andere volgende
materies:
 Opmaak, regelmatige controle, rapportering en eindejaarsverrichtingen van de dienstjaarrekening en jaarrekening
 Gemeentebelastingen: afhandeling van kohier (afdruk, verzending aanslagbiljetten, enzovoort)
 Voorbereiding van de diverse betalingen, ook subsidies en toelagen.
 Registratie van al de inkomsten in de boekhouding en rapportering naar andere diensten daarover.
 De BTW-aangiftes verzorgen en waken over de correcte toepassing van de BTW-regelgeving in de dagelijkse werking.
 De debiteurenbewaking en opvolging up to date houden en erover regelmatig rapporteren.
 Voorstellen formuleren of verbeteringen integreren in de diverse processen.
De financieel deskundige geeft mee invulling aan het aankoopbeleid van gemeente en OCMW door:
 Zelf op zoek te gaan naar de meest voordelige offertes
 Op zoek te gaan naar en in kaart brengen van raamcontracten
Daarnaast is de financieel deskundige verantwoordelijk voor de taken die in het kader van het decreet lokaal bestuur door de
algemeen directeur kunnen worden gedelegeerd.
Tevens staat de financieel deskundige de algemeen directeur bij in de financiële rapporteringen die door het decreet lokaal
bestuur aan de algemeen directeur toegewezen worden (o.m. in verband met de kasverrichtingen, kasverificaties, controle op
provisierekeningen, budgethouderschap, enzovoort).
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen
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Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving openbaarheid van bestuur,
wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Boekhouder
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Boekhouder
/
Financiën
Financieel directeur
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Voeren van de boekhouding van gemeente en OCMW.
Resultaatgebieden
1.

Meerjarenplanning
Verlenen van medewerking bij de voorbereiding en opmaak van de meerjarenplanning, budgetopvolging en - rapportering,
opmaak balans en resultatenrekening, met rapportering zowel t.a.v. het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad als de andere teams.

2.

Boekhouding
Voeren van de boekhouding voor zowel gemeente, OCMW, onder leiding van de financieel directeur.
Voorbeelden van taken: opvolging leveranciers- en klantenboekhouding, financieel boeken, opmaak financiële rapportering,
afsluitverrichtingen, bijhouden van de btw-wetgeving, voorbereiding en opmaak btw-aangifte.

3.

Belastingen
Opstellen, controleren en bijhouden van belastingreglementen, belastingkohieren en bezwarenprocedures.

4.

Contacten
Contacten onderhouden met collega’s, leveranciers, softwarehuizen, bestuursleden.

5.

Digitale omgeving
De financiële processen worden volop geautomatiseerd. Veranderingsbereidheid en zin voor digitalisering en automatisering
typeren het team. De verantwoordelijkheden en het takenpakket kunnen worden aangepast in functie van de behoeften
en/of de evoluties in de sector.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving overheidsopdrachten,
wetgeving boekhouding,..)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Deskundige burgerzaken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Deskundige burgerzaken
Burgerzaken
/
Secretaris
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De burgers in staat stellen op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun
dagelijks leven en als inwoner van de gemeente.
De expertise inzake de regelgeving omtrent burgerzaken binnen de afdeling op peil houden door een doorgedreven
kennisverwerving en kennisoverdracht.
De inwoners begeleiden, informeren en adviseren over de materies eigen aan de dienst burgerzaken (demografie, geboorte,
overlijden, huwelijk, militie, identiteitskaart, rijbewijs, reispas, vreemdelingenwetgeving,...).
Resultaatsgebieden












Nauwlettend de desbetreffende wetgeving opvolgen, cellen informeren en maatregelen nemen om de wetgeving correct te
laten toepassen (op teamvergaderingen bespreken/ toelichten binnen de cellen, vertalen in nieuwe richtlijnen naar de
medewerkers, maatregelen nemen voor het op peil krijgen en houden van het benodigde kennisniveau);
Toezien op correcte uitvoering en permanente vlotte afhandeling van de dossiers;
Toezicht over het goede verloop van de loketbediening en indien nodig voorstellen tot wijziging formuleren voor het
diensthoofd;
Signaleren van vormingsbehoeften en persoonlijke ontwikkelingskansen voor de medewerkers.
Samen met het diensthoofd zorgen voor de goede organisatie en coördinatie van de verkiezingen.
Opstellen van de lijst van de gezworenen en tabellen: samen met het diensthoofd zorgen voor de opstelling van de 4-jaarlijkse
lijst van de gezworenen en de 10-jaarlijkse tabellen.
Dossiers voor college en gemeenteraad: samen met het diensthoofd voorbereiden en afhandelen.
Vervangen van het diensthoofd (o.a. verdeling en opvolging briefwisseling en emailverkeer, diensthoofdenvergadering
bijwonen…);
Afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen en verschaffen van inlichtingen (mondeling, schriftelijk, telefonisch);
Onderzoeken en behandelen van klachten;

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving: Administratief medewerker burgerzaken - Uitdovend
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker burgerzaken
Burgerzaken
Administratief hoofdmedewerker
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De burgers in staat stellen op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun
dagelijks leven en als inwoner van de gemeente.
Resultaatsgebieden
 Opstellen van brieven, teksten en beraadslagingen.
 Bestuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
 Elementaire kennis van informatica bezitten.
 Grondige kennis van de computerprogramma’s in de diensten horend tot dezelfde afdeling of groep.
 Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst (indien leidinggevende graad).
 Zelfstandig beslissingen kunnen nemen indien nodig.
 Uitwisselen van informatie aan andere diensten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
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Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening - diensthoofd
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening - diensthoofd
/
Dienst stedenbouw
Secretaris
Niveau A rang Av
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De stedenbouwkundige ambtenaar heeft een voorbereidende, onderzoekende en adviserende taak, waarbij een aantal
procedurele aspecten in acht dienen genomen te worden. Eveneens tot het takenpakket behoort het ontwikkelen van nieuwe
stedenbouwkundige projecten.
Resultaatsgebieden








Plannen lezen , analyseren en voorbereiden.
Huisvestingsdossiers behartigen.
Loketfunctie vervullen.
Beantwoorden van allerlei vragen vanwege de burger.
Behartigen van het takenpakket in verband met het verstrekken van bouw- en verkavelingsvergunningen (aanvragen in
ontvangst nemen, adviezen formuleren, ontvangstbewijzen opmaken, vergunnings- of weigeringsbesluiten opmaken, register
bouwaanvragen actualiseren, samenstellen bundels voor Arohm, bekendmaking bouwaanvragen, opmaken jaarlijkse
statistieken bouw, opmaken maandelijkse lijsten bouwvergunningen en verzenden, verlenging van bouwvergunningen,
bouwberoepen, bouwovertredingen, dossiers verkavelingswijzigingen, opzoekwerk archief, verstrekken van inlichtingen aan
de secretaris, …).
Verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van moderne managementtechnieken
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Impact genereren
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen werken met computer (tekstverwerking, databeheer)
 Groot en constant concentratievermogen
 Zin voor orde en netheid
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Bestuurlijke en politieke verhoudingen kunnen hanteren
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een diploma overeenkomstig het ministerieel besluit dd. 4 juni 2009 tot bepaling van de
diplomavoorwaarden voor de functies van [...] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en
tot aanwijzing van de diploma's die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner
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Functiebeschrijving : Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
/
Omgeving
Omgevingsambtenaar
Niveau A rang Av
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Als omgevingsambtenaar behandel je de omgevingsvergunningsaanvragen inhoudelijk.
Dit naast het ondersteunen, voorbereiden en uitvoeren van het ruimtelijk ordeningsbeleid met als doel de ruimtelijke samenhang
van de gemeente te verbeteren. Je werkt hieromtrent ook samen met de collega’s van de dienst wonen en grondgebiedszaken.
Resultaatsgebieden
Omgevingsvergunningen
Opvolgen van de diverse procedures.
Beoordelen van vergunningen aan de hand van de juridische context en op basis van de appreciatiebeoordeling. Dit omvat onder
meer de volgende concrete taken:
 alle decretale taken die zijn toegewezen aan de gemeentelijk omgevingsambtenaar en/of gedelegeerd zijn door het
schepencollege aan de omgevingsambtenaar
 nazicht ontvankelijkheid en volledigheid van de dossiers;
 behandelen van aanvragen i.k.v. omgevingsvergunningsdossiers en attesten waaronder de opmaak van het verslag;
 inwinnen van adviezen en adviezen verlenen aan verschillende instanties;
 informatie verstrekken en inlichtingen verlenen naar de burger;
 verantwoordelijkheid inzake het bijhouden van door het decreet opgelegde registers;
Beschikken over grondige kennis van de wetgeving over de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de Vlaremwetgeving en
aanverwante wetgeving. In onderling overleg met de andere omgevingsambtenaren kunnen bepaalde expertises inzake wetgeving
toegewezen worden aan één of meerdere omgevingsambtenaren.
Processen en digitalisering
Opvolgen en bijsturen van de diverse processen binnen de dienst. Digitale hulpmiddelen worden ingezet om ter verbetering van
de dienstverlening en ter verbetering van de administratieve opvolging van dossiers en data (specifieke software voor opvolging
van dossiers, GIS, …)
Algemeen Inbrengen van expertise van eigen domein in globaal beleid;
Integratie van aanverwante wetgeving en beleidsdomeinen die betrekking hebben op de omgevingsvergunning en het ruimtelijk
beleid van de gemeente zoals:
 erfgoeddrecreet
 decreet inzake de handelsvestigingen
 natuurdecreet
 integraal waterbeheer
Kan belast worden met het budgethouderschap;
Bevorderen van kwaliteit (correctheid, volledigheid en tijdigheid) bij de uitvoering van het takenpakket;
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
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Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving openbaarheid van
bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van moderne managementtechnieken
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Impact genereren
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen werken met computer (tekstverwerking, databeheer)
 Groot en constant concentratievermogen
 Zin voor orde en netheid
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Bestuurlijke en politieke verhoudingen kunnen hanteren
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een diploma overeenkomstig het ministerieel besluit dd. 4 juni 2009 tot bepaling van de
diplomavoorwaarden voor de functies van [...] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en
tot aanwijzing van de diploma's die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner
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Functiebeschrijving : Omgevingsambtenaar milieu
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Omgevingsambtenaar milieu
/
Milieudienst
Algemeen Directeur
Niveau B rang Bx
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Bevolking, bedrijven en gemeentelijke diensten stimuleren tot het aannemen van een meer milieubewuste houding, en tot het
leveren van een bijdrage met betrekking tot het vrijwaren van het leefmilieu.
Resultaatsgebieden




















Opvolging milieudossiers.
GIS.
Sensibilisatie en informatie naar de bevolking.
Advisering milieudossiers - Vlarem I en II.
Controle milieuvergunningen en opvolging.
Ontwikkeling milieuprojecten.
Advies gemeentelijk beleid inzake groenvoorziening en milieu.
Controle en opvolgen van de werkzaamheden van het containerpark.
Opmaak milieubeleidsplannen.
Opmaak bestekken.
Coördinatie ophaling gewoon huisvuil.
Bestrijding muskusratten.
Behandeling dossiers andere diensten.
Erosiebestrijding.
Algemene administratie.
Voorbereiden dossiers CBS.
Milieuraad.
Taken i.k.v. milieuhygiëne.
Taken i.k.v. natuurbehoud.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Overtuigen
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan een vast werk- en uurschema

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden




In het bezit zijn van een bekwaamheidsattest “toezichter milieuhandhaving” (cfr besluit Vlaamse regering van 123
december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid) of dit behalen tijdens de proeftijd
In het bezit zijn van een rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker milieudienst
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker milieudienst
/
Milieudienst
Omgevingsambtenaar milieu
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De burgers in staat stellen op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun
dagelijks leven en als inwoner van de gemeente.
Resultaatsgebieden
 Opstellen van brieven, teksten en beraadslagingen.
 Bestuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
 Elementaire kennis van informatica bezitten.
 Grondige kennis van de computerprogramma’s in de diensten horend tot dezelfde afdeling of groep.
 Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst (indien leidinggevende graad).
 Zelfstandig beslissingen kunnen nemen indien nodig.
 Uitwisselen van informatie aan andere diensten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Luisteren en empathie tonen
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
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Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker omgeving
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker omgeving - milieu
/
Omgeving
Omgevingsambtenaar milieu
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor de opmaak, de administratieve opvolging en het afwerken van
aanvragen tot omgevingsvergunning milieu en dossiers i.v.m. milieuproblematieken. Je werkt ook mee aan de andere projecten
van de dienst milieu en zal als doublure kunnen optreden voor de administratief medewerker omgeving – ruimtelijke ordening.
Je bent aanspreekpunt aan de balie van de dienst Milieu en ontvangt en verwerkt alle relevante informatie afkomstig van andere
interne en externe diensten. Je bent nauwgezet, ordelijk en klantgericht.
Resultaatsgebieden






Opstellen van brieven, teksten en beraadslagingen.
Administratief voorbereiden, opvolgen en afwerken van aanvragen tot omgevingvergunning; in het bijzonder milieu
maar ook als doublure voor ruimtelijke ordening.
Bijstuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
Zelfstandig beslissingen kunnen nemen indien nodig.
Uitwisselen van informatie aan andere diensten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving openbaarheid van
bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Deskundige omgeving
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Deskundige omgeving
/
Omgeving
Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie




Je neemt het administratief deel van de omgevingsvergunningsaanvragen (deel ruimtelijke ordening) voor je rekening.
Je adviseert omgevingsvergunningsaanvragen en ondersteunt de omgevingsambtenaren inzake voorbereiding, advisering,
opvolging en afhandeling van dossiers.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor burgers

Resultaatsgebieden
1. Voorbereiden, organiseren en adviseren van de vergunningsdossiers (verkavelingen , stedenbouwkundige vergunningen,
omgevingsvergunning,….)
 Staat in voor het hele adviserende en administratieve proces met betrekking tot het omgevingsvergunningenproces
 Opvolgen en correct toepassen van de betreffende wetgeving en onderrichtingen - Administratief opvolgen en ondersteunen
van de algemene administratie op de dienst
 Op een klantgerichte en klantvriendelijke manier advies en informatie verstrekken aan loket, per telefoon of schriftelijk
 Noden identificeren en bespreken met het omgevingsambtenaren.
 Informatie verzamelen om vraag te kunnen kaderen en voorbereidend werk verrichten
 Deelnemen aan intern overleg en bijwonen van voorbereidende vergaderingen
2. Rapporteren en overleggen met betrekking tot de functie
- Deelnemen aan intern overleg
- Noden identificeren en bespreken met het afdelingshoofd
- Rapporteren aan het afdelingshoofd
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling (vlaamse codex ruimtelijke ordening,…)
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Deskundige woonbeleid – toezichthouder ruimtelijke ordening en milieu
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Deskundige woonbeleid – handhaving ruimtelijke ordening
/
Omgeving
algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Als deskundige woonbeleid geef je vorm aan het lokaal woonbeleid. Hiervoor werk je nauw samen met de diens omgeving en
grondgebiedszaken.
Daarnaast geeft je – als gemeentelijke verbalisant en/of gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur – invulling aan het lokaal
handhavingsbeleid rond ruimtelijke ordening in samenwerking met de andere gemeentelijke verbalisanten en gemeentelijke
stedenbouwkundige inspecteurs.
Tevens ben je actief als lokaal toezichthouder milieuhandhaving en geef je invulling aan het lokaal handhavingsbeleid rond milieu.
Resultaatsgebieden
Je werkt op onderstaande domeinen
 Wonen
o Huur: vragen rond huurwetgeving, helpen bij het vinden van een geschikte woning, behandelen klachten rond
woonkwaliteit, gerechtelijke uithuiszetting, preventieve woonzorgbemiddeling
o Verhuren: privé-verhuren, verhuren via een sociaal verhuurkantoor
o Kopen: privé-kopen, sociaal kopen, sociaal lenen, recht op voorkoop
o Woningkwaliteit: leegstand, ongeschikt/onbewoonbaar, verwaarlozing, conformiteitsattest,
o Opvolgen premies op verschillende beleidsniveaus
o Crisisopvang
o Administratieve ondersteuning woonoverleg


Handhaving ruimtelijke ordening en milieu
o Als verbalisant: opmaken van raadgevingen, aanmaningen, proces-verbaal, opleggen stakingsbevelen naar
aanleiding van inbreuken en misdrijven
o Als gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur: opmaken en opvolgen herstelvorderingen of bestuurlijke
herstelmaatregelen

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving openbaarheid van
bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
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Grondige kennis van moderne managementtechnieken
Grondige kennis van de software van de afdeling
Grondige sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Impact genereren
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen werken met computer (tekstverwerking, databeheer)
 Groot en constant concentratievermogen
 Zin voor orde en netheid
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Bestuurlijke en politieke verhoudingen kunnen hanteren
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Beschikken over het bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder milieuhandhaving” of dit behalen binnen een bepaalde periode
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Functiebeschrijving : Diensthoofd infrastructuur
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Diensthoofd infrastructuur
/
Infrastructuur
Algemeen directeur
Niveau A rang Av
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Instaan voor de administratieve en budgettaire opvolging van “kleine” bestekken, het algemeen beheer van de gebouwen, de
noodplanning, het preventiebeleid en GIS. Het diensthoofd staat tevens in voor de coördinatie en de leiding van de dienst
schoonmaak.
Resultaatsgebieden
Coördinatie



Organiseren en plannen van de werkopdrachten van de dienst schoonmaak.
Toezicht houden op en controle van de prestaties van het schoonmaakpersoneel.

Algemeen beleid








Opvolgen wetgeving en technische ontwikkelingen.
Rapporteren en adviseren van het schepencollege inzake infrastructuur in samenwerking met het afdelingshoofd en dit aan
de hand van een correct en volledig advies met voorstel van beslissing.
Functioneren en evalueren van het personeel van de dienst schoonmaak.
Verantwoordelijk voor de opmaak van de nood- en interventieplanning.
Verantwoordelijk voor de introductie en uitwerking van het GIS binnen het bestuur.
Verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de gemeentelijke gebouwen.
Gegevensbescherming:
o Begeleidt de gemeentelijke informatieveiligheidsconsulent en het personeel van de gemeente Brakel bij de
uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid. Mee instaan voor de opmaak van een informatieveiligheidsplan.
Hierbij samenwerken met de gemeentelijke informatieveiligheidsconsulent en
de gemeentelijke ICTverantwoordelijke(n).
o Formuleert adviezen inzake informatieveiligheid en ontwerpt policies. De toepassing van de geldende regelgeving
en de informatieveiligheidsvoorschriften bewaken, bevindingen rapporteren en een incidentenregister bijhouden.
Het sensibiliseren van collega’s omtrent informatieveiligheid maakt eveneens deel uit van het takenpakket.

Werken door derden







Goede kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en in staat zijn om deze in de praktijk toe te passen.
Opmaak van het ontwerp, bestek en raming van kleine opdrachten zoals wegmarkeringen, asfalteringen, diverse
groenwerken, groenwerken De Rijdt, maaien bermen, vernieuwen bushalteinfrastructuur, ontruiming kerkhoven,
vernieuwing speelpleinen, signalisatie en straatmeubilair.
Organisatie van deze aanbestedingen.
Opmaak aanbestedingsverslag en gunningdossier t.b.v. het college.
Administratieve en budgettaire opvolging van de uitvoering van deze opdrachten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
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Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten






Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van de software van de dienst
Sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Overtuigen
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim
 Logisch denkvermogen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich flexibel opstellen wanneer de uitvoering van het werk dit vereist.
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een masterdiploma in een technische richting
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Functiebeschrijving : Diensthoofd openbare werken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Diensthoofd openbare werken
/
Openbare werken
Secretaris
Niveau B rang Bv
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Dagelijkse leiding van de dienst openbare werken en van het technisch personeel. Het diensthoofd openbare werken staat in voor
de coördinatie en opvolging van alle werken in eigen beheer en uitgevoerd door nutsmaatschappijen.
Resultaatsgebieden
Coördinatie




Organiseren en plannen van de werkopdrachten.
Toezicht houden op en controle van de werken in eigen beheer.
Aansturen van het personeel van het technisch personeel en de ploegbazen.

Algemeen beleid












Opvolgen wetgeving en technische ontwikkelingen.
Rapporteren en adviseren van het schepencollege inzake openbare werken in samenwerking met het afdelingshoofd en dit
aan de hand van een correct en volledig advies met voorstel van beslissing.
Fungeren als preventieambtenaar en rampenambtenaar.
Administratief instaan voor de opvolging van de verrichte prestaties.
Functioneren en evalueren van de ploegbazen en arbeiders.
Verantwoordelijk voor de opmaak van de nood- en interventieplanning.
Organisatie en opvolging van het gemeentelijk technisch magazijn.
Allerhande administratie: o.a. behandeling meldingskaarten, …
Opvangen, centraliseren en doorgeven van aanvragen, bedenkingen en klachten van burgers.
Formuleren van adviezen m.b.t. onderhoud en aankoop van machines, gebouwen, voertuigen, toestellen, materialen en
producten.
Samenwerken met de gemeentelijke preventieadviseurs welzijn over de toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen
en –activiteiten.

Werken in eigen beheer en werken door derden










Goede kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en in staat zijn om deze in de praktijk toe te passen.
Coördinatie en opvolging van alle werken in eigen beheer en de werken aan het gemeentelijk patrimonium uitgevoerd door
derden.
Opmaak van het ontwerp, bestek en raming.
Organisatie van de aanbesteding.
Opmaak aanbestedingsverslag en gunningdossier t.b.v. het college.
Organisatie en opvolging van de uitvoering.
Opvolging van de eigenlijke werken: werfvergaderingen, vorderingsstaten, opleveringen, …
Instaan voor de controle van het gemeentelijk patrimonium met het oog op de organisatie van het preventieve onderhoud.
Overleg plegen met het afdelingshoofd gemeentewerken ter afweging van de uitvoering van werken in eigen beheer of door
derden.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
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Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten






Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van de software van de dienst
Sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Overtuigen
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim
 Logisch denkvermogen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich flexibel opstellen wanneer de uitvoering van het werk dit vereist.
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een masterdiploma in een technische richting
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Functiebeschrijving : GIS-ambtenaar
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

GIS-ambtenaar
/
Dienst stedenbouw
algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De GIS-ambtenaar staat in voor het operationeel maken en beheren van de GIS-software binnen de gemeentelijke organisatie.
Resultaatsgebieden
Operationeel maken en beheren van de GIS-software (verkeersbordendatabank, leegstandsregisters, voorkooprechten)
 Upgraden van de bestaande kaartbestanden naar de huidige toestand + up tot date houden (upgraden van kadasterkaarten,
inbrengen van het reeds aanwezige kaartmateriaal in het bestaande kaartbeheer, geo-refereren van de aanwezige kaarten,
upgrading grootschalige basiskaart, ..)
 Koppelen van het kaartmateriaal aan de administratieve gegevens (koppelen van de kadasterkaarten aan het in opmaak zijnde
vergunningenregister, ..)
 Ontwikkelen van themakaarten (selecteren van bepaalde gegevens uit de administratieve databank en projecteren op een
gepaste kaart, intekenen van kaarten, digitaal inbrengen van bouwplannen en inbrengen op de bestaande kaarten ...)
 Informatie over werken en manifestaties in het GIPOD ingeven, beheren en
bevragen (inclusief beheer
signalisatievergunningen)
Verantwoordelijkheid dragen over het totale GIS-pakket
 Controle bij de opmaak van lastenboek en naar levering van opmetingsplannen toe
 Verantwoordelijkheid over het totale GIS-pakket en inbouwen van de nodige veiligheden
Behoefteplanning inzake GIS in samenwerking met de verschillende diensthoofden
 Implementatiestudie in overleg met de verschillende diensthoofden
Implementeren en opvolgen van de werkzaamheden van de applicatieverantwoordelijken m.b.t. GIS in de verschillende diensten
 Gebruiksklaar maken van de programma’s naar de verschillende diensten toe
 Installatie van de gepaste software in samenwerking met de systeembeheerder
 Aanleren van de geïnstalleerde programma’s aan de effectieve gebruikers
Opvolgen van toepassingssoftware
 Continue bijscholing
Samenwerking met eigen en andere bestu(u)r(en), externe instanties, …
 Informatie doorgeven ( bv. OC-GIS, …)
Administratieve ondersteuning en (vervangende) loketfunctie binnen de afdeling
 Dossiers voorbereiden voor en voorstellen formuleren aan de gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen
 Advies verlenen
 Vragen van burgers aan het loket beantwoorden en eventueel doorverwijzen
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Aanpassing 1-2020

159

Afdruk van 25/08/2020

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Medewerkers opvolgen
 Motiveren
 Adviseren
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Objectieven stellen
 Oordeelsvorming
 Verantwoordelijkheid opnemen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker grondgebiedszaken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker grondgebiedszaken
/
Stedenbouw/Infrastructuur
Stedenbouwkundig ambtenaar/Diensthoofd infrastructuur
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van een aantal belangrijke aspecten van de gemeentediensten inzake
openbare werken die nodig zijn om de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.
Resultaatsgebieden





Opstellen van brieven, teksten en beraadslagingen.
Bestuderen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst (indien leidinggevende graad).
Uitwisselen van informatie aan andere diensten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
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Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Bibliothecaris
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Bibliothecaris
Welzijnszaken
Bibliotheek
Algemeen directeur
Niveau B rang Bx
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Door het aanbieden van een aangepaste collectie, tegemoetkomen aan alle behoeften aan literaire ontspanning en informatie,
vorming en ontwikkeling van de gehele door de openbare bibliotheek te bedienen bevolking.
Resultaatsgebieden
Taken omvatten: beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, leidinggeven, collectievorming, informatie en advies, uitlening,
promotie en bibliotheek in al haar aspecten.
Coördinatie
 Coördineren van de aankoop.
 Verantwoordelijk voor de opleiding en dienstregeling van het personeel.
 Organisatie van de werking.
 Leiden van werkoverleg.
 Coördineren van de dienstverlening naar bevolking m.b.t. het bibliotheekwezen.
Algemeen beleid
 Selecteren van alle bibliotheekmaterialen in samenwerking met de andere medewerkers.
 Afvoeren van verouderde en versleten werken.
 Controleren en saneren van de collectie.
 Opmaak van statistieken, jaarverslagen en publicaties.
 Verzorgen van de bibliotheekboekhouding.
 Verdelen en tekenen van de briefwisseling.
 Peilen van de behoeften van de gebruikers.
 Toezien op de toepassing van de reglementen die in de bibliotheek gelden.
 Bepalen van de vergoeding van verloren gegane of beschadigde materialen volgens gestelde richtlijnen.
 Klachten en opmerkingen op een efficiënte manier afhandelen.
 Verantwoordelijk voor activiteiten die vanuit de bibliotheek worden georganiseerd.
 Houdt toezicht op uitleen- en lezersadministratie en op reservatie van boeken.
 Het imago van de bibliotheek als ontmoetingsplaats versterken.
Werken in eigen beheer en werken door derden
 Onderhoud van professionele relaties met boekhandelaars en leveranciers van bibliotheekmaterialen.
 Controleren van de leveringen.
 Onderhoud van contacten met de overheid op alle niveaus en met de media.
 Contacten leggen met scholen en verenigingen, organisatie van rondleidingen.
 Rapporteren van de gang van zaken.
 Inventariseren, plannen, organiseren, uitwerken, controleren en evalueren van het bibliotheekwezen (infrastructuur,
personeel, uitbating, ...).
 Uitvoering van beleidsopdrachten.
 Signaleren en adviseren d.m.v. regelmatige contacten en rapportering van vastgestelde noden en behoeften van burgers en
personeel m.b.t. de dienstverlening, de interne samenwerking en programmatie.
 Adviseren in beleidsvoorstellen en opmaken meerjarenplanning en jaarverslagen.
 Een bepaald budget voor de bibliotheek beheren.
 Opmaken actieplan en beleidsplan.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
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Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management- , loket- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Impact genereren
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan een vast werk- en uurschema

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden





Houder zijn van een einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen (hogere diploma’s
zijn tevens toegelaten indien de kandidaten tevens houder zijn van een einddiploma uitgereikt door een erkende instelling
voor bibliotheekwetenschappen).
Werken in een systeem met weekendwerk.
In het bezit zijn van rijbewijs B.
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Functiebeschrijving : Assistent dienstleider bibliotheek
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Assistent dienstleider bibliotheek
Welzijnszaken
Bibliotheek
Bibliothecaris
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Door het aanbieden van een aangepaste collectie, tegemoetkomen aan alle behoeften aan literaire ontspanning en informatie,
vorming en ontwikkeling van de gehele door de openbare bibliotheek te bedienen bevolking.
Resultaatsgebieden
Taken omvatten: beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, leidinggeven, collectievorming, informatie en advies, uitlening,
promotie en bibliotheek.
Coördinatie
 Coördineren van de dienstverlening naar bevolking m.b.t. het bibliotheekwezen.
Algemeen beleid
 Controleren en saneren van de collectie.
 Peilen van de behoeften van de gebruikers.
 Instaan voor titelbeschrijving en rubricering.
 Nieuwe lezers wegwijs maken in de bibliotheek en adviseren.
 Toezien op de toepassing van de reglementen die in de bibliotheek gelden.
 Klachten en opmerkingen op een efficiënte manier afhandelen.
 Verantwoordelijk voor activiteiten die vanuit de bibliotheek worden georganiseerd.
 Houdt toezicht op uitleen- en lezersadministratie en op reservatie van boeken.
 Controleren en beheren van catalogusmateriaal.
 Intense samenwerking en onderlinge afstemming met andere diensten.
 Voorzien van de nodige brochures voor de burgers op verschillende plaatsen in het gemeentehuis.
 Ervoor zorgen dat het personeel op een optimale manier functioneert t.a.v. bezoekers.
 Selecteren van alle bibliotheekmaterialen in samenwerking met de andere medewerkers.
 Afvoeren van verouderde en versleten werken.
 Organisatie van de werking.
 Opmaak van statistieken, jaarverslagen en publicaties.
Werken in eigen beheer en werken door derden
 Onderhoud van professionele relaties met boekhandelaars en leveranciers van bibliotheekmaterialen.
 Controleren van de leveringen.
 Onderhoud van contacten met de overheid op alle niveaus en met de media.
 Contacten leggen met scholen en verenigingen, organisatie van rondleidingen.
 Zorgen voor de behandeling van aanvragen voor het interbibliothecair leenverkeer.
 Rapporteren van de gang van zaken.
 Inventariseren, plannen, organiseren, uitwerken, controleren en evalueren van het bibliotheekwezen (infrastructuur,
personeel, uitbating, ...).
 Uitvoering van beleidsopdrachten.
 Signaleren en adviseren d.m.v. regelmatige contacten en rapportering van vastgestelde noden en behoeften van burgers en
personeel m.b.t. de dienstverlening, de interne samenwerking en programmatie.
 Adviseren in beleidsvoorstellen en actieplannen.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
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Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Medewerkers opvolgen
 Motiveren
 Adviseren
 Overtuigen
 Creatief denken
 Objectieven stellen
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Diplomatisch kunnen omgaan met bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden




Houder zijn van de akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek of het einddiploma uitgereikt door
een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen voor de functie van bibliotheekassistent.
Werken in een systeem met weekendwerk.
In het bezit zijn van rijbewijs B.

Aanpassing 1-2020

166

Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Bibliotheekassistent
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Bibliotheekassistent
Welzijnszaken
Bibliotheek
Bibliothecaris
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Door het aanbieden van een aangepaste collectie, tegemoetkomen aan alle behoeften aan literaire ontspanning en informatie,
vorming en ontwikkeling van de gehele door de openbare bibliotheek te bedienen bevolking.
Resultaatsgebieden
 Het verzorgen van de uitleenadministratie;
 Het verzorgen van het eenvoudig inlichtingenwerk;
 Het verzorgen van segmentaire collectievorming en verwerving;
 Instaan voor de ontsluiting van de collectie (catalografie aan de hand van vubissm@rt);
 Instaan voor de materiële boekverzorging en verwerking;
 Meewerken aan het interbibliothecair leenverkeer;
 Meewerken aan activiteiten, projecten, promotie en introducties gerelateerd aan de bibliotheekwerking;
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



Houder zijn van een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek.
In het bezit zijn van rijbewijs B.
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker bibliotheek
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Welzijnszaken
Bibliotheek
Bibliothecaris
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Door het aanbieden van een aangepaste collectie, tegemoetkomen aan alle behoeften aan literaire ontspanning en informatie,
vorming en ontwikkeling van de gehele door de openbare bibliotheek te bedienen bevolking.
Resultaatsgebieden
 Het verzorgen van de uitleenadministratie;
 Het verzorgen van het eenvoudig inlichtingenwerk;
 Het verzorgen van segmentaire collectievorming en verwerving;
 Instaan voor de ontsluiting van de collectie (catalografie aan de hand van vubissm@rt);
 Instaan voor de materiële boekverzorging en verwerking;
 Meewerken aan het interbibliothecair leenverkeer;
 Meewerken aan activiteiten, projecten, promotie en introducties gerelateerd aan de bibliotheekwerking;
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de gemeentesecretaris.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
gemeentesecretaris en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (gemeentedecreet, wetgeving openbaarheid van bestuur,
wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties



Klantgerichtheid
Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben

Type- en niveaugerelateerde competenties
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
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Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Sportfunctionaris
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Sportfunctionaris
Welzijnszaken
Sportdienst
Algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De burgers de nodige faciliteiten en activiteiten aanbieden om zo het “sport-bewustzijn” te stimuleren
Resultaatsgebieden







Coördineren, animeren of mee-organiseren van sportactiviteiten in de gemeente.
Organiseren, begeleiden en activeren van de inspraak van de sportbeoefenaars in het gemeentelijk beleid.
Tussenpersoon voor alle sportverenigingen naar het gemeentebestuur toe.
Redactie van de gemeentelijke publicaties i.v.m. sport.
Informatie verstrekken i.v.m. sport- en sportieve manifestaties aan bevolking en personeel.
Adviesverlening naar beleid toe, i.v.m. sport.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management- en loketfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Overtuigen
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
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Vaardigheden
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen werken met computer (tekstverwerking, databeheer)
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Bereidheid om zich permanent bij te scholen
 Bestuurlijke en politieke verhoudingen kunnen hanteren
 Zich voortdurend op de hoogte houden van de evoluties in de wereld van de sport
 Bereid zijn te werken in een zesdagenweek
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden





Het bachelordiploma lichamelijke opvoeding;
In het bezit zijn van het getuigschrift van sportfunctionaris of dit behalen binnen de 3 jaar na de aanstelling op proef (de
proeftijd wordt voor dezelfde periode verlengd);
In het bezit zijn van rijbewijs B;
Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren en in het weekend;
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Functiebeschrijving : Sportpromotor

Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Sportpromotor
Welzijnszaken
Sportdienst
Sportfunctionaris
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Ondersteuning van de gemeentelijke sportfunctionaris en de verantwoordelijke sportpromotie en mee instaan voor de organisatie
van sportpromotionele activiteiten uitgaande van het gemeentebestuur.
Resultaatsgebieden








De voorbereiding, planning en administratieve uitvoering van sportpromotionele activiteiten naar diverse doelgroepen (o.a.
sportkampen, sportklassen, sportacademies, lessenreeksen, …).
Administratieve taken: advies geven bij opmaak van drukwerken, affiches, folders.
Het inschrijven van deelnemers aan sportkampen en aan andere sportpromotionele activiteiten.
Het nazicht van administratieve stukken zoals bestelbons, facturen, … met betrekking tot de organisatie van het
sportpromotionele aanbod.
Algemene taken die passen binnen de doelstelling van de gemeentelijke sportdienst.
De begeleiding bij de verschillende projecten: sportklassen, sportdagen, seniorengym, kleuterturnen, allerlei
sportinitiatiereeksen, sportkampen, e.a.
De verantwoordelijke sportpromotie bijstaan bij:
o Het verlenen van ondersteuning aan de gemeentelijke sportfunctionaris bij het uitoefenen van zijn taken in functie
van de gevoerde promotie.
o Initiatief nemen op sportpromotioneel vlak om de sportbeoefening en het gebruik van de eigen sportaccommodaties
te bevorderen.
o Lesgeven binnen de verschillende projecten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Type- en niveaugerelateerde competenties
 Luisteren en empathie tonen
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Kunnen organiseren, plannen
 Een groep kunnen leiden en kordaat kunnen optreden
 Logisch denkvermogen
 Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen
 Wetten, reglementen en voorschriften zich snel eigen kunnen maken en juist kunnen interpreteren
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Taalbeheersing
 In teamverband kunnen werken
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Sociaal ingesteld zijn
 Bereidheid om zich permanent bij te scholen en openstaan voor verandering
 Stressbestendig zijn
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
 Beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs studiegebied sport
 In het bezit zijn van rijbewijs B
 Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren en in het weekend
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Functiebeschrijving : Toezichter
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Toezichter
Welzijnszaken
Sportdienst
Sportfunctionaris
Niveau D rang Dv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het uitvoeren van diverse werken en opdrachten voor het onderhoud van en de activiteiten binnen de sporthal
Resultaatsgebieden

Zelfstandig uitvoeren van diverse opdrachten aangaande het dagelijks beheer en de activiteiten binnen de sporthal.

Uitvoeren van werken waarvoor vakkennis vereist is.

In ploegverband initiatief nemen bij de uitvoering van de opdrachten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten

Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling

Kennis van de software van de dienst

Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst

Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst

Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties

Klantgerichtheid

Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties

Sociabiliteit

Rapporteren

Analyseren

Repetitieve taken uitvoeren

Oplossingsgericht werken

Omgaan met verandering
Vaardigheden

Bereid om op andere locaties te werken

Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken

Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken

Polyvalent binnen de dienst
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
 In het bezit zijn van rijbewijs B
 Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren en in het weekend
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Functiebeschrijving : Diensthoofd evenementen en communicatie
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Diensthoofd evenementen en communicatie
Welzijnszaken
Vrije tijd en communicatie
Algemeen directeur
Niveau A rang Bv
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Geeft leiding aan dienst vrije tijd en communicatie en is expert inzake evenementen en de interne en externe
communicatie.
Resultaatsgebieden
Communicatie









Coördineren, aansturen en opvolgen van de interne en externe communicatie. Dit omvat o.a.:
o Op basis van beleidsvisies, de noodzakelijke communicatierichtlijnen uittekenen.
o Begeleiden van gemeente en ocmw bij de optimalisering van de communicatie
o Kwaliteitsbewaking van huisstijl, persconferenties, informatievergaderingen
o Opmaak en opvolging van de budgetten
Coördineren, aansturen en opvolgen van (digitale) ontwikkelingen binnen de velden communicatie en social
media.
o Detecteren van nieuwe behoeftes
o Opvolgen van trends
o Bijdragen tot uitbouw en opvolgen van diverse communicatiekanalen.
o Volgen van relevante opleidingen
Verantwoordelijke voor de discipline communicatie bij crisiscommunicatie en in de veiligheidscel in het kader
van nood- en interventieplanning.
o Lid van de gemeentelijke veiligheidscel
o Opvolgen van monodisciplinair plan voor discipline 5 (communicatie)
Instaan voor interne communicatie
o Opmaak en opvolging van intern communicatieplan
o Deelnemen aan diensthoofdenoverleg
Instaan voor het vertalen van het lokale welzijnsbeleid voor de dient

Evenementen









Voorbereiding van (terugkerende) evenementen (administratief, financieel, logistiek). Voor elke van deze
evenementen maak je een draaiboek op.
o Opmaken van de jaarkalender
o Budgetteren van de evenementen
o Draaiboeken opmaken en actualiseren
Instaan voor eigenlijke organisatie van de (terugkerende) evenementen; dit ook op basis van het
geactualiseerd draaiboek.
o Administratief en inhoudelijk uitwerken
o Financiële opvolging
o Instaan voor logistieke organisatie
o Coördinatie met veiligheidscel en veiligheidsdiensten.
o Aanspreekpunt voor (concrete) vragen
Je bent zelf aanwezig als aanspreekpunt op de evenementen die je opvolgt en je stuur ad hoc bij waar nodig.
o Je bezorgt alle betrokkenen tijdig de uitgeschreven scenario”s en waakt over de correcte opvolging
ervan tijdens de diverse activiteiten.
o Je leidt de praktische kant van he event in goede banen
Je wisselt systematisch informatie uit met verschillende interne en externe partners om een efficiënt verloop
van het gebeuren te garanderen en je stimuleert en ondersteunt het om de gemaakte afspraken correct uit te
voeren.
Vanuit je deskundigheid en praktische ervaring geef je input voor beleidsvoorbereidend werk.
o Je neemt deel aan werkgroepen, vergaderingen, infosessies
o Je evalueert de evenementen waarvoor je verantwoordelijk bent en stuur waar nodig bij
o Je doet suggesties naar aanpak en opstart van nieuwe evenementen
o Je geeft suggesties naar mogelijke subsidies bij eenmalige envenementen
o Je volgt nieuwe tendenzen in het werkveld op en integreert ze in je aanpak.
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Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de
algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten
opgedragen door de algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten

Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur,
bestuursdecreet, wetgeving overheidsopdrachten, …)

Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling

Grondige kennis van moderne managementtechnieken

Grondige kennis van de software van de dienst

Grondige sectorkennis

Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties

Klantgerichtheid

Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management- en expertfunctie)

Teams vormen en richting geven

Coachen

Netwerken opbouwen en onderhouden

Overtuigen

Beleidsparameters bepalen

Zin voor ondernemen

Changemanagement

Scorend vermogen
Vaardigheden

Correcte en systematische aanpak

Tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim

Logisch denkvermogen

Zich loyaal kunnen opstellen als deel van de gehele gemeentelijke administratie

Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen

Zich flexibel opstellen wanneer de uitvoering van het werk dit vereist.
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden

In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Consulent jeugd en adviesraden
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Consulent jeugd en adviesraden
Welzijnszaken
Dienst Jeugd en adviesraden
Deskundige cultuur en communicatie
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De consulent adviesraden staat in voor de ondersteuning de verschillende adviesraden inzake jeugd, senioren en middenstand en
het beleid van de gemeente naar deze doelgroepen mee uit te werken, uit te voeren en op te volgen en aldus een correcte,
vriendelijke en efficiënte dienstverlening verzorgen aan deze doelgroepen.
Resultaatsgebieden



























Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de hiërarchische oversten, de andere diensten en het
beleid, zodat iedereen toegang heeft tot de informatie die belangrijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren.
Uitbouwen en onderhouden van goede contacten met alle organisaties en met het verenigingsleven binnen de gemeente
i.v.m. jeugd teneinde een gepast antwoord te bieden op de nood aan een gedegen jeugd-, senioren- en middenstandsaanbod.
Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
Uitbouwen en onderhouden van goede contacten met alle organisaties en met het verenigingsleven binnen de gemeente
opdat het gemeentelijk beleid met verschillende invalshoeken zou rekening houden zodat de doelgroepen het beste zouden
kunnen worden gediend.
Verzamelen van documentatie en informatie over jeugd, senioren, het jeugd- en seniorenactiviteitenaanbod en de adressen
van de betrokken instanties teneinde een geïntegreerd en modern jeugd- en seniorenbeleid te kunnen voeren binnen de
gemeente.
Opzetten en uitbouwen van activiteiten voor de jeugd, de senioren en de middenstand, ook in samenwerking met de jeugd-,
senioren- en middenstandsraad, met als doel de deelname aan de jeugd-, senioren- en middenstandswerking binnen de
gemeente te stimuleren.
o Dit omhelst ondermeer de volgende concrete taken:
Ontwikkelen, binnen het kader van het meerjarenplan en het beleidsplan van de jeugd-, senioren- en middenstandsraad, van
initiatieven en mogelijkheden voor de vrijetijdsbesteding.
Instaan voor de formulering van voorstellen, de uitwerking van de diverse activiteiten en de definiëring van de diverse
activiteiten teneinde bij te dragen tot de algemene promotie van Brakel.
Dit omhelst o.a. de volgende concrete taken:
Bepalen van doelgroepen
Waken over de kwaliteit bij de voorbereiding en de uitvoering van alle acties (advertenties, publireportages, mailings en
perscontacten)
Uitgave en verspreiding van folders en brochures met betrekking tot activiteiten, evenementen, enz. voor de jeugd, senioren
en middenstand
Meewerken aan belangrijke evenementen
Verlenen van medewerking aan initiatieven
Promoten van jeugdactiviteiten op internet.
Opzetten, uitwerken en opvolgen van het jeugd-, senioren- en middenstandsbeleid in het meerjarenplan en beleidsplan
jeugdraad ten einde de krachtlijnen van het beleidsplan te realiseren en in te spelen op nieuwe behoeften en trends.
Actief deelnemen in diverse stuur- en werkgroepen binnen of buiten het Gemeentebestuur en vertegenwoordigen van het
Gemeentebestuur bij externe organisaties voor aangelegenheden eigen aan het werkdomein teneinde de belangen van het
Gemeentebestuur te behartigen.
Dit omhelst o.a. de volgende concrete taken:
Extern vertegenwoordigen van de gemeente inzake aangelegenheden
Initiëren, opzetten en onderhouden van bovenlokale samenwerkingsverbanden
Opbouwen en onderhouden van relatienetwerken in samenwerking met de diensthoofden
Bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende overheid…) in kaart brengen en permanent
onderhouden.
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Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Luisteren, empathie tonen
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden







In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden)
Houder zijn van het attest “jeugdconsulent” of het attest “expert lokaal jeugdbeleid”, uitgereikt door de Vlaamse
Vereniging voor Jeugddiensten en Consulenten en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur, Jeugd, Sport
en Media, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd – voorheen de afdeling
Jeugd(werk) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Of
3 jaar professionele beroepservaring in het jeugdwerk bezitten
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Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Administratief medewerker cultuur
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker cultuur
Welzijnszaken
Cultuur
Deskundige cultuur en communicatie
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De geïnteresseerde burgers en verenigingen in staat stellen bij te dragen tot en te genieten van socio-culturele activiteiten in de
eigen gemeente.
Resultaatsgebieden








Projecten en activiteiten op socio-cultureel gebied ( cultuur, feesten, plechtigheden, toerisme, gezondheidsbeleid,
seniorenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, middenstand) ontwikkelen, organiseren en ondersteunen binnen de
gemeente.
Beleidsadvies m.b.t. de taken van de dienst.
Coördineren en leiden van de dienst cultuur en welzijn.
Redactie van gemeentelijke publicaties en verstekken van informatie aan de burgers.
Voorbereiden, coördineren en onderhouden van contacten met de pers en de media.
Administratie, ondersteuning en laten toepassen van de gemeentelijke reglementering i.v.m. de gemeentelijke infrastructuur
op socio-cultureel gebied.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Luisteren en empathie tonen
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
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Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Zwembadbeheerder promotor redder
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Zwembadbeheerder en promotor redder
Welzijnszaken
Sportdienst - Zwembad
algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Technisch/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Verantwoordelijk voor een optimale exploitatie van het zwembad, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van
zwembadgebruikers en het algemeen toezicht in het zwembad.
Resultaatsgebieden












coördinatie van de toezichtstaken (inclusief reddingstaken, EHBO, veiligheid, bewaking, controle, materiaalonderhoud);
instaan voor de controle van de technische installaties;
uitoefenen van toezicht in het zwembad en verzorgen van de veiligheid van de zwembadgebruikers;
verzorging van zwembadgebruikers in geval van verwondingen;
interventie in geval van problemen, contact met de hulpdiensten;
geregelde controle van het zwemwater;
staat in voor de opvolging van het noodplan en voor de organisatie van de noodoefeningen;
uitwerking van promotieactiviteiten;
leiding geven aan het personeel van de dienst;
instaan voor het beheer van het budget van de dienst;
verantwoordelijk voor de kassaontvangsten;

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten






Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van de software van de dienst
Sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Afdruk van 25/08/2020

Type- en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Overtuigen
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In bezit te zijn van het brevet van redder
In bezit te zijn van rijbewijs B
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Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Administratief medewerker zwembad - Uitdovend
Functiebeschrijving
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker zwembad
Welzijnszaken
Sportdienst
Sportfunctionaris
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Meewerken aan de uitbouw en optimale werking van het zwembad.
Resultaatsgebieden


Algemene administratie en werking van het zwembad.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
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Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Technisch medewerker redder
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch medewerker redder
Welzijnszaken
Sportdienst
Sportfunctionaris
Niveau C rang Cv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Meewerken aan de uitbouw en optimale werking van het zwembad. Verantwoordelijk voor de veiligheid van de
zwembadgebruikers.
Resultaatsgebieden
 Reddingsdienst van het zwembad en het houden van toezicht.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie)
 Luisteren en empathie tonen
 Creatief denken
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In bezit te zijn van het brevet van redder
In het bezit zijn van rijbewijs B
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Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Coördinator IBO
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Coördinator IBO
Welzijnszaken
IBO
Algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het creëren van een zeer comfortabel, aangenaam en leerrijk verblijf voor de kinderen door te zorgen voor een optimale en deskundige
hulp, verzorging en opvang.
Resultaatsgebieden
















Eindverantwoordelijkheid voor de eigen dienst.
Oudercontacten.
Coördinatie van de taken.
Administratieve taken m.b.t. B.K.O., naar o.a. begeleidingscommissie toe.
Planning en voorbereiding van activiteiten.
Verbindingspersoon met de secretaris.
Vertegenwoordigt het bestuur en de dienst op vergaderingen en in werkgroepen.
Begeleidt kinderbegeleidsters.
Verantwoordelijk voor de taken van kinderbegeleidsters.
Oplossen specifieke problemen der dienst.
Bewaakt kwaliteit opvang en stuurt, waar nodig, bij.
Verrichten van ondersteunende taak op vraag van secretaris, naar andere diensten toe.
Wetgeving B.K.O.-sector opvolgen.
Desgevallend inspringen voor een kinderbegeleidster.
Correcte contacten leggen met het oog op infrastructuur en onderhoud.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Type- en niveaugerelateerde competenties (managementfunctie)
 Medewerkers gedifferentieerd aansturen
 Motiveren
 Beïnvloeden
 Effectief presenteren en communiceren
 Conceptueel denken
 Projectmanagement
 Oordeelsvorming
 Initiatief nemen
Vaardigheden
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Beroepsgeheim respecteren
 Bereid zijn buiten de normale uren te werken of overuren te maken
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden




Houder zijn van een diploma maatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige, graduaat orthopedagogie of van een
bachelordiploma in een pedagogische richting
In het bezit zijn van rijbewijs B
Bereid zijn indien noodzakelijk om te werken buiten de normale kantooruren
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Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Medewerker kinderbegeleiding
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Medewerker kinderbegeleiding
Welzijnszaken
IBO
Coördinator IBO
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het creëren van een zeer comfortabel, aangenaam en leerrijk verblijf voor de kinderen door te zorgen voor een optimale en
deskundige hulp, verzorging en opvang.
Resultaatsgebieden










Onthaal en opvang van kinderen.
Dagelijkse oudercontacten.
Bereiden van kleine en (eventueel) grote maaltijden.
Rapporteren van de activiteiten aan de coördinator.
Bereidheid tot bijscholing.
Onderhoud van lokalen.
Administratieve taken.
Planning en voorbereiding van activiteiten.
Begeleiding van huiswerk.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Luisteren en empathie tonen
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
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Vaardigheden
 Beroepsgeheim respecteren
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden




In het bezit zijn van een diploma of kwalificatiebewijs dat erkend wordt door Kind en Gezin
In het bezit zijn van rijbewijs B
Bereidheid tot werken in een dagelijks gesplitste uurrooster.
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Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving: Beambte kinderbegeleiding - Uitdovend
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Beambte kinderbegeleiding
Welzijnszaken
IBO
Coördinator IBO
Niveau E rang Ev
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het creëren van een zeer comfortabel, aangenaam en leerrijk verblijf voor de kinderen door te zorgen voor een optimale en
deskundige hulp, verzorging en opvang.
Resultaatsgebieden










Onthaal en opvang van kinderen.
Dagelijkse oudercontacten.
Bereiden van kleine en (eventueel) grote maaltijden.
Rapporteren van de activiteiten aan de coördinator.
Bereidheid tot bijscholing.
Onderhoud van lokalen.
Administratieve taken.
Planning en voorbereiding van activiteiten.
Begeleiding van huiswerk.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Elementaire kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de toegewezen specialiteit
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Samenwerken
 Mondelinge en schriftelijke communicatie
 Informatie verwerken en begrijpen
 Repetitieve taken uitvoeren
 Problemen identificeren
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Vaardigheden
 Beroepsgeheim respecteren
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B

Aanpassing 1-2020

192

Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Ploegbaas openbare werken - Uitdovend
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Ploegbaas openbare werken
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken
Niveau D rang Dx
Technisch/leidingevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Dagelijkse leiding aan een ploeg medewerkers die mee instaat voor verzorgde en veilige gemeentelijk infrastructuur en
accommodatie ten bate van de burgers en het gemeentepersoneel.
Resultaatsgebieden





Leiding over een ploeg binnen de dienst.
Organiseren van de werkzaamheden : opmaken van de werkschema’s en de taakverdeling binnen de groep.
Zorgen voor een correcte uitvoering van het werk met inachtneming van de veiligheid.
Beperkte administratieve taken (dagverslag, uitgevoerde werkzaamheden, ...).

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van de software van de dienst
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Opleiden, onderrichten
 Kennis overdragen
 Sociabiliteit
 Rapporteren
 Analyseren
 Repetitieve taken uitvoeren
 Oplossingsgericht werken
 Omgaan met verandering
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Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs C
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Functiebeschrijving : Coördinator ploegen technische dienst
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Coördinator ploegen technische dienst
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken
Niveau C rang Cv
Technisch/leidingevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De coördinator voor de ploegen van de technische dienst is de schakel tussen de administratieve diensten van de dient
grondgebiedszaken en de diverse ploegen van de gemeente technische dienst.
Daarnaast coördineer je ook met de ondersteunde collega’s op de technische dienst (garage, magazijn, toezichter openbaar
domein).
Resultaatsgebieden
1.

Leiding geven






Verdelen van de opdrachten
Leiding geven op het terrein aan de ploegen van de technische dienst. (geven van instructies, toezien op de correcte
uitvoering).
Mee opstellen van de wekelijkse planning van de ploegen van de technische dienst
Oplossen van operationele problemen

2.

Mee instaan voor het welzijnsbeleid voor de leden van de technische dienst.

3.

Lid van de gemeentelijke veiligheidscel

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving openbaarheid van
bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Toezichter openbaar domein
Functiebenaming:
Afdeling:
Dienst:
Directe chef:
Niveau/rang:
Graad:

Toezichter openbaar domein
Grondgebiedszaken
diensthoofd openbare werken
niveau C, rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie








Verwerken van meldingen “gebreken openbaar domein”. Dit omvat o.a. het opmaken van een verslag met voorstel van
aanpak naar aanleiding van een melding betreffende een gebrek aan het openbaar domein; het regelmatig samenzitten
met de nutsmaatschappijen rond de opvolging van meldingen.
Opvolgen van privatief gebruik van de openbare weg door private aannemers-gebruikers met het oog op de correcte
toepassing van de afgeleverde (weg)vergunning en signalisatiemachtiging. Dit omvat o.a.:
o Ter plaatse nagaan of de werken conform de afgeleverde vergunning zijn uitgevoerd, nodige actie ondernemen
(sensibiliseren, handhaving zoals bijv. GAS-PV,..)
Opvolgen nutsmaatschappijen die op het openbaar domein werken uitvoeren
o Oplijsten en bijhouden van de werken
o Ter plaatse nagaan of de werken conform de afgeleverde vergunning zijn uitgevoerd, nodige actie ondernemen
(sensibiliseren, handhaving zoals bijv. GAS-PV,..)
Opvolgen aannemers die op het openbaar domein werken uitvoeren voor de gemeente (groenwerken, ontruimingen
kerkhoven, asfalteringen, diverse wegeniswerken, wegmarkeringen,…)

Resultaatsgebieden






Opstellen van brieven, teksten
Bijstuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst (indien leidinggevende graad).
Zelfstandig beslissingen kunnen nemen indien nodig.
Uitwisselen van informatie aan andere diensten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving openbaarheid van
bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Technisch medewerker garagist
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch medewerker garagist
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken
Niveau C rang Cv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het uitvoeren van diverse werken en opdrachten voor het onderhoud van het machine- en voertuigenpark van de gemeentelijke
diensten.
Resultaatsgebieden





Deze garagist staat in voor het onderhoud van het gemeentelijke materieel. Het gaat hier zowel om voertuigen als om
grasmachines, bosmaaiers, …
De garagist is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de wagens, machines, … en zorgt ervoor dat de apparaten op
een veilige en efficiënte wijze kunnen gebruikt worden.
Ook het uitleenbeheer van dat materieel en materiaal dat niet aan een specifieke arbeider/ploeg is toegewezen maakt deel
uit van het takenpakket van de garagist.
De garagist is bovendien verantwoordelijk voor het opvolgen en plannen van onderhoud en herstellingen door derden,
automobielinspectie, …

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie)
 Luisteren en empathie tonen
 Creatief denken
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
 Initiatief nemen
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Vaardigheden
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Polyvalent binnen de dienst
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B en het behalen van een rijbewijs C binnen een bepaalde periode
In het bezit zijn van een hoger secundair diploma autotechnieken
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Functiebeschrijving : Technisch medewerker elektricien
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch medewerker elektricien
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken
Niveau C rang Cv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Er mee voor instaan dat de burgers en het personeel van de gemeente kunnen gebruik maken van verzorgde en veilige
gemeentelijke infrastructuur.
Resultaatsgebieden


Zorgen voor een goede technische omgeving van de gemeentelijke infrastructuur en het oplossen van de technische
problemen.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie)
 Luisteren en empathie tonen
 Creatief denken
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
 Initiatief nemen

Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van een hoger secundair diploma binnen het studiegebied mechanica – elektriciteit, of gelijkwaardig
in het bezit zijn van een rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Technisch assistent openbare werken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch assistent openbare werken
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken en ploegbaas
Niveau D rang Dv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het uitvoeren van diverse werken en opdrachten voor het onderhoud van het openbaar domein en de gemeentelijke gebouwen.
Resultaatsgebieden

Zelfstandig uitvoeren van diverse opdrachten aangaande het onderhoud van het openbaar domein van de gemeente en de
gemeentelijke gebouwen.

Uitvoeren van werken waarvoor vakkennis vereist is.

In ploegverband initiatief nemen bij de uitvoering van de opdrachten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten

Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling

Kennis van de software van de dienst

Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst

Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst

Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties

Klantgerichtheid

Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties

Sociabiliteit

Rapporteren

Analyseren

Repetitieve taken uitvoeren

Oplossingsgericht werken

Omgaan met verandering
Vaardigheden

Bereid om op andere locaties te werken

Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken

Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken

Polyvalent binnen de dienst
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



in het bezit zijn van een rijbewijs B
Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren (o.a. winterdienst, permanentie weekend)
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Functiebeschrijving : Technisch medewerker openbare werken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch medewerker openbare werken
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken en ploegbaas
Niveau C rang Cv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het uitvoeren van diverse werken en opdrachten voor het onderhoud van het openbaar domein en de gemeentelijke gebouwen.
Resultaatsgebieden




Zelfstandig uitvoeren van diverse opdrachten aangaande het onderhoud van het openbaar domein van de gemeente en de
gemeentelijke gebouwen.
Uitvoeren van werken waarvoor vakkennis vereist is.
In ploegverband initiatief nemen bij de uitvoering van de opdrachten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van de software van de dienst
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Sociabiliteit
 Rapporteren
 Analyseren
 Repetitieve taken uitvoeren
 Oplossingsgericht werken
 Omgaan met verandering
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Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B en het behalen van een rijbewijs C binnen een bepaalde periode
Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren (o.a. winterdienst, permanentie weekend)
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Functiebeschrijving : Technisch assistent onderhoudsman klinkerlegger/metser
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch assistent onderhoudsman klinkerlegger/metser
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken en ploegbaas
Niveau D rang Dv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Aanleg, onderhoud en kleine herstellingen aan wegen en gemeentelijke gebouwen.
Resultaatsgebieden











Leggen van klinkers.
Opmeten, plannen, uitzetten van het bestratingswerk.
Plaatsen van kantstenen, tegels en vormstenen.
Metselwerk.
Divers onderhoud- en herstellingswerk aan de gemeentelijke gebouwen en wegen.
Plaatsen van vloeren.
Plaatsen van raamlek- en binnendorpels.
Voegwerken.
Het uitvoeren van plak- en bezetwerk in de gemeentelijke gebouwen.
Allerhande werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de dienst.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van de software van de dienst
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Sociabiliteit
 Rapporteren
 Analyseren
 Repetitieve taken uitvoeren
 Oplossingsgericht werken
 Omgaan met verandering
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Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Flexibel werkgedrag
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren (o.a. winterdienst, permanentie weekend)
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Functiebeschrijving : Technisch assistent onderhoudsman/magazijnier
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch assistent onderhoudsman-magazijnier
/
Openbare werken
Diensthoofd openbare werken en ploegbaas
Niveau D rang Dv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Instaan voor de algemene orde en netheid van het magazijn en voor het magazijnbeheer.
Resultaatsgebieden
 Magazijnbeheer.
 Inventarisatie materiaal en materialen.
 Onderhoud voertuigen en machinepark.
 Divers onderhoud- en herstellingswerk aan de gemeentelijke gebouwen en wegen.
 Treffen van voorbereidingen betreffende gebruik materieel en materialen.
 Toezien op het voorraadbeleid en exact gebuik van machines.
 Ondersteuning adjunct controleur der werken bij voorbereiding van materiaalvoorziening.
 Signaleren van problemen en advies verlenen aan adjunct controleur der werken.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van de software van de dienst
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Sociabiliteit
 Rapporteren
 Analyseren
 Repetitieve taken uitvoeren
 Oplossingsgericht werken
 Omgaan met verandering
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Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Flexibel werkgedrag
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren (o.a. winterdienst, permanentie weekend)
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Functiebeschrijving : Technisch assistent – buschauffeur
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch assistent - buschauffeur
/
Onderwijs
Directeur gemeentelijk onderwijs
Niveau D rang Dv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Leerlingenvervoer met de gemeentelijke bus.
Resultaatsgebieden
 Uitvoerende functie zonder specialisatie.
 Alleen fysieke arbeid.
 Kan worden ingezet bij het onderhoud van de gemeentelijke scholen
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van de software van de dienst
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Sociabiliteit
 Rapporteren
 Analyseren
 Repetitieve taken uitvoeren
 Oplossingsgericht werken
 Omgaan met verandering
Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs D
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Functiebeschrijving : Technisch assistent gemeentelijk onderwijs
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch assistent gemeentelijk onderwijs
/
Grondgebiedszaken
Diensthoofd infrastructuur
Niveau D rang Dv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De technisch assistent gemeentelijk onderwijs staat in voor het dagdagelijks onderhoud van de gebouwen van het gemeentelijk
onderwijs.
Resultaatsgebieden















Defecten aan een installatie vaststellen (verlichting, verwarming, sanitair, ...)
Handvaten, glas, rails, ... van deuren en ramen herstellen of vervangen
De sanitaire installatie, centrale verwarming en warmwaterproductie controleren en onderhouden
De ondergrond klaarmaken (muren, houtwerk, ...) en de tussentijdse en afwerkingsverflagen aanbrengen
Groene zones en buitenruimtes onderhouden
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen Bestellingen plaatsen
Behang en vast tapijt plaatsen en bijwerken
Vloer- en muurbekleding verwijderen, plaatsen of herstellen (tegels, parket, lambrisering, plinten, ...)
Verf op de vloer aanbrengen (gangen, beschermde doorgangen)
Veiligheids- of signalisatie-elementen plaatsen of aanpassen (noodafbakening, sprinklers, noodverlichting, ...)
Basisonderhoud uitvoeren
Gebouwen en voertuigen reinigen
Bestaand metselwerk wijzigen of herstellen
Meubels, sportinfrastructuur, tussenwanden, valse plafonds, ... demonteren of monteren

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten






Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Kennis van de software van de dienst
Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
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Type- en niveaugerelateerde competenties
 Sociabiliteit
 Rapporteren
 Analyseren
 Repetitieve taken uitvoeren
 Oplossingsgericht werken
 Omgaan met verandering
Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Technisch beambte
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch beambte
Openbare werken
Niveau E rang Ev
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
In ploegverband uitvoeren van diverse opdrachten voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur.
Resultaatsgebieden




Uitvoerende functie zonder specialisatie.
Alleen fysieke arbeid.
Kan in alle diensten worden ingezet.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Elementaire kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de toegewezen specialiteit
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Samenwerken
 Mondelinge en schriftelijke communicatie
 Informatie verwerken en begrijpen
 Repetitieve taken uitvoeren
 Problemen identificeren
 Continue verbetering nastreven
Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren
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Functiebeschrijving: Technisch medewerker containerpark
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Medewerker containerpark
/
Grondgebiedszaken
Omgevingsambtenaar milieu
Niveau C rang Cv
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
De medewerker containerpark is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van het containerpark.
Resultaatsgebieden
1.

2.

3.

Toezicht houden en assisteren op het containerpark om ervoor te zorgen dat bezoekers op een correcte manier hun afval
sorteren.
Dit omvat o.m. volgende taken
• Bezoekers informeren over het correct sorteren van afval
• Toezicht houden op het gebruik van de containers
• Plaatsen van signalisatie • Hakselen van hout • Deponeren van KGA
• Bedienen van het Diftarsysteem
• Zorgen voor de veiligheid van de bezoekers en van zichzelf
Beheren van materialen en onderhouden van het containerpark om het parkgebeuren in optimale omstandigheden te laten
verlopen.
Dit omvat o.m. volgende taken
• Gebruikte materialen en machines tijdig onderhouden
• Eigen lokaal en bergruimte in orde houden
• Regelmatig vegen en foutief geplaatst afval opruimen
Onderhouden van goede interne en externe contacten met gemeentediensten, burgers of relevante instanties teneinde een
kwalitatieve dienstverlening te verzekeren en de werking van het gemeentebestuur te optimaliseren.
Dit omvat o.m. volgende taken • Informeren van de bezoekers
• Onderhouden van contacten met recyclagebedrijven en de verbrandingsoven
• Samenwerken met containerophaaldiensten
• Contacten onderhouden met andere gemeentediensten, o.m. Publieke Ruimte

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving overheidsopdrachten,
…)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
Niet gebonden aan vast werk- en uurschema

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Technisch assistent containerpark
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch assistent containerpark
/
Milieudienst
Milieuambtenaar
Niveau D rang Dv
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het uitvoeren van diverse werken en opdrachten voor het containerpark
Resultaatsgebieden




Zelfstandig uitvoeren van diverse opdrachten aangaande het containerpark.
Uitvoeren van werken waarvoor vakkennis vereist is.
In ploegverband initiatief nemen bij de uitvoering van de opdrachten.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van de software van de dienst
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Sociabiliteit
 Rapporteren
 Analyseren
 Repetitieve taken uitvoeren
 Oplossingsgericht werken
 Omgaan met verandering
Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Handig zijn
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden



In het bezit zijn van rijbewijs B
Bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren
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Functiebeschrijving : Technisch beambte schoonmaak
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch beambte schoonmaak
/
Bibliotheek/Openbare werken/Sportdienst
Bibliothecaris/Diensthoofd openbare werken/Sportfunctionaris
Niveau E rang Ev
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Door het reinigen van de gemeentelijke gebouwen mee instaan voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle
burgers en werkomgeving voor de personeelsleden.
Resultaatsgebieden




Uitvoerende functie zonder specialisatie.
Schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen onder leiding van de technische assistent schoonmaak.
Kan in alle diensten worden ingezet.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Elementaire kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de toegewezen specialiteit
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Samenwerken
 Mondelinge en schriftelijke communicatie
 Informatie verwerken en begrijpen
 Repetitieve taken uitvoeren
 Problemen identificeren
 Continue verbetering nastreven
Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B

Aanpassing 1-2020

222

Afdruk van 25/08/2020

Functiebeschrijving : Technisch beambte schoonmaak sport
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch beambte schoonmaak sport
Welzijnszaken
Sportdienst
Sportfunctionaris
Niveau E rang Ev
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Door het reinigen van de gemeentelijke gebouwen mee instaan voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle
burgers en werkomgeving voor de personeelsleden.
Resultaatsgebieden




Uitvoerende functie zonder specialisatie.
Schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen onder leiding van de technische assistent schoonmaak.
Kan in alle diensten worden ingezet.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Elementaire kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de toegewezen specialiteit
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Samenwerken
 Mondelinge en schriftelijke communicatie
 Informatie verwerken en begrijpen
 Repetitieve taken uitvoeren
 Problemen identificeren
 Continue verbetering nastreven
Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Technisch beambte schoonmaak bibliotheek
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch beambte schoonmaak bibliotheek
Welzijnszaken
Bibliotheek
Bibliothecaris
Niveau E rang Ev
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Door het reinigen van de gemeentelijke gebouwen mee instaan voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle
burgers en werkomgeving voor de personeelsleden.
Resultaatsgebieden




Uitvoerende functie zonder specialisatie.
Schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen onder leiding van de technische assistent schoonmaak.
Kan in alle diensten worden ingezet.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Elementaire kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de toegewezen specialiteit
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Samenwerken
 Mondelinge en schriftelijke communicatie
 Informatie verwerken en begrijpen
 Repetitieve taken uitvoeren
 Problemen identificeren
 Continue verbetering nastreven
Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
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Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Technisch beambte schoonmaak / huisbewaarder
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Technisch beambte schoonmaak
/
Algemeen directeur
Niveau E rang Ev
Technisch

Functiebeschrijving
Doel van de functie





Door het reinigen van het gemeentehuis, OCMW, dienst toerisme (i.e. “de gebouwen) mee instaan voor een nette,
hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle burgers en werkomgeving voor de personeelsleden.
Openen en sluiten van de gebouwen
Instaan voor het in- en uitschakelen van de beveiliging van de gebouwen
Logistiek opvolgen van het gebruik van de vergaderzalen (klaarzetten, opruimen)

Resultaatsgebieden




Uitvoerende functie zonder specialisatie.
Schoonmaken van de gebouwen
Kan in alle diensten worden ingezet.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Elementaire kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
 Vakmanschap met betrekking tot de toegewezen specialiteit
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Samenwerken
 Mondelinge en schriftelijke communicatie
 Informatie verwerken en begrijpen
 Repetitieve taken uitvoeren
 Problemen identificeren
 Continue verbetering nastreven
Aanpassing 1-2020

227

Afdruk van 25/08/2020

Vaardigheden
 Bereid om op andere locaties te werken
 Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken
 Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken
 Polyvalent binnen de dienst
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
In het bezit zijn van een rijbewijs B
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NIEUW Functiebeschrijving: directeur gemeentelijk basisonderwijs
Functiebenaming Directeur gemeentelijk basisonderwijs
Afdeling
Onderwijs
Dienst
/
Directe chef
Algemeen directeur
Niveau/Rang
Niveau B rang Bv
Graad
Administratief - leidinggevend
Functiebeschrijving
1.

Doel van de functie








Efficiënt en doelgericht leiding nemen in de onderwijsinstelling. Instaan voor de optimale werking ervan met het oog op het
behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project/artistiek pedagogisch project/agogisch project, de
leerplannen,het schoolwerkplan.
Voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsbeleid voor wat betreft het basisonderwijs.
Uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling.
De kwaliteit bewaken binnen de onderwijsinstelling.
Het beleidsvoerend vermogen van de onderwijsinstelling verhogen

2.

Resultaatsgebieden

2.1 Taken en wijze van uitvoering
2.1.1









Beleidsvoorbereiding en –advisering

beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk verrichten met betrekking tot het basisonderwijs.
opvolgen, analyseren en signaleren van relevante evoluties die verband houden met het basisonderwijs
voorbereiden, opmaken en coördineren van beleidsadviezen en beleidsvoorstellen aan het college/de gemeenteraad op
vraag van het gemeentelijk beleid of op eigen initiatief
opmaken van voorstellen van strategische beleidsnota’s aan gemeenteraad en college
de termijnplanning en programmatie met betrekking tot de onderwijsinstelling zowel inhoudelijk als financieel
voorbereiden
actief en constructief deelnemen aan beleidsvoorbereidend overleg
in samenspraak met het beleid constructief als deskundige deelnemen aan de syndicale overleg- en
onderhandelingsstructuren onderwijs
op gemotiveerde wijze een oplossing voorstellen voor betwiste en/of complexe dossiers

concreter:




aanwending van het lestijdenpakket/lesurenpakket voorbereiden
ontwikkelen van het schoolwerkplan
op basis van een omgevingsanalyse een aantal lange termijnstrategieën definiëren

2.1.2










Planning en organisatie

coördineren van de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling: plannen, taakafspraken en taakverdeling, opvolging en
bijsturing
organiseren en coördineren van initiatieven en projecten: plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren en dit binnen de
toepassing van interne of externe reglementering of wetgeving en met inachtneming van de beschikbare budgetten
de doelstellingen van de onderwijsinstelling bewaken, evalueren en actualiseren conform het pedagogisch project/ artistiek
pedagogisch project/agogisch project
creatieve en efficiënte oplossingsstrategieën aanbrengen voor structurele problemen
planmatig maar flexibel tewerk gaan en hierbij zelf de juiste prioriteiten stellen
efficiënte werkmodellen en werkprocedures uitwerken
toezien op het welzijn,veiligheid en gezondheid op het werk
organiseren van interne schoolanalyse/zelfevaluatie om prioriteiten te kunnen bepalen
organiseren en plannen van interne en externe overlegmomenten
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ontwikkelen van lokale samenwerkingsverbanden en coördineren van lokale activiteiten waarvan de onderwijsinstelling/
scholengemeenschap/consortium initiatiefnemer is

concreter
















duidelijke richtlijnen geven aan het personeel voor het opstellen van jaarplannen
toezien op de uitvoering van de jaarplannen
efficiënte en doeltreffende lessenroosters opstellen
het lesurenpakket efficiënt en doeltreffend verdelen conform de regelgeving
instaan voor efficiënte en doeltreffende klassenverdelingen en leerlingenverdelingen
de inschrijvingen efficiënt en doeltreffend plannen
in overleg met het personeelsteam de schoolkalender opmaken
organiseren en evalueren van diverse schoolprojecten (opendeur, concerten, tentoonstellingen, proclamatie,
leerlingenwerving…)
een professionaliseringsplan opstellen, de vormingsnoden verzamelen en nascholing organiseren
evaluatiefiches en rapporten controleren
evacuatie-oefeningen organiseren
toezicht en rijen organiseren
vervoer voor klasgebonden extra-murosactiviteiten organiseren
in samenspraak met de gemeentelijke diensten uitbreiding, onderhoud en/of herstelling van de infrastructuur plannen
een adequaat veiligheidsbeleid voeren

2.1.3














Leiding geven aan het personeel

uitvoeren van het personeelsbeleid van de onderwijsinstelling onder de eindverantwoordelijkheid van de inrichtende macht
en met inachtneming van de beschikbare budgetten, de bestaande regelgeving en de lokale beleidsbeslissingen
efficiënt en doelgericht leiden, motiveren en bijsturen van de personeelsleden van de onderwijsinstelling, zowel in
teamverband als individueel en dit in alle vestigingsplaatsen.
op een objectieve, eenvormige en menselijke wijze als eerste evaluator fungeren voor de personeelsleden van de
onderwijsinstelling volgens de algemene afspraken vastgelegd door de inrichtende macht en binnen de bepalingen
hieromtrent opgenomen in de regelgeving
op een objectieve, eenvormige en menselijke wijze als beoordelaar fungeren voor de tijdelijke personeelsleden aangesteld
voor bepaalde duur volgens de algemene afspraken vastgelegd door de inrichtende macht en binnen de bepalingen
hieromtrent opgenomen in de regelgeving
het personeelsteam stimuleren om vernieuwing door te voeren en hun competenties op peil te houden
een goede samenwerking binnen het personeelsteam bevorderen
conflicten en klachten binnen het personeelsteam behandelen
op regelmatige basis lesbezoeken brengen
een gepast onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden voeren
indien mogelijk de onderwijsinstelling organiseren rekening houdend met de interesses en kwaliteiten van de
personeelsleden
efficiënt en gestructureerd overleg organiseren inzake werkplanning en organisatie binnen de onderwijsinstelling
(personeelsvergaderingen, coördinatievergaderingen, vakvergaderingen, kernteam, vergaderingen mbt. vestigingsplaatsen,
secretariaatsvergaderingen,...)

2.14 Financieel en administratief beheer











een financieel behoefteplan opmaken
begrotingsvoorstellen opmaken, bespreken en motiveren
opvolgen, bewaken en respecteren van de beschikbare budgetten binnen het werkterrein
zorg dragen voor een adequate financiële administratie
helpen bij het plaatsen en opvolgen van bestellingen
een adequaat aankoopbeleid voeren voor boeken, partituren, instrumenten, materialen en grondstoffen
met leveranciers onderhandelen in verband met aankopen
financiële verrichtingen uitvoeren waarvoor volmacht vanwege de ontvanger werd toegekend
toezien op een correcte uitvoering van de administratie die verband houdt met de onderwijsinstelling
de nodige maatregelen nemen met het oog op een efficiënt en ordelijk schoolarchief en klassement binnen de
onderwijsinstelling
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2.1.5 Leerlingenbegeleiding - cursistenbegeleiding
-

de leerlingenbegeleiding organiseren en opvolgen
zorg dragen voor een aangenaam leef- en leerklimaat
een termijnvisie met betrekking tot leerlingenbegeleiding ontwikkelen
opmerkzaam zijn voor en reageren op ongewoon gedrag van leerlingen
zorg dragen voor en onderhouden van goede omgangsvormen met de leerlingen

2.1.6 Communicatie en vertegenwoordiging
- zowel intern als extern als aanspreekpunt van de onderwijsinstelling fungeren
- zorgen voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op de te bereiken doelstellingen en dit met:
o het personeelsteam van de onderwijsinstelling
o de gemeentelijke beleidsverantwoordelijken
o de gemeentelijke diensten
o leerlingen en ouders
o het CLB
o de scholengemeenschap/ het consortium
- instaan voor en toezien op een goede communicatie en samenwerking met leerlingen, ouders, de scholengemeenschap/het
consortium en CLB (bvb. organiseren van oudercontacten, infoavonden op klasniveau en op niveau van de
onderwijsinstelling, deelnemen aan activiteiten georganiseerd door het oudercomité,deelnemen aan het directeurenoverleg
van de scholengemeenschap,...)
- constructief deelnemen en erkennen van de schoolraad/ het medezeggenschapscollege en er een goede communicatie en
relatie mee onderhouden
- informatie uitwisselen met en uitbouwen en onderhouden van goede contacten met ‘externe’ personen, organisaties en
besturen (waaronder culturele verenigingen, ministerie van onderwijs en vorming, inspectie, OVSG, samenwerkingspartners,
politie, brandweer, gezondheidscentra, CLB, socio-culturele organisaties, gemeentebesturen met vestigingsplaatsen,...) en
hierbij de belangen van de onderwijsinstelling en het bestuur loyaal behartigen
- deelnemen aan samenwerkingsverbanden conform de beleidsbeslissingen
- vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling in intern en extern overleg en structuren (commissies, adviesraden,
werkgroepen, projectgroepen, scholengemeenschap,consortium) en fungeren als gespreksleider en informant
- in samenspraak met de bevoegde beleidsverantwoordelijken de doelstellingen, het beleid en de diensten van de
onderwijsinstelling uitdragen en daartoe een actief publiciteitsbeleid voeren, contacten met de pers onderhouden en
voorlichting, lezingen,… houden
- indien nodig problemen met ouders bespreken en samen naar oplossingen zoeken
- discreet met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens omgaan
- correcte en respectvolle omgangsvormen hanteren
- een consequente houding aannemen en hier naar handelen
- defecten, tekorten en structurele problemen inventariseren, signaleren en indien mogelijk zelf oplossen
2.2 Instellingsgebonden opdrachten en de wijze van uitvoeren
- coördineren en actief meewerken aan schoolgebonden activiteiten, inclusief voorbereiding, uitvoering en nazorg
- klasoverstijgende extra-muros activiteiten mee helpen organiseren en coördineren
- organiseren, coördineren en actief meewerken aan activiteiten die door de onderwijsinstelling worden georganiseerd of
waarbij ze betrokken is
- een positief leer- en leefklimaat in de onderwijsinstelling creëren en stimuleren in overeenstemming met het pedagogisch
project / artistiek pedagogisch project / agogisch project
- het schoolreglement correct naleven en laten naleven
- het arbeidsreglement correct naleven en laten naleven
2.3 Rechten en plichten inzake aanvangsbegeleiding, permanente vorming en nascholing
-

op de hoogte blijven van relevante veranderingen in wetgeving
op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het Vlaams onderwijsbeleid
doornemen van relevante literatuur
bijwonen van relevante studiedagen
de artistieke, didactische, pedagogische, vaktechnische en organisatorische competenties in het kader van deze
functiebeschrijving op peil houden
- recente pedagogische ontwikkelingen opvolgen
- reflecteren over het eigen professioneel functioneren en waar nodig bijsturen
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Opmerking:
Het is de bedoeling om:
 via de beschrijving van de resultaatsgebieden een beeld te vormen van de functie
 de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten die niet in deze lijst
zijn opgesomd.
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden







In het bezit zijn van rijbewijs B
Voorwaarden die verband houden met dienst- of ambtsanciënniteit
Reeds benoemd zijn in het basis onderwijs
Beantwoorden aan het vereist profiel inzake kennis, vaardigheden en attitudes
Een bewijs kunnen voorleggen van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs en/of
gevorderden bij OVSG (AVSG) op de vooravond van de vaste benoeming
Een gunstige beoordeling van de proefperiode (twee volledige schooljaren) op de vooravond van de vaste benoeming
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OCMW
Functiebeschrijving : Deskundige organisatie en personeel
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Deskundige organisatie en personeel
/
Secretariaat
algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Verantwoordelijke voor personeelsbeheer en de ondersteuning en uitvoering van een aantal belangrijke aspecten van de diensten
die nodig zijn om de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Dit vooral op het vlak van organisatie, personeelsbeleid en
informatie.
Resultaatsgebieden










Coördineren en uitwerken van het personeelsbeheer en de personeelsadministratie.
Opstellen van een personeelsbehoeftenplan en organogram
Opmaken van functie-omschrijvingen en profielen
Ontwikkelen van adequate procedures voor werving, selectie, loopbaanbegeleiding, bevordering, mutatie
Informeren van het personeel
Informatievoorziening aan de algemeen directeur i.v.m. personeelsaangelegenheden en de uitwerking ervan
Opvangen van en bemiddelen bij allerlei problemen m.b.t. werkvoorwaarden en werkrelaties
Organisatie van de dienstencheques
Instaan voor het takenpakket inzake interne en externe communicatie inzake personeelslaangelegenheden en de
organisatie

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, wetgeving
openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van moderne managementtechnieken
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
 Basiskennis burgerlijk- sociaal- en administratief recht
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Competentievereisten
Kerncompetenties
 Beleidsadviserend
 Controlerend en ondersteunend
 Uitvoerend: eigen zelfstandige zaken
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 Klantgerichtheid
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Kunnen organiseren en plannen
 Correcte en systematische aanpak
 Logisch denkvermogen
 Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen
 Objectief kunnen oordelen
 Empathie: kunnen omgaan met personeel
 Taalbeheersing en klantvriendelijk
 Verantwoordelijkheid opnemen
 Objectieven stellen
 Conceptueel denken
Vaardigheden
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen werken met computer (tekstverwerking, databeheer)
 Groot en constant concentratievermogen
 Zin voor orde en netheid
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Bestuurlijke en politieke verhoudingen kunnen hanteren
 Wetten, reglementen en voorschriften zich snel eigen kunnen maken en juist kunnen interpreteren
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker dienst interne zaken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker dienst interne zaken
Secretariaat
algemeen directeur
Niveau C rang cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het verzekeren van administratieve taken en ondersteuning van de diensten inzake secretariaatswerk.
FUNCTIE-INHOUD:
 t.a.v. de cliënten:
 Opvangen van cliënten en hen doorverwijzen naar de bevoegde diensten;
 De onthaalbalie en telefooncentrale bemannen;
 Medewerking aan de informatieverspreiding
 t.a.v. externe diensten:
 Uitvoering geven aan alle bestellingen kantoormateriaal en drukwerk, contacten met desbetreffende firma’s en
vertegenwoordigers, controleren bestellingen en voorraad kantoorbenodigdheden;
 Vlotte samenwerking met de administratieve gemeentediensten;
 Voorbereidende opzoekingen voor enquêtes, bevragingen.
 t.a.v. de dienst interne zaken:





Zorg dragen voor een optimale interne communicatie- en informatievoorziening;
Controle van de in- en uitgaande briefwisseling;
Gebruik en bijhouden van handleidingen en procedureboeken;
Medewerking aan de optimale uitbouw van de informaticatoepassingen binnen het secretariaatswerk
(adressenbeheer, tekstverwerking, database en notulenbeheer);
 Opbouwende deelname aan het werkoverleg;
 Uitvoeren van ondersteunende taken inzake personeelsadministratie;
 Secretariaatswerk inzake examendossiers;
 t.a.v. de andere diensten:
 Onderhouden van goede contacten met de andere diensten;
 Behandeling en beheer van de inkomende en uitgaande briefwisseling, met inbegrip van postbedeling en verzending
post;
 Beheer telefooncentrale en behandeling inkomende telefoons;
 Sporadisch participeren aan interne comités of werkgroepen;
 Meedenken aan het optimaliseren van de bestaande dienstverlening met raakpunten secretariaat;
 Meewerken aan de realisatie van nieuwe initiatieven;
 Meewerken aan prijsvergelijkingen aankopen;
 Administratieve ondersteuning bij het beheer van bejaardenwoningen en het privaat patrimonium.
 t.a.v. de algemeen directeur en de beleidsorganen:
 Redactie en of uitvoeren van diverse briefwisseling;
 Administratieve voorbereiding van de dossiers die voor beslissing moeten voorgelegd worden aan de beleidsorganen;
 Opmaken en verzenden van dagorden;
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 Onder controle en verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, actieve deelname aan de notulering en opvolging
van de uitvoering van de beslissingen van diverse bestuursorganen
 Kennisgeving beslissingen aan de toezichthoudende overheden en opvolging van de antwoorden;
 Klasseren en archiveren van documenten, aanleggen van diverse wachtlijsten en inventarissen;
 Hulp bij de organisatie van vergaderingen;
 Hulp bij het beheer van abonnementen tijdschriften en naslagwerken;
 Nemen van fotokopies, gebruik en eenvoudig onderhoud van kantoortoestellen (fax, papiersnijmachine,
frankeermachine...) bijhouden basisvoorraad formulieren;
 Uittypen van briefwisseling en allerhande beleidsdocumenten (toelichtingen begrotingen en rekeningen,
beleidsnota’s, projectvoorstellen, toespraken, lijsten patrimonium ...);
 Signaleren van vastgestelde noden en behoeften en van evoluties binnen het administratieve werkveld.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (loketfunctie)
 Effectief presenteren en communiceren
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
 Niet gebonden aan vast werk- en uurschema
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Administratief medewerker financiën
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Administratief medewerker financiën
Financiële zaken
Financieel directeur
Niveau C rang Cv
Administratief

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Voorbereiden van alle aspecten van het financieel beheer.
Resultaatsgebieden
 Opstellen van brieven, teksten en beraadslagingen.
 Bijstuderen en toepassen van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst.
 Beheer van de fakturen.
 Opmaken van aanrekeningen en bestelbons.
 Beheer en opvolging van eigen klassement en documentatiemateriaal voor de eigen dienst.
 Uitwisselen van informatie aan andere diensten.
Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
Kennisvereisten
 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, wetgeving
overheidsopdrachten, …)
 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 Grondige kennis van de software van de dienst
 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties
 Luisteren en empathie tonen
 Integreren en synthetiseren
 Objectieven stellen
 Besluitvaardigheid
Vaardigheden
 Correcte en systematische aanpak
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Vertrouwd zijn met automatisatie
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele administratie
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Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen
Niet gebonden aan vast werk- en uurschema

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden


In het bezit zijn van rijbewijs B
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Functiebeschrijving : Maatschappelijk werk(st)er
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Maatschappelijk werk(st)er
Sociale zaken
Adjunct algemeen directeur
Niveau B rang Bv
Administratief

Functiebeschrijving
HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE:
Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan
de menselijke waardigheid.
Personen en gezinnen helpen om te gaan met problemen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving, en hun noodsituatie
helpen opheffen of verbeteren.
FUNCTIE-INHOUD:


t.a.v. de cliënten:













Helpen verzorgen van de permanenties van de sociale dienst;
Voeren van intakegesprekken met de cliënten die zich aanbieden op de sociale dienst;
Sociaal en financieel onderzoek en psycho-sociale begeleiding van cliënten in noodsituaties;
Rapporteren aan de cliënt van de beslissing genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of het Vast Bureau;
Opvolgen van de dossiers van de sociale dienst;
Begeleiding van de personen tewerkgesteld cfr. art. 60 par. 7 van de organieke wet;
Opstellen en opvolgen van integratiecontracten met cliënten;
Begeleiden van cliënten die een budgetbegeleidingsovereenkomst hebben aangegaan met de sociale dienst;
Sociaal en financieel onderzoek verrichten in verband met plaatsing van bejaarden ten laste van ons O.C.M.W;
Onderzoek verrichten in verband met de onderhoudsplicht;
Ontwikkelen, organiseren en opvolgen van ondersteunende initiatieven voor bepaalde doelgroepen;
Nauwkeurige afhandeling verzekeren van de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau.

t.a.v. andere instanties en organisaties






t.a.v. medewerkers - collega’s van de sociale dienst






Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties
buiten het OCMW die de hulp aan cliënten kunnen bevorderen;
Tijdig en correct indienen van alle registratiegegevens ten behoeve van de subsidiërende instanties;
Bemiddelen met schuldeisers in het kader van de budgetbegeleiding, opstellen van afbetalingsplannen, en de correcte
opvolging ervan verzekeren;
Bemiddelende en begeleidende rol in het netwerk van de sociale zekerheid.

Actief deelnemen aan het algemeen werkoverleg binnen de dienst: taakverdeling, verlofregeling, regeling van de
permanenties, gezamenlijk doornemen van nieuwe wetgeving;
Doorgeven van nuttige kennis en informatie aan de collega’s i.v.m. dossiers van cliënten, wetgeving, hulpverlening;
Correct doorgeven van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratieve verwerking van de dossiers van de
cliënten van de sociale dienst (briefwisseling, verslagen, inbrengen van basisgegevens in de computer...).

t.a.v. medewerkers - collega’s van andere diensten binnen het OCMW



Correct en tijdig doorgeven van de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau aan de
Ontvanger ter uitvoering;
Correcte contacten onderhouden met de administratieve diensten ter bevordering van de financiële verrichtingen t.a.v.
de cliënten van de sociale dienst.
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t.a.v. leidinggevende personen





Signaleren van noden of behoeften vastgesteld in de werking van de dienst;
Verstrekken van nuttige informatie omtrent probleemgroepen.

t.a.v. beleidsorganen



Sociaal onderzoek, opstellen van het sociaal verslag, en formuleren van een voorstel tot hulpverlening ter voorbereiding
van de beslissing m.b.t. de aanvragen voor hulp;
Correct rapporteren naar de Voorzitter in verband met de vraag om dringende steunverlening.

VERRUIMENDE BEPALINGEN:
 Inspringen voor collega’s bij hun afwezigheid;
 Uitvoeren van taken opgedragen door de secretaris;
 Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de wetgeving en reglementering in het welzijnswerk.

MIDDELEN EN METHODES:
 Voornaamste te hanteren middelen:
 PC + printer (tekstverwerking, programmapakketten, sociale dienst).
 sociale kaart.
 naslagwerken wetgeving.
 Voornaamste geëigende methodes:
 de meest aangepaste methodes van het maatschappelijk werk.

Functieprofiel

a) Kennis:
 Kennis van de basiswetten die de werking van een sociale dienst OCMW beheersen, met name de organieke wet van 8 juli
1976, het decreet lokaal bestuur, de RMI-wet en latere wijzigingen, de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de OCMW’s
 Kennis sociaal recht;
 Basiskennis inzake de opvang van asielzoekers
 Basiskennis inzake de sociale huisvesting;
 Basiskennis burgerlijk recht;
 Inzicht in het algemeen welzijnswerk.

b) Vaardigheden:













Beschikken over de communicatieve vaardigheden om met mensen om te gaan;
Verschillende gesprekstechnieken gangbaar in het maatschappelijk werk doelgericht kunnen hanteren;
Vaardigheden bezitten m.b.t. probleemonderkenning;
Kunnen werken in teamverband;
Oordeelkundig kunnen optreden in crisissituaties;
Administratieve vaardigheden:
 sociale dossiers nauwkeurig, gestructureerd en kernachtig kunnen opstellen en bijhouden;
De telefoon als werkinstrument vlot kunnen hanteren;
Ordelijk en overzichtelijk kunnen rapporteren;
Over organisatorische vaardigheden beschikken: het werk systematisch kunnen plannen en afwerken, gemaakte afspraken
stipt nakomen;
Over studie- en opzoekingsvaardigheden beschikken: snel en doeltreffend informatie rond bepaalde problematieken kunnen
opzoeken en hanteren;
Brieven kernachtig, zakelijk en doelgericht kunnen opstellen;
Vlot gebruik van de computer (tekstverwerking en toepassingsprogramma’s algemene sociale dienst).
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c) Attitudes:








De nodige flexibiliteit hebben om zonder moeite te kunnen overstappen van de ene situatie in de andere;
Kunnen objectiveren en relativeren;
Initiatieven kunnen nemen en de nodige creativiteit aan de dag leggen om ze uit te werken;
Het beroepsgeheim respecteren en tactvol kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie van cliënten;
Beschikken over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen.
Bereidheid om vaardigheden voortdurend te hanteren en verder te ontwikkelen;
Bereidheid tot supervisie, permanentie vorming, opvolgen van relevante vakliteratuur.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarde





Rijbewijs B
Houder zijn van ofwel:
o Diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee
gelijkgesteld diploma
o Diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma
Minstens 4 jaar relevante anciënniteit bezitten in niveau B, bij voorkeur in een OCMW
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Functiebeschrijving : Beambte schoonmaak dienst interne zaken
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Beambte schoonmaak
Interne zaken
Adjunct algemeen directeur
Niveau E rang Ev
Technisch

Functiebeschrijving
HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Instaan voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle gebruikers en bezoekers en werkomgeving voor de
personeelsleden.
FUNCTIE-INHOUD :
*
*
*

Uitvoerende functie zonder specialisatie ;
Schoonmaken van de OCMW-gebouwen;
Kan op alle plaatsen worden ingezet .

Verruimende bepalingen :
Het verrichten van ondersteunende taken van collega’s van de eigen en/of andere diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking :
Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie en de belangrijkste taken
aan te halen. De functie kan dus ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Functieprofiel
a) Verantwoordelijkheidsgraad :
*

Uitvoerend : onder leiding van de algemeen directeur

*

Basiskennis op meerdere domeinen van manuele arbeid / schoonmaak

b) Kennis :

c) Vaardigheden / attitudes :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Bereid om op andere locaties te werken
Het juiste gebruik kennen van toestellen, materialen en producten;
Taken verzorgd en precies kunnen afwerken;
Eventueel problemen zelfstandig kunnen oplossen;
Interesse hebben voor eigen en andermans veiligheid;
Bereid zijn om buiten de normale diensturen te werken;
Bereid zijn om in ongunstige weersomstandigheden te werken;
Kunnen samenwerken in ploegverband ;
Polyvalent binnen de dienst;
Handig zijn;
Respecteren van de opmerkingen en aanwijzingen van de verantwoordelijke;
Naleven van de werktijden.
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Functiebeschrijving : Technisch beambte schoonmaak sociale dienst - poetsdienst
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

Beambte schoonmaak sociale dienst - poetsdienst
Dienstenchequebedrijf
Adjunct algemeen directeur
Niveau E rang Ev
Technisch

Functiebeschrijving
HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE :
Verrichten van het wekelijkse “normale“ poetswerk aan huis bij cliënten die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor
instaan, om toch een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand te kunnen houden, of de bejaarde of mindervalide zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen laten wonen.
FUNCTIE-INHOUD :
*

t.a.v. cliënten :
*
*
*
*
*
*

*

t.a.v. andere hulpverleners, diensten, organisaties :
*

*

Indien nuttig en/of noodzakelijk voor het welzijn van de cliënt : ervarings- en informatie-uitwisseling omtrent een
cliënt met de OCMW-vrijwilligers, klusjesman, bedelers warme maaltijden, huisarts, thuisverpleegkundige, enz. .

t.a.v. collega’s :
*
*

*

Het bespreken, opstellen en aanpassen van een werkplan met de cliënt (en eventueel met familie of andere
betekenisvolle personen) ;
Het gewone wekelijkse onderhoud van de voornaamste leefruimten en van de onmiddellijke buitenruimte van het
huis ;
Het doorbreken van de eenzaamheid van de cliënt, o.a. door luisteren, een opbeurend gesprekje ;
De zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk stimuleren ;
De veiligheid van de cliënt thuis bevorderen en proberen ongevallen te voorkomen ;
Klachten zelfstandig opvangen en verhelpen, en eventueel de cliënt doorverwijzen naar de maatschappelijk werkers.

Participeren aan dienstoverleg;
Nuttige informatie doorgeven aan een collega die inspringt.

t.a.v. de maatschappelijk werkers en de secretaris:
*
*
*

Afspraken maken m.b.t. het werkrooster, de vakantieregeling, ... ;
Indien nuttig en/of noodzakelijk voor het welzijn van de cliënt : ervarings- en informatie-uitwisseling omtrent een
cliënt ;
Rekening houden met de instructies en adviezen van het diensthoofd thuisdiensten.

Verruimende bepaling :
Uitzonderlijk ook andere taken, wanneer die onmogelijk door de cliënt of iemand uit zijn omgeving kunnen uitgevoerd
worden, en na overleg vooraf met de maatschappelijk werkers en/of de secretaris.
Opmerking :
Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie en de belangrijkste
taken aan te halen. De functie kan dus ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd.
MIDDELEN EN METHODES :
*

Voornaamste te hanteren middelen :
* Onderhoudsmaterialen en - producten
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*

Voornaamste geëigende methodes :
* Onderhoudstechnieken afhankelijk van doel, beschikbaar materiaal en producten

Functieprofiel
a) Kennis :
*
*
*

Onderhoudsmaterialen, -producten, -technieken;
Elementaire kennis van E.H.B.O. en brand blussen;
Hulpverleners en diensten voor dringende gevallen.

b) Vaardigheden :
*
*
*
*
*
*
*
*

Zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend onderhoudstaken kunnen organiseren en afwerken ;
Vlot contacten kunnen leggen, kunnen luisteren ;
Een vertrouwensrelatie kunnen aangaan zonder te grote familiariteit met de cliënt ;
Zich kunnen inleven in de levensgeschiedenis van de cliënt ;
Kunnen omgaan met bejaarden, zieken, mindervaliden, ... ;
Adequaat kunnen reageren in crisissituaties ;
Kunnen werken in georganiseerd verband en leiding kunnen aanvaarden ;
Een groot aanpassingsvermogen aan zeer verschillende persoonlijkheden en karakters, en zeer verschillende
leefmilieus.

c) Attitudes :
*
*
*
*
*

Beroepsgeheim respecteren, en tact, discretie, respect en verantwoordelijkheidszin hebben ;
Solidair zijn met collega’s ;
Eerbied voor de menselijke persoon, de vrijheid van opvatting en de levensbeschouwing van de cliënten ;
Stiptheid en afspraken nakomen ;
Langdurig individueel en zonder nabijheid van collega’s of leiding kunnen werken.
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Functiebeschrijving : Diensthoofd sociale zaken – hoofdmaatschappelijk werker
Functiebenaming
Afdeling
Dienst
Directe chef
Niveau/Rang
Graad

diensthoofd sociale zaken – hoofdmaatschappelijk werker
/
Sociale dienst
algemeen directeur
Niveau A rang Av
Administratief/leidinggevend

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Het diensthoofd sociale zaken staat vanuit een leidinggevende en adviserende positie in voor de realisatie van de strategische en
operationele doelstellingen. Vanuit deze positie wordt invulling gegeven aan twee domeinen
1° maatschappelijk werk / bijzonder comité voor de sociale dienst
2° sociale zaken
Resultaatsgebieden
1° maatschappelijk werk – bijzonder comité voor de sociale dienst
-

-

Onrechtstreeks betrokken blijven (via de maatschappelijk werkers) bij het hulpverleningsproces in individuele dossiers,
teneinde de voeling met het werkveld niet te verliezen. En dienaangaande het uitoefenen van een kwaliteitsbewaking
van de toegekende dienstverlening vanuit de OCMW-diensten.
Opvolgen van de regelgeving op vaktechnisch gebied en het waken over de correcte toepassing hiervan.
Houdt toezicht op het personeelsbeleid binnen de sociale dienst.
Wijst taken en/of projecten toe aan medewerkers met het oog op een evenwichtige verdeling en een efficiënte inzet van
de verschillende medewerkers.

2° sociale zaken











Mee instaan – samen met collega’s van gemeente en OCMW – voor het sociaal beleid.
Onderzoekt de aangewezen en mogelijke samenwerkingsverbanden, legt de nodige contacten, zorgt voor het
voorbereidend overleg, de uitwerking en de opvolging, o.a. op het gebied van subsidieprojecten.
Zorgt ervoor dat de sociale dienst op de meest efficiënte wijze gestructureerd en georganiseerd is, zodat de optimale
dienstverlening gewaarborgd wordt, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1976.
Sociale noden en behoeften detecteren en vertalen naar mogelijke beleidsopties.
Bemiddelen en het onderling afstemmen van de werkzaamheden van de sociale dienst met de werking van de andere
diensten.
Mee uitdenken en realiseren van nieuwe initiatieven of optimaliseren van de bestaande dienstverlening.
Coördinatie van het dienstoverleg, voorstellen tot vorming.
Coördinatie van de informatieverstrekking en opvolging van de uitvoering van beleidsbeslissingen.
Coördinatie van de registratie ten behoeve van ( subsidiërende ) overheden.
Neemt deel aan vergaderingen inzake de materie.

Verruimende bepaling:
Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:



via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de
algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd.
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Functieprofiel
Kennisvereisten
 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (o.a. decreet lokaal bestuur, wetgeving
openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, huurwetgeving, …)
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling (o.a. organieke wet, RMI-wet, wet van 2
april 1965)
 Grondige kennis van moderne managementtechnieken
 Grondige kennis van de software van de afdeling
 Grondige sectorkennis
 Kennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
 Kennis van het algemeen welzijnswerk
Competentievereisten
Kerncompetenties
 Klantgerichtheid
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
Type- en niveaugerelateerde competenties (management-, loket- en expertfunctie)
 Teams vormen en richting geven
 Coachen
 Netwerken opbouwen en onderhouden
 Impact genereren
 Beleidsparameters bepalen
 Zin voor ondernemen
 Changemanagement
 Scorend vermogen
 Besluitvaardigheid: o.a. neemt de juiste beslissing op basis van (on)volledige informatie, rekening houdend met de
voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die er zijn.
 Conceptueel denken: vertalen van abstracte concepten naar concreet werkbare oplossingen en ontwikkelingen in
de externe omgeving opvolgen en begrijpen teneinde een aangepaste dienstverlening te kunnen garanderen
 Medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen
 Verantwoordelijkheid nemen
 Zelfontwikkeling: maakt zich vertrouwd met nieuwe ontwikkelingen / materies / methoden die relevant zijn m.b.t.
de eigen functie en/of het eigen vakgebied.
Vaardigheden
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
 Kunnen werken met computer (tekstverwerking, databeheer)
 Groot en constant concentratievermogen
 Zin voor orde en netheid
 Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
 Bestuurlijke en politieke verhoudingen kunnen hanteren
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden





In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van ofwel:
o Diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee
gelijkgesteld diploma
o Diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma
Minstens 4 jaar relevante anciënniteit bezitten in niveau B, bij voorkeur in een OCMW.
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Bijlage IV
1.
1.1.

Examenprogramma’s

Algemene principes
Preselectieproef

Het bestuur voorziet, bij iedere selectieprocedure waarbij het aantal goedgekeurde kandidaturen meer dan 25 bedraagt, een
eliminerende preselectieproef. Deze preselectieproef gaat de andere examengedeelten vooraf.
De preselectieproef wordt opgesteld en verbeterd door de selectiejury.
De preselectieproef bestaat uit multiplechoicevragen op 100 punten met als doel de algemene ontwikkeling, vakkennis, … te
toetsen. De vragen zijn gebaseerd op de functieomschrijving en de inhoud van de andere gedeelten van de desbetreffende
selectieprocedure.
De preselectieproef gebeurt anoniem. De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van de behaalde punten. De 15
kandidaten met de hoogste scores (op voorwaarde dat zij minimaal 50% behalen) worden toegelaten tot het volgende
examengedeelte.

1.2.

Beoordeling van de selectiegedeelten

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen.
Indien een examengedeelte meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien vijftig procent van de punten behalen op elk van
die proeven.
Op het psychotechnische gedeelte of het assessment dienen de kandidaten de vermelding geschikt te bekomen.
De selecties zijn vergelijkend. Dit wil zeggen dat de kandidaten in een bindende volgorde volgens het aantal punten worden
opgenomen.
Punten die een kandidaat behaalde in een eventuele preselectieproef worden niet meegeteld voor de rangschikking van de
kandidaten. Zij worden enkel gehanteerd om de kandidaten al dan niet toe te laten tot de verdere selectieprocedure.
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2.
2.1.

Decretale graden
Algemeen directeur

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Schriftelijk gedeelte (open boek)
Proeven:
Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de taakomschrijving
werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en vaardigheden inzake ICT beoordeeld.

Punten

50

Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit
te voeren werk en waarbij analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden
50
beoordeeld.
Assessment
Hierbij worden aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening, testen en een
competentiegericht interview nagegaan in welke mate de kandidaten over de voor de functie van
belang zijnde competenties beschikken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan
managementvaardigheden en leiderschap.

Mondeling gedeelte
Proeven:
Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten 100
van de functie, evenals met zijn/haar motivatie, zijn/haar interesse voor het werkterrein, zijn/haar
organisatievermogen en zijn/haar sociale vaardigheden.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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2.2.

Financieel directeur

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:

Schriftelijk gedeelte (open boek)
Proeven:
Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de taakomschrijving
werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en vaardigheden inzake ICT beoordeeld.

Punten

50

Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit
te voeren werk en waarbij analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden
50
beoordeeld.
Assessment
Hierbij worden aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening, testen en een
competentiegericht interview nagegaan in welke mate de kandidaten over de voor de functie van
belang zijnde competenties beschikken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan
managementvaardigheden en leiderschap.
Mondeling gedeelte
Proeven:
Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten 100
van de functie, evenals met zijn/haar motivatie, zijn/haar interesse voor het werkterrein, zijn/haar
organisatievermogen en zijn/haar sociale vaardigheden.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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3.

Functies van niveau A

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Schriftelijk gedeelte (open boek)
Proeven:

Punten

Grondige kennis van: decreet lokaal bestuur en specifieke wetgeving binnen eigen dienst

50

Praktische proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk
waarbij onder andere de kennis en vaardigheden van informatica, het financieel inzicht, …
beoordeeld worden

50

Psychotechniek
Testen en een competentiegericht interview waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de
samenwerking, de intellectuele openheid en de consciëntieusheid van de kandidaten wordt
nagegaan. Er wordt beoordeeld in welke mate de kandidaten over de voor de functie van belang
zijnde competenties beschikken.

Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 100
de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring, zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor
het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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4.

Functies van niveau B

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Schriftelijk gedeelte (open boek)
Proeven:

Punten

Grondige kennis van: decreet lokaal bestuur en specifieke wetgeving binnen eigen dienst

50

Praktische proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk
waarbij onder andere de kennis en vaardigheden van informatica, het financieel inzicht, …
beoordeeld worden

50

Psychotechniek
Testen en een competentiegericht interview waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de
samenwerking, de intellectuele openheid en de consciëntieusheid van de kandidaten wordt
nagegaan. Er wordt beoordeeld in welke mate de kandidaten over de voor de functie van belang
zijnde competenties beschikken.

Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 100
de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring, zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor
het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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5.

Functies van de rang C4 – C5

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Schriftelijk gedeelte (open boek)
Proeven:

Punten

Kennis van het decreet lokaal bestuur en grondige kennis specifieke wetgeving binnen eigen dienst

50

Praktische proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk
waarbij onder andere de kennis en vaardigheden van informatica, het financieel inzicht, …
beoordeeld worden

50

Psychotechniek
Testen en een competentiegericht interview waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de
samenwerking, de intellectuele openheid en de consciëntieusheid van de kandidaten wordt
nagegaan. Er wordt beoordeeld in welke mate de kandidaten over de voor de functie van belang
zijnde competenties beschikken.
Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 100
de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring, zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor
het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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6.

Functies van de rang C1-C3 in administratieve graden

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Schriftelijk gedeelte (open boek)
Proeven:

Punten

Grondige kennis van: specifieke wetgeving binnen eigen dienst

50

Praktische proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk
waarbij onder andere de kennis en vaardigheden van informatica, het financieel inzicht, …
beoordeeld worden

50

Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 100
de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring, zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor
het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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7.

Functies van de rang C1-C3 in technische graden

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Schriftelijk gedeelte (open boek)
Proeven:

Punten

Gevalsstudie: verslag over een probleem dat verband houdt met de specifieke wetgeving of werking 50
van de dienst en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd.
Praktisch gedeelte
Proeven:
Praktische proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk
waarbij onder andere de kennis en vaardigheden van informatica, het financieel inzicht, …
beoordeeld worden.

50

Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 100
de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring, zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor
het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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8.

Functies van de rang D4 – D5

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Praktisch gedeelte
Proeven:

Punten

Praktische proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk
waarbij onder andere de praktisch en technische kennis en vaardigheden beoordeeld worden.

100

Psychotechniek
Testen en een competentiegericht interview waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de
samenwerking, de intellectuele openheid en de consciëntieusheid van de kandidaten wordt
nagegaan. Er wordt beoordeeld in welke mate de kandidaten over de voor de functie van belang
zijnde competenties beschikken.

Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 100
de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring, zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor
het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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9.

Functies van niveau D & E in technische graden

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:

Praktisch gedeelte
Proeven:

Punten
100

Praktische proef die erop is gericht om de praktische en technische kennis van de kandidaat te
meten.

Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 100
de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring, zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor
het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
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Bijlage V
1.

Evaluatiecriteria en evaluatiesysteem

Evaluatierubrieken

Alle personeelsleden en de decretale graden worden geëvalueerd volgens het hierna volgende systeem:
De evaluatie valt uiteen in volgende rubrieken:
1.
2.
3.
4.
5.

Competenties
Kennis en opleiding
Taakafspraken
Gedrag, inzet & attitude
Die personeelsleden die ook evaluator zijn, krijgen een vijfde rubriek: evalueren en coachen van personeelsleden.
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2.

Competenties

De rubriek competenties omvat die competenties die in het de functieprofielen werden gedefinieerd.
Deze zijn als volgt opgebouwd:
Kerncompetenties
Deze competenties zijn de basis van het competentiemanagementsysteem omdat zij voor iedere medewerker binnen
de organisatie van belang zijn. Deze zijn in het competentiemodel in het groen aangegeven.
Klantgerichtheid
Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben

Typecompetenties
We erkennen drie specifieke typefuncties waarbij in de competentieladder een competentietrap hoger wordt
geselecteerd dan normaliter bij het niveau zou horen (niveaucompetenties). Deze drie typefuncties zijn:
 Managementsfuncties, 1 niveau hoger inzake
o Interpersoonlijke relaties
o Omgaan met informatie
o Taakmanagement
o Leiding geven
 Loketfuncties (front-office), 1 niveau hoger inzake
o communicatie
 Expertfuncties (administratieve – inhoudelijke expertise), 1 niveau hoger inzake
o Omgaan met informatie
o Drive
Een combinatie van deze typefuncties is ook mogelijk (bv een milieuambtenaar die ook aan het loket staat en die
leiding dient te geven aan een aantal uitvoerende bedienden).
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Niveaugerelateerde competenties
Niveau A (hogere graad) en decretale graden

MENSEN
ONTWIKKELEN

LEIDING
GEVEN
multidisciplinai
re teams
inspireren
aansturen

INTERPERSOONLIJKE
RELATIES
cultural
awareness

COMMUNICATIE
persoonlijke
kracht
uitstralen

OMGAAN MET
INFORMATIE

TAAKMANAGEMENT

visie
ontwikkelen

organisatie
opbouwen

BESLUI-TEN

DRIVE
organisatieomgevingsbe
betrokkenhei
wustzijn
d

netwerken
opbouwen
impact
en
genereren
onderhouden

beleidsparamet zin voor
ers bepalen
ondernemen

medewerkers
gedifferentieer
coachen
d kunnen
aansturen

beïnvloeden

overtuigen

conceptueel
denken

processen en
Changemaprocedures
nagement
vorm geven

Verantwoordelijkheid
opnemen

medewerkers
opvolgen

motiveren

adviseren

effectief
presenteren

creatief denken

Projectmana- Oordeelsgement
vorming

initiatief
nemen

medewerkers
evalueren en
bijsturen

luisteren,
peter/metersc Klantgerichth
empathie
hap opnemen eid
tonen

integreren en
synthetiseren

objectieven
stellen

Besluitvaardigheid

betrokken
zijn en
kwalitatief
handelen

opleiden,
onderrichten

kennis
overdragen

analyseren

plannen en
organiseren

Oplossingsgerichtheid

omgaan met
verandering

instructies
geven

expertise en
samenwerke
ervaring delen n

repetitieve
taken
uitvoeren

problemen
identificeren

continue
verbetering

teams vormen
en richting
geven
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scorend
vermogen

Niveau A (basisgraad) en niveau B (hogere graad)

MENSEN
LEIDING
ONTWIKGEVEN
KELEN
multidisciplinai
re teams
inspireren
aansturen

INTERPERSOONLIJKE
RELATIES
cultural
awareness

COMMUNICATIE
persoonlijke
kracht
uitstralen

OMGAAN MET
INFORMATIE

TAAKMANAGEMENT

visie
ontwikkelen

organisatie
opbouwen

BESLUITEN

DRIVE
organisatieomgevingsbe
betrokkenhei
wustzijn
d

netwerken
opbouwen
impact
en
genereren
onderhouden

beleidsparamet zin voor
ers bepalen
ondernemen

medewerkers
gedifferentieer
coachen
d kunnen
aansturen

beïnvloeden

overtuigen

conceptueel
denken

processen en
Changemaprocedures
nagement
vorm geven

Verantwoordelijkheid
opnemen

medewerkers
opvolgen

motiveren

adviseren

effectief
presenteren

creatief denken

Projectmana- Oordeelsgement
vorming

initiatief
nemen

medewerkers
evalueren en
bijsturen

luisteren,
peter/metersc Klantgerichth
empathie
hap opnemen eid
tonen

integreren en
synthetiseren

objectieven
stellen

Besluitvaardigheid

betrokken
zijn en
kwalitatief
handelen

opleiden,
onderrichten

kennis
overdragen

analyseren

plannen en
organiseren

Oplossingsgerichtheid

omgaan met
verandering

instructies
geven

expertise en
samenwerke
ervaring delen n

repetitieve
taken
uitvoeren

problemen
identificeren

continue
verbetering

teams vormen
en richting
geven
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Niveau B (basisgraad) en niveau C (hogere graad)

MENSEN
LEIDING
ONTWIKGEVEN
KELEN
multidisciplinai
re teams
inspireren
aansturen

INTERPERSOONLIJKE
RELATIES
cultural
awareness

COMMUNICATIE
persoonlijke
kracht
uitstralen

OMGAAN MET
INFORMATIE

TAAKMANAGEMENT

visie
ontwikkelen

organisatie
opbouwen

BESLUI-TEN

DRIVE
organisatieomgevingsbe
betrokkenhei
wustzijn
d

netwerken
opbouwen
impact
en
genereren
onderhouden

beleidsparamet zin voor
ers bepalen
ondernemen

medewerkers
gedifferentieer
coachen
d kunnen
aansturen

beïnvloeden

overtuigen

conceptueel
denken

processen en
Changemaprocedures
nagement
vorm geven

Verantwoordelijkheid
opnemen

medewerkers
opvolgen

motiveren

adviseren

effectief
presenteren

creatief denken

Projectmana- Oordeelsgement
vorming

initiatief
nemen

medewerkers
evalueren en
bijsturen

luisteren,
peter/metersc Klantgerichth
empathie
hap opnemen eid
tonen

integreren en
synthetiseren

objectieven
stellen

Besluitvaardigheid

betrokken
zijn en
kwalitatief
handelen

opleiden,
onderrichten

kennis
overdragen

analyseren

plannen en
organiseren

Oplossingsgerichtheid

omgaan met
verandering

instructies
geven

expertise en
samenwerke
ervaring delen n

repetitieve
taken
uitvoeren

problemen
identificeren

continue
verbetering

teams vormen
en richting
geven
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Niveau C (basis graad)

MENSEN
LEIDING
ONTWIKGEVEN
KELEN
multidisciplinai
re teams
inspireren
aansturen

INTERPERSOONLIJKE
RELATIES
cultural
awareness

COMMUNICATIE
persoonlijke
kracht
uitstralen

OMGAAN MET
INFORMATIE

TAAKMANAGEMENT

visie
ontwikkelen

organisatie
opbouwen

BESLUI-TEN

DRIVE
organisatieomgevingsbe
betrokkenhei
wustzijn
d

netwerken
opbouwen
impact
en
genereren
onderhouden

beleidsparamet zin voor
ers bepalen
ondernemen

medewerkers
gedifferentieer
coachen
d kunnen
aansturen

beïnvloeden

overtuigen

conceptueel
denken

processen en
Changemaprocedures
nagement
vorm geven

Verantwoordelijkheid
opnemen

medewerkers
opvolgen

motiveren

adviseren

effectief
presenteren

creatief denken

Projectmana- Oordeelsgement
vorming

initiatief
nemen

medewerkers
evalueren en
bijsturen

luisteren,
peter/metersc Klantgerichth
empathie
hap opnemen eid
tonen

integreren en
synthetiseren

objectieven
stellen

Besluitvaardigheid

betrokken
zijn en
kwalitatief
handelen

opleiden,
onderrichten

kennis
overdragen

analyseren

plannen en
organiseren

Oplossingsgerichtheid

omgaan met
verandering

instructies
geven

expertise en
samenwerke
ervaring delen n

repetitieve
taken
uitvoeren

problemen
identificeren

continue
verbetering

teams vormen
en richting
geven
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Niveau D (hogere graad)

MENSEN
LEIDING
ONTWIKGEVEN
KELEN
multidisciplinai
re teams
inspireren
aansturen

COMMUNICATIE
persoonlijke
kracht
uitstralen

OMGAAN MET
INFORMATIE

TAAKMANAGEMENT

BESLUITEN

visie
ontwikkelen

organisatie
opbouwen

omgevingsbewustzijn

netwerken
opbouwen
en
onderhoude
n

impact
genereren

beleidsparamet zin voor
ers bepalen
ondernemen

medewerkers
gedifferentieer
coachen
d kunnen
aansturen

beïnvloeden

overtuigen

conceptueel
denken

processen en
Verantwoorchangeprocedures
delijkheid
management
vormgeven
opnemen

medewerkers
opvolgen

motiveren

adviseren

effectief
presenteren

creatief denken

projectoordeelsvor
management ming

initiatief
nemen

medewerkers
evalueren en
bijsturen

peter/meterschap
opnemen

klantgericht
heid

luisteren,
empathie
tonen

integreren en
synthetiseren

objectieven
stellen

besluitvaardigheid

betrokken
zijn en
kwalitatief
handelen

opleiden,
onderrichten

kennis
overdragen

sociabiliteit

rapporteren

analyseren

plannen en
organiseren

oplossingsgerichtheid

omgaan met
verandering

instructies
geven

expertise en
ervaring delen

informatie
samenwerke mondeling
verwerken en
n
en schriftelijk
begrijpen

repetitieve
taken
uitvoeren

problemen
identificeren

continue
verbetering

teams vormen
en richting
geven
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DRIVE
organisatiebetrokkenhei
d
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Niveau D

MENSEN
LEIDING
ONTWIKGEVEN
KELEN
multidisciplinai
re teams
inspireren
aansturen

INTERPERSOONLIJKE
RELATIES
cultural
awareness

COMMUNICATIE
persoonlijke
kracht
uitstralen

OMGAAN MET
INFORMATIE

TAAKMANAGEMENT

visie
ontwikkelen

organisatie
opbouwen

BESLUI-TEN

DRIVE
organisatieomgevingsbe
betrokkenhei
wustzijn
d

netwerken
opbouwen
impact
en
genereren
onderhouden

beleidsparamet zin voor
ers bepalen
ondernemen

medewerkers
gedifferentieer
coachen
d kunnen
aansturen

beïnvloeden

overtuigen

conceptueel
denken

processen en
Changemaprocedures
nagement
vorm geven

Verantwoordelijkheid
opnemen

medewerkers
opvolgen

motiveren

adviseren

effectief
presenteren

creatief denken

Projectmana- Oordeelsgement
vorming

initiatief
nemen

medewerkers
evalueren en
bijsturen

luisteren,
peter/metersc Klantgerichth
empathie
hap opnemen eid
tonen

integreren en
synthetiseren

objectieven
stellen

Besluitvaardigheid

betrokken
zijn en
kwalitatief
handelen

opleiden,
onderrichten

kennis
overdragen

analyseren

plannen en
organiseren

Oplossingsgerichtheid

omgaan met
verandering

instructies
geven

expertise en
samenwerke
ervaring delen n

repetitieve
taken
uitvoeren

problemen
identificeren

continue
verbetering

teams vormen
en richting
geven
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Niveau E

MENSEN
LEIDING
ONTWIKGEVEN
KELEN
multidisciplinai
re teams
inspireren
aansturen

INTERPERSOONLIJKE
RELATIES
cultural
awareness

COMMUNICATIE
persoonlijke
kracht
uitstralen

OMGAAN MET
INFORMATIE

TAAKMANAGEMENT

visie
ontwikkelen

organisatie
opbouwen

BESLUI-TEN

DRIVE
organisatieomgevingsbe
betrokkenhei
wustzijn
d

netwerken
opbouwen
impact
en
genereren
onderhouden

beleidsparamet zin voor
ers bepalen
ondernemen

medewerkers
gedifferentieer
coachen
d kunnen
aansturen

beïnvloeden

overtuigen

conceptueel
denken

processen en
Changemaprocedures
nagement
vorm geven

Verantwoordelijkheid
opnemen

medewerkers
opvolgen

motiveren

adviseren

effectief
presenteren

creatief denken

Projectmana- Oordeelsgement
vorming

initiatief
nemen

medewerkers
evalueren en
bijsturen

luisteren,
peter/metersc Klantgerichth
empathie
hap opnemen eid
tonen

integreren en
synthetiseren

objectieven
stellen

Besluitvaardigheid

betrokken
zijn en
kwalitatief
handelen

opleiden,
onderrichten

kennis
overdragen

analyseren

plannen en
organiseren

Oplossingsgerichtheid

omgaan met
verandering

instructies
geven

expertise en
samenwerke
ervaring delen n

repetitieve
taken
uitvoeren

problemen
identificeren

continue
verbetering

teams vormen
en richting
geven
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scorend
vermogen

3.

Kennis en opleiding

Binnen een gezond competentiemanagement mag het roer niet voor de volle 180° worden omgegooid. Het is immers
een gegeven dat beroepskennis binnen een dienstenorganisatie nog altijd van groot belang is. De personeelsleden
worden daarom geëvalueerd over de mate waarin zij het geleerde in opleidingen effectief en efficiënt toepassen en
over de mate waarin zij het vereiste kennisniveau voor de functie hebben bereikt.
Niveau A







Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet,
wetgeving overheidsopdrachten, …)
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van moderne managementtechnieken
Grondige kennis van de software van de afdeling
Grondige sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Niveau B






Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet,
wetgeving overheidsopdrachten, …)
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van de software van de dienst
Sectorkennis
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Niveau C





Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet,
wetgeving overheidsopdrachten, …)
Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Grondige kennis van de software van de dienst
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Niveau D






Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Kennis van de software van de dienst
Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

Niveau E





Elementaire kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst
Vakmanschap met betrekking tot de toegewezen specialiteit
Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel
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4.

Taakafspraken

Bij het begin van een evaluatieperiode en ook tijdens functioneringsgesprekken worden tussen de evaluator en het
personeelslid afspraken gemaakt over de concrete taakuitvoering van het personeelslid. Het doel is om een aantal
(minimaal twee) concrete doelstellingen op taakniveau te definiëren waarop het personeelslid binnen de rubriek
‘taakafspraken’ van zijn evaluatie zal worden beoordeeld.
De evaluatoren dienen erover te waken dat deze doelstellingen SMART zijn (specifiek omschreven, meetbaar,
geaccepteerd door beide partijen, realistisch en tijdsgebonden).
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5.

Gedrag, inzet en attitude

Deze gedragskenmerken worden gedefinieerd in volgende competenties en zijn voor iedere functie van toepassing

MATCH MET
ORGANISATIE-CULTUUR
loyaliteit

altruïsme

betrouwbaarheid

emotionele weerstand

stressbestendigheid

integriteit

waarden
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