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TITEL I – TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Afdeling 1 - Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 
Deze rechtspositieregeling is van toepassing op: 
 
1. het personeel van de gemeente, zowel dat in statutair dienstverband als dat in contractueel 

dienstverband; 
2. de algemeen directeur en de financieel directeur, tenzij anders bepaald; 
3. op het OCMW-personeel, zowel in statutair als in contractueel verband, die een 

betrekking bekleden die ook bestaat bij de gemeente die door het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt bediend; 

4. op het OCMW-personeel, zowel in statutair als in contractueel verband, die een 
betrekking bekleden die specifiek is voor een openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, waaronder wordt verstaan dat ze niet bestaat bij de gemeente; 

5. op het voltallige OCMW-personeel, zowel in statutair als in contractueel verband, van de 
verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW, 
waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijhorende 
werkings- en erkenningsregels en voor het voltallige personeel dat ingezet wordt voor 
activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere 
marktdeelnemers, dit is in concreto het personeel van het domein Ouderenzorg en het 
domein Gezinszorg de dienst lokaal dienstencentrum en de dienst kinderdagverblijf en 
initiatief buitenschoolse kinderopvang. 

 
Deze rechtspositieregeling is niet van toepassing op: 
1. het gesubsidieerd onderwijzend personeel 
2. het uniformdragend brandweerpersoneel 
3. personeelsleden tewerkgesteld via artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
 
Afdeling 2 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 2 
 
Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder: 
 

1) het decreet over het lokaal bestuur, hier afgekort als DLB: het decreet van 
22 december 2017 over het lokaal bestuur 

2) BVR: het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn 
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3) BVR OCMW: het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het 
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de 
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

4) aanstellende overheid: 
• de gemeenteraad, voor de algemeen directeur en de financieel directeur; 
• het college van burgemeester en schepenen, voor de overige personeelsleden 

van de gemeente, en met toepassing van artikel 57 van het DLB, de algemeen 
directeur; 

• het vast bureau voor het OCMW-personeel en met toepassing van artikel 85 
van het DLB, de algemeen directeur; 

5) het personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid 
6) 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  

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

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

10) graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een 
specifieke functie. 

11) functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, 
waaronder de competenties 

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

13) personeelsformatie: overzicht van de personele middelen voor de uitvoering van het 
beleid.  

14) de raad: de gemeenteraad voor de het gemeentepersoneel, de raad voor 
maatschappelijk welzijn voor het OCMW-personeel 

15) het uitvoerend orgaan van het bestuur: het college van burgemeester en schepenen 
voor de gemeente en voor het OCMW, het vast bureau 

16) het bestuur: het gemeentebestuur voor het gemeentepersoneel en het OCMW-bestuur 
voor het OCMW-personeel 

17) het hoofd van het personeel: de algemeen directeur 
18) schaal: een graad bestaat uit één of meerdere opeenvolgende (salaris)schalen waaraan 

een functionele loopbaan gekoppeld is 
19) rang: aanduiding van een groep van gelijkwaardige functies; elke rang wordt 

aangeduid met twee of drie letters; de hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter 
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situeert de rang in dat niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de graden 
binnen het niveau weer 

20) OCMW: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
21) toelage: een geldelijk voordeel dat het personeelslid ontvangt dat welbepaalde 

prestaties levert 
22) vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het 

personeelslid werkelijk maakt 
23) sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de besturen aan de 

personeelsleden toekennen 
24) 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. 
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TITEL II - DE LOOPBAAN 
 
 
Hoofdstuk I - De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de 
betrekkingen 
 
Artikel 3 
 
De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de 
niveaus D en E, overeen met een diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau. 
 
De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma’s of getuigschriften zijn: 
 
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 

Niveau B: Ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 
één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs 

Niveau C: Een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs 
Niveau D: Geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald 
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. 
 
Artikel 4 
 
§1 Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure wordt een vacante 

betrekking vervuld op een van de volgende manieren: 
1. door een aanwervingsprocedure 
2. door een bevorderingsprocedure 
3. door de procedure van interne personeelsmobiliteit 
4. door een procedure van externe mobiliteit; 
5. door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° tot en met 4°.  

 
Bij de aanwervingsprocedure worden tegelijk personen extern aan het bestuur en 
personeelsleden van het bestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking. 
 
In principe wordt bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne 
personeelsmobiliteit steeds beroep gedaan op een procedure voor externe mobiliteit tussen de 
lokale besturen met hetzelfde werkingsgebied in toepassing van titel 2, hoofdstuk XIV, tenzij 
de aanstellende overheid daar bij de openverklaring gemotiveerd van afwijkt. Bij de 
bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit waarbij beroep 
wordt gedaan op een procedure tussen de lokale besturen met hetzelfde werkingsgebied in 
toepassing van titel 2, hoofdstuk XIV worden zowel de personeelsleden van de gemeente als 
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deze van het OCMW uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante betrekking. 
Indien beslist wordt geen beroep te doen op de externe mobiliteit worden alleen leden van het 
eigen personeel uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te stellen. 
 
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. 
 
Bij de combinatie van procedures verloopt elke procedure afzonderlijk volgens de daartoe 
geldende regels. Essentieel is echter dat de selectie bij elke procedure focust op precies 
dezelfde selectiecriteria en competentievereisten voor de functie. 
 
Bij gelijktijdige organisatie van verschillende procedures worden externe en interne 
kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven, eventuele schriftelijke kennisproeven 
met dezelfde inhoud worden op hetzelfde tijdstip afgenomen.  
 
Elke afzonderlijke procedure levert geselecteerde kandidaten op. Die worden met elkaar 
vergeleken om uit te maken wie de meest geschikte kandidaat is voor de functie. In de 
vergelijking worden niet alleen resultaten van selectietechnieken betrokken, maar het geheel 
van de titels en verdiensten. De aanstellende overheid zal de keuze van de meest geschikte 
kandidaat uitdrukkelijk motiveren. 
 
De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke 
procedure of procedures ze vervuld wordt. 
 
§2 De aanstellende overheid verklaart de betrekking open. 
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Hoofdstuk II – De aanwerving 
 
Afdeling 1 – De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene 
aanwervingsvoorwaarden 
 
Artikel 5 
 
§1 Om toegang te hebben tot een functie bij het bestuur, moeten de kandidaten: 
 

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor 
ze solliciteren 
Het passend gedrag vermeld in punt 1. wordt getoetst aan de hand van een uittreksel 
uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is). Als daarop een 
ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke 
toelichting voorleggen, waarna de aanstellende overheid een definitieve beslissing 
neemt of het gedrag al dan niet in overeenstemming is met de eisen van de functie. Als 
de raad de aanstellende overheid is voor de betrekking, beslist het uitvoerend orgaan 
daarover. 
de burgerlijke en politieke rechten genieten 

2. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
De medische geschiktheid van de kandidaat, moet in overeenstemming met de codex 
over het welzijn op het werk vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de 
gemeente.  
 

§2 De volgende statutaire functies zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de 
functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de 
uitoefening van het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die strekken tot 
de bescherming van de belangen van het bestuur: 
- de algemeen directeur 
- de financieel directeur 

 
Voor de overige statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van een van de 
volgende landen: lidstaten van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse 
Bondsstaat. 
 
Voor contractuele functies dient men Belg te zijn als de uit te oefenen functie een 
rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag 
inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het 
bestuur. 



   
 

14 
 

Artikel 6 
 
§1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 

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

2. slagen voor de selectieprocedure 
3. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd 

is (artikel 3), en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd 
krachtens een reglementering van de hogere overheid 

4. minimaal 3 jaar relevante beroepservaring hebben voor functies in de hogere rangen 
van niveau D, C, B en A 
Onder relevante beroepservaring wordt het volgende verstaan: werkervaring in een 
functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de 
vacante functie bij het bestuur.  Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de 
privésector of als zelfstandige zijn opgedaan. 

 
§2 Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor 

selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties 
binnen die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 

 
De voorwaarde van het slagen voor de selectie is niet van toepassing bij: 
- de waarneming van de functie van algemeen directeur en financieel directeur 
- voor de waarneming van een hogere functie 
- bij vervangingen. 
 
Artikel 7 
 
Nihil 
 
Afdeling 2 – De specifieke aanwervingsvoorwaarden 
 
Artikel 8 
 
Eventuele specifieke aanwervings- en toelatingsvoorwaarden, zoals expertises of brevetten, 
worden in bijlage III bij deze rechtspositieregeling per graad vastgesteld. 
 
De aanstellende overheid kan, na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties, 
aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen. 
 
Artikel 8bis 
 
In uitzonderlijke gevallen kan de aanstellende overheid bij de vacantverklaring van een 
betrekking van niveau C, B of A beslissen dat kandidaten die niet voldoen aan de 
diplomavereiste die als aanwervingsvoorwaarde geldt voor de functies van niveau A, B en C, 
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in aanmerking komen voor aanwerving. Die afwijking van de diplomavereiste is uitzonderlijk 
en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria, mogelijk als de functie noch op basis 
van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere overheid een 
specifiek diploma vergt, en het algemene capaciteitsniveau en het potentieel van de 
kandidaten belangrijker zijn dan een diploma 
 

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 geen diplomavereiste op te leggen, moet steunen op objectieve criteria, 
zoals: 
1. gegevens van de regionale overheid over schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde 

betrekkingen te vervullen; 
2. bepaalde functiespecifieke criteria; 
3. cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging in de plaatselijke tewerkstelling aantonen 

van bepaalde, in de tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheden genoemde 
kansengroepen in relatie tot regionale indicatoren over de aanwezigheid van die 
kansengroepen in de werkloosheid; 

4. gegevens van voorgaande selectieprocedures voor de geviseerde functie waaruit blijkt dat 
de functie voor het bestuur moeilijk invulbaar is. 

 
Afdeling 3 – De aanwervingsprocedure 
 
Artikel 9 
 
§1 Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot 

kandidaten vooraf. 
 

De vacatures worden ten minste in twee verschillende bekendmakingskanalen bekend 
gemaakt. 
 
De vacature wordt daarnaast intern bekendgemaakt. 
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§2 De aanstellende overheid kiest de wijze van externe bekendmaking uit de volgende 
mogelijkheden rekening houdend met de minimale regel van §1, tweede lid en met de aard 
van de vacature: 
1.  nationaal verschijnende kranten of weekbladen 
2. regionaal verschijnende kranten of weekbladen 
3. gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties 
4. de VDAB 
5. de gemeentelijke website 
6. zelf geproduceerde media (affiches, folders, …) 
7. online-jobsites 
8. sociale media 

 
Het vacaturebericht bevat ten miste: 
- de naam van de betrekking en het bruto jaarsalaris 
- de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband 

vervuld wordt 
- de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt 
- een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen 

oordelen of ze in aanmerking komen 
- de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de 

indiening ervan. 
- de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur 

daarvan 
- de vermelding van het contactpunt voor meer informatie over de functie, de 

arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure. 
 

De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren, gericht aan de 
persoon of dienst vermeld in het vacaturebericht: 
a. door een (aangetekende) sollicitatiebrief; 
b. door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs; 
c. door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier; 
d. door het versturen van een e-mail; 
De datum van verzending van de kandidaturen wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidaturen zijn ingediend. De datum van de poststempel, van de persoonlijke afgifte 
tegen ontvangstbewijs, van de inschrijving via een elektronisch formulier of van het 
mailbericht geldt als datum van verzending. 
 
Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kandidatuur. 
 
De bepalingen van §1 en §2 zijn niet van toepassing als de wekelijkse prestaties van een 
deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking 
omgezet wordt in een voltijdse betrekking. Als er meerdere personeelsleden deeltijds 
werken in een betrekking van dezelfde graad, richt de aanstellende overheid een oproep tot 
die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren en maakt het zijn keuze op basis 
van een vergelijking van de kandidaturen.  
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De bepalingen van §1 en §2 zijn eveneens 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. 

 
Artikel 10 
 
Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen, verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van 
de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen wel. 
 
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 
zoals vermeld in het eerste en tweede lid van dit artikel. Deze tweede oproep kan in dezelfde 
media gebeuren, in een aantal van de gestelde media of in nieuwe media. 
 
Artikel 11 
 
Aan elke aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf. 
 
Artikel 12 
 
§1 Tenzij anders bepaald, moeten de kandidaten voor de deelname aan de selectieprocedure 

voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectie uitgezonderd. Ze leveren het bewijs daartoe aan de voorwaarden vastgesteld in §2 
en §3. 

 
§2 Het bewijs dat de kandidaten voldoen aan de diplomavereisten moet, op straffe van 

uitsluiting van de selectieprocedure, geleverd worden op de uiterste datum gesteld voor het 
indienen van de kandidaatstellingen. 
 
Het bewijs dat de kandidaten aan de overige vereisten voldoen, moet uiterlijk op de datum 
van de benoeming/aanstelling zijn geleverd. 
 
De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen en van 
de voorgelegde bewijzen tenzij de raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoordeelt 
het uitvoerend orgaan de geldigheid ervan. Op basis van die beoordeling wordt beslist 
welke kandidaten definitief tot de selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die 
geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van 
de reden voor de weigering.  
 
Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift van 
de bewijzen, vermeld in het tweede lid. Eventuele eensluidend verklaarde afschriften 
worden alleen gevraagd aan de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie. 
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§3 In afwijking van §2 worden laatstejaarscholieren of studenten toegelaten tot de 

selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een 
verklaring dat ze binnen de termijn van maximum drie  maanden zullen deelnemen aan de 
eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de 
diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het bestuur. 

 
§4 In afwijking van §2, voldoen de kandidaten die een bewijs van gelijkstelling of 

gelijkwaardigheid van diploma moeten leveren hieraan uiterlijk op het einde van de 
selectieprocedure. Dit is de datum van het eindprocesverbaal. Onder voorbehoud kunnen 
zij toegelaten worden tot de procedure. 

 
§5 In afwijking van §2 worden de kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen 

behalve aan de voorwaarde van een aanvullende opleiding tot de selectieproeven 
toegelaten, als de aanwervingsvoorwaarden bepalen dat ze het attest of getuigschrift van de 
aanvullende opleiding voor de afloop van de proeftijd/inloopperiode moeten behalen. 
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Hoofdstuk III – De selectieprocedure 
 
 
Afdeling 1 – Algemene regels voor de selecties 
 
Artikel 13 
 
Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer 
selectietechnieken. 
 
De selectiecriteria en de selectietechnieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. Voor de 
functies van dezelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig. 
 
De algemeen directeur stelt de functiebeschrijvingen vast, met uitzondering van de 
functiebeschrijving voor algemeen directeur en financieel directeur, die door de gemeenteraad 
worden vastgesteld. 
 
Artikel 14 
 
§1 Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels: 
 

- de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen 
- elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden, bij voorkeur leden van 

verschillend geslacht Van het minimumaantal externe leden kan uitzonderlijk vanwege 
de specificiteit van de functies en op voorwaarde van uitdrukkelijke motivering 
worden afgeweken. 

- ten minste de helft van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur 
- de mandatarissen van de gemeente en het OCMW kunnen geen lid zijn van een 

selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. De mandatarissen 
en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen uitsluitend als 
waarnemer bij de selectie aanwezig zijn. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen 
van de vragen en het delibereren over de uitslag van de selecties. Indien de algemeen 
directeur optreedt als aanstellende overheid mag hij geen deel uitmaken van de 
selectiecommissie 

- bij afloop van de selectie-activiteiten beraadslaagt de selectiecommissie over het 
eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten. De selectiecommissie kan geldig 
beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig is.  De beslissingen worden bij 
eenvoudige meerderheid genomen. 

 
§2 Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke 

deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie 
vastgestelde selectiecriteria. 

 
Met toepassing van het eerste lid komen in aanmerking voor deelname aan een 
selectiecommissie: 
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- deskundigen in de personeelsselectie 
- personen extern aan het bestuur die daartoe wegens hun professionele activiteit en 

specialisatie geschikt bevonden worden 
- personeelsleden van andere overheden, de toezichthoudende overheid uitgezonderd 

binnen de grenzen van het toegelaten aantal interne commissieleden, personeelsleden 
van het eigen bestuur, met een graad die van een hogere rang is dan de vacante functie. 

 
§3 Een assessment center, de psychotechnische proeven en de persoonlijkheidstest  worden 

afgenomen door een selectiebureau of door een persoon die daartoe bevoegd is en in 
overeenstemming met het decreet van 10 december 2010 met betrekking tot de private 
arbeidsmarktbemiddeling en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 
ter uitvoering van dat decreet. 

 
Artikel 15 
 
De leden van de selectiecommissies respecteren de volgende gedragsregels en wettelijke 
voorschriften bij selecties: 
- onafhankelijkheid 
- onpartijdigheid 
- non-discriminatie op grond van zogenaamd ras of huidskleur, nationaliteit of etnische 

achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, voorkomen, 
handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, politieke overtuiging, zoals 
bepaald in de non-discriminatiewetgeving. 

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

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

- verbod op belangenvermenging 
 
Bij familieverwantschap tot in de derde graad tussen een lid van de selectiecommissie en een 
kandidaat, wordt het jurylid gewraakt om de onpartijdigheid van de selectieprocedure te 
garanderen. 
 
Artikel 16 
 
De selectiecommissies worden geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt in zijn taak 
bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke beraadslagingen en aan de 
beoordeling van de kandidaten.  
De leden van de selectiecommissie worden nominatief door de aanstellende overheid 
aangewezen tenzij de raad de aanstellende overheid is. In dat geval gebeurt de aanstelling 
door het uitvoerend orgaan. 
Indien de aanstellende overheid of het uitvoerend orgaan de voorzitter en de secretaris van de 
selectiecommissie niet nominatief heeft aangewezen, duiden de leden van de 
selectiecommissie in hun midden een voorzitter en secretaris aan. 
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Artikel 17 
 
De selectieprocedures toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en 
resulteren in een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De meest 
geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels en 
verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de 
bepalingen van de Wet betreffende de uitdrukkelijk motivering van bestuurshandelingen van 
29 juli 1991. 
 
Artikel 18 
 
§1. De regels voor de selectietechnieken zijn: 

- elke selectie bevat één of meerdere selectietechnieken, waaronder een grondig 
sollicitatiegesprek of een mondelinge proef 

- voor de graad van algemeen directeur bevat elke selectie een eliminerende test die de 
managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst en die wordt 
uitbesteed aan een extern bureau, aangevuld met ten minste twee selectietechnieken, 
waaronder een grondig sollicitatiegesprek of een mondelinge proef. 

- voor de graad van financieel directeur bevat elke selectie een eliminerende test die het 
financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst, aangevuld met ten minste 
twee selectietechnieken, waaronder een grondig sollicitatiegesprek of een mondelinge 
proef. 

- voor de leidinggevende functies van niveau D, C, B en A kan de selectie een 
psychotechnisch onderzoek bevatten in verband met de managements- en 
leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie. 

 

§2. De selectietechnieken zoals bedoeld in §1 zijn: 

1° een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (met 
betrekking tot de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die 
zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen.  De kandidaat tracht een 
oplossing uit te werken, waarbij de vereiste competenties voor de functie op basis van de 
functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst. 

2° een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of 
praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het 
examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis met 
betrekking tot de functie kan hierin worden verwerkt. 

3° een test die wordt uitbesteed aan een extern bureau die de managements- en 
leiderscapaciteiten van de kandidaten toetst (verplicht voor de functie van algemeen 
directeur) 

4° een proef die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst (verplicht voor de 
functie van financieel directeur). 

5° een praktische proef: de kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming 
met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving.  Aan de kandidaat kan 
worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondeling toelichting te 
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geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing 
veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij. 

6° een kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de 
taakomschrijving werden bepaald. 

7° een grondig sollicitatiegesprek of een mondelinge proef: deze selectietechniek beoogt de 
evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke 
vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele 
werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.  De geselecteerde 
competenties worden grondig bevraagd. 

8° psychotechnische onderzoeken: 
- een assessment center: tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld 

door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken 
gebruiken.  Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van 
de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.  Er wordt uitspraak gedaan naar 
de geschiktheid van de kandidaat. Op het assessment kunnen de kandidaten de 
vermelding niet geschikt of geschikt bekomen.  

- en/of een psychotechnische screening: deze bestaat uit een op de functie en 
werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst en psychotechnische testen 
afgestemd op het niveau en de aard van de functie(groep).  Er wordt uitspraak gedaan 
naar de geschiktheid van de kandidaat. Op de psychotechnische screening kunnen de 
kandidaten de vermelding niet geschikt of geschikt bekomen.  

 
§3. 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 aanstellende overheid kan gemotiveerd afwijken van deze preselectieproef (bv. indien 
meerdere functies vacant zijn, er behoefte is aan een uitgebreide werfreserve, …) en de 
preselectieproef eventueel niet voorzien of de aantallen (25 en 15) bijsturen. 
De preselectieproef wordt opgesteld en verbeterd door de selectiejury, de personeelsdienst 
of een selectiebureau. 
 
De preselectieproef bestaat uit:  
• ofwel een batterij aan testen die aan de kandidaten worden voorgelegd (persoonlijkheid 

en capaciteiten) waarbij de resultaten van de testen afgetoetst worden met het 
functieprofiel van de vacante betrekking en staat op 100 punten. 

• ofwel uit multiplechoicevragen op 100 punten met als doel capaciteiten en kennis te 
toetsen. De vragen zijn gebaseerd op de functieomschrijving en de inhoud van de 
andere gedeelten van de desbetreffende selectieprocedure.  
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De preselectieproef gebeurt anoniem.  
 
De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van de behaalde punten. De 15 (tenzij 
anders bepaald) kandidaten met de hoogste scores (op voorwaarde dat zij minimaal 50% 
behalen) worden toegelaten tot het volgende selectiegedeelte. 
 
Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de 
selectieprocedure. 

 
 
Afdeling 2 – Het verloop van de selectie 
 
Artikel 19 
 
§1 Voor de aanvang van de selectie en binnen de grenzen van de regels die de raad met 

toepassing van art 18 heeft vastgesteld stelt de aanstellende overheid de concrete 
selectieprocedure vast. Ze bepaalt: 
- de wijze waarop de vacante betrekking begeven wordt, binnen de mogelijkheden van 

artikel 4 
- de wijze van externe bekendmaking, binnen de mogelijkheden van artikel 9 
- de selectiecriteria 
- de keuze van de selectietechniek(en) 
- het verloop van de selectie met inbegrip van de timing, rekening houdend met artikel 

10 en 20 
- de samenstelling van de selectiecommissie, binnen de mogelijkheden van artikel 14, 

15 en 16 
- het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij afsluiting van de 

selectieprocedure en in voorkomend geval , het minimale resultaat om toegelaten te 
worden tot een volgende stap in de selectieprocedure, zoals bepaald in §3 

 
§2 Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervingsprocedure en 

de bevorderingsprocedure en 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 8bis 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. 
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§3 Beoordeling 
Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte 
zestig procent van de punten behalen. Indien een selectiegedeelte 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.  

 
Artikel 20 
 
De kandidaten worden van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte gebracht. 
 
De kandidaten worden ten minste tien kalenderdagen op voorhand geïnformeerd over de 
plaats waar en dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. Die mededeling 
gebeurt met behulp van brief of e-mail of dit wordt reeds bekend gemaakt bij de publicatie 
van de vacature. In onderling overleg met de kandidaten kan van de minimale termijn worden 
afgeweken indien het geen schriftelijke selectiegedeelte betreft. 
 
Artikel 21 
 
De selectiecommissie maakt voor elke selectietechniek een verslag op. Het verslag vermeldt 
per kandidaat het resultaat.  
De selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de selectieprocedure een eindverslag op met 
vermelding van de deelresultaten van de kandidaten en van hun eindresultaat. 
 
Artikel 22 
 
De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 
Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met 
de bepalingen van het bestuursdecreet van 7 december 2018 en in overeenstemming met de 
geldende privacy-wetgeving. 
 
De selecties zijn niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van 
een volledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten en een 
uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991. 
 
Afdeling 3 – Wervingsreserves 
 
Artikel 23 
 
§1 De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of een 

wervingsreserve wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan. Deze is maximum 
vastgesteld op 5 jaar, verlengingen inbegrepen. 
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Daarnaast kunnen de aanstellende overheden bij gemotiveerd besluit een 
gemeenschappelijke wervingsreserve aanleggen als de gemeente en het OCMW 
gezamenlijk een selectieprocedure organiseren. 

 
De duur van de wervingsreserve vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op 
de datum van het eindrapport van de selectie. 
 
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. 
 

§2 Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, 
worden in de wervingsreserve opgenomen. 

 
Artikel 24 
 
De aanstellende overheid kan geen nieuwe aanwervingsprocedure organiseren zolang er voor 
dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige 
wervingsreserve en voor zover de kandidaten de onmiddellijke werving niet weigeren. 
 
Artikel 25 
 
Bij een niet vergelijkende selectie worden alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten 
geraadpleegd om de vacature te vervullen. 
Onder de kandidaten die binnen de vooraf vastgestelde termijn te kennen geven dat ze de 
betrekking willen aanvaarden, wordt een kandidaat gekozen op basis van een vergelijking van 
de titels en verdiensten voor die betrekking. 
 
Kandidaten die niet gekozen worden behouden hun plaats op de wervingsreserve voor de 
volledige duur ervan, tenzij ze zelf te kennen geven van elke aanstelling af te zien. 
 
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 bevestigt. De weigering is wel gerechtvaardigd als het statuut of 
de duur van de betrekking werd gewijzigd. 
 
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. 
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In geval van een gemeenschappelijke wervingsreserve, bedoeld in artikel 24, 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 4 – Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de algemeen directeur, 
financieel directeur en de maatschappelijk werker van het OCMW. 
 
Artikel 26 
 
De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving vast voor de functies van algemeen directeur en 
financieel directeur (zie bijlage VI). 
Artikel 27 
 
Als de functie van algemeen directeur en financieel directeur door aanwerving vervuld wordt, 
moet de kandidaat houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. 
 
Artikel 28 
 
De selectie voor de aanwerving in de functies van algemeen directeur en financieel directeur 
wordt uitbesteed aan een extern selectiebureau. 
 
De selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en met behulp van verschillende 
selectietechnieken. De selectiecriteria en selectietechnieken zijn afgestemd op de 
functiebeschrijving. 
 
Artikel 29 
 
De selectietechnieken voor de functie van algemeen directeur bevatten in elk geval een test 
die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. 
 
De selectietechnieken voor de functie van financieel directeur bevatten in elk geval een proef 
die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst. 
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Artikel 29bis 
 
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 DLB, 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. 

 



   
 

28 
 

Hoofdstuk IV – Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen die 
ingesteld werden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere 
overheid en in sommige tijdelijke betrekkingen 
 
 
Afdeling 1 - De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor aanwerving in 
sommige betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden 
 
Artikel 30 
 
§1 Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen van niveau E en D, die ingesteld worden 

ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden geldt het 
volgende. 

1. In afwijking van artikel 9 worden de vacatures voor die betrekkingen alleen 
bekendgemaakt via de VDAB en via andere organisaties voor de begeleiding van 
werkzoekenden; het vacaturebericht bevat de algemene en specifieke voorwaarden en het 
functieprofiel. 

2. De VDAB en de andere organisaties maken een lijst op van beschikbare kandidaten die 
aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen en aan het functieprofiel beantwoorden, 
en bezorgt die lijst van kandidaten aan het gemeentebestuur.  

3. Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle kandidaten op de lijst uit voor 
deelname aan de selectieprocedure. 

4. De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt 
uitgevoerd door een selectiecommissie, die in afwijking van artikel 14 samengesteld is als 
volgt: 
- de algemeen directeur en het diensthoofd van de dienst waarop het personeelslid zal 

worden tewerkgesteld voor zover dit diensthoofd beschikt over een hogere rang dan de 
vacante betrekking. 

 
Bij familieverwantschap tot in de derde graad tussen de algemeen directeur of het hoofd van 
de dienst en een kandidaat, wordt de algemeen directeur of het diensthoofd gewraakt om de 
onpartijdigheid van de selectieprocedure te garanderen en treedt het personeelslid dat de 
algemeen directeur bij verhindering vervangt op in plaats van de gewraakte persoon. 
 
 
De selectie bestaat uit: 
a) eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden 

toetst op het niveau van de functie;  
b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de 

overheid van de kandidaten peilt. 
 
De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of 
ongeschiktheid van elke kandidaat. 
 
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 
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Aan de geschikt bevonden kandidaten wordt gevraagd de bewijsstukken dat ze aan alle 
voorwaarden voldoen te bezorgen binnen een bepaalde termijn. 
 
De aanstellende overheid kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de 
gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en 
verdiensten in het licht van het competentieprofiel. 
 
§2 Deze maatregel zorgt ervoor dat een objectieve, maar snellere selectie- en 

aanwervingsprocedure (zonder publieke oproep) kan worden gevolgd. 
Deze maatregel houdt tevens in dat de aldus aangeworven personeelsleden niet in 
aanmerking komen voor bevordering of interne personeelsmobiliteit. 

 
 
Afdeling 2 - De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor vervangers 
 
Artikel 31 
 
Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden heeft het bestuur de keuze uit 
volgende opties:  
 
§1. De aanstellende overheid kan als er binnen het OCMW of de gemeente personeelsleden 

werden aangesteld in een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst van bepaalde 
duur, de personeelsleden wiens overeenkomst op korte termijn afloopt of recent is 
afgelopen, een nieuwe overeenkomst aanbieden op voorwaarde dat de taakinhoud en het 
profiel van beide functies overeenstemmen. 

 
§2. Indien er een wervingsreserve voor de functie bestaat, kan de aanstellende overheid uit 

deze wervingsreserve putten. 
 

Al de kandidaten worden voor de vervanging geraadpleegd tegen de voorwaarde dat ze op 
korte termijn beschikbaar zijn, waarmee wordt bedoeld dat ze uiterlijk binnen acht 
kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden 
binnen een door de aanstellende overheid bepaalde termijn of binnen een overeen te 
komen korte termijn.  

 
§3. Indien het bestuur niet voor bovenstaande opties kiest dan geldt het volgende: 

1. de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
algemene en de specifieke aanwervingsvoorwaarden, met inbegrip van de 
diplomavereiste; 

2. de oproep tot kandidaten wordt, met vermelding van de voorwaarden en met een CV-
formulier bekendgemaakt via de VDAB en via het bestaande sollicitantenbestand voor 
de functie. 

3. de kandidaten bezorgen binnen een termijn van acht kalenderdagen een ingevuld CV-
formulier; 

4. de selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het ingevulde CV-
formulier. 
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5. de selectie gebeurt door een selectiecommissie, die in afwijking van artikel 14 
samengesteld is als volgt: de algemeen directeur en het diensthoofd van de dienst 
waarop het personeelslid zal worden tewerkgesteld voor zover dit diensthoofd 
beschikt over een hogere rang dan de vacante betrekking. 
 
Bij familieverwantschap tot in de derde graad tussen de algemeen directeur of het 
hoofd van de dienst en een kandidaat, wordt de algemeen directeur of het diensthoofd 
gewraakt om de onpartijdigheid van de selectieprocedure te garanderen en treedt het 
personeelslid dat de algemeen directeur bij verhindering vervangt op in plaats van de 
gewraakte persoon. 
De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of 
ongeschiktheid van elke kandidaat. 

6. de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. 
Aan de geschikt bevonden kandidaten wordt gevraagd de bewijsstukken dat ze aan de 
alle voorwaarden voldoen te bezorgen binnen een bepaalde termijn. 

7. de aanstellende overheid kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die 
de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de 
titels en verdiensten in het licht van het competentieprofiel voor de 
vervangingsopdracht. 

 
De bepaling van artikel 30 §2 is eveneens van toepassing. 
 
 
Afdeling 3 - De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de aanwerving in 
contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere 
overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is. 
 
Artikel 32 
 
Voor de aanstelling van personeelsleden met een contract van bepaalde duur tot maximaal 
twee jaar heeft het bestuur de keuze uit volgende opties.  
 
§1. De aanstellende overheid kan als er binnen het OCMW of de gemeente personeelsleden 

werden aangesteld in een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst van bepaalde 
duur, de personeelsleden wiens overeenkomst op korte termijn afloopt of recent is 
afgelopen, een nieuwe overeenkomst aanbieden op voorwaarde dat de taakinhoud en het 
profiel van beide functies overeenstemmen. 

 
§2. Indien er een wervingsreserve voor de functie bestaat, kan de aanstellende overheid uit 

deze wervingsreserve putten. 
 
§3. Indien het bestuur niet voor bovenstaande opties kiest dan geldt het volgende: 
1. De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 

algemene en de specifieke aanwervingsvoorwaarden, met inbegrip van de 
diplomavereiste. 

2. De oproep tot kandidaten wordt, met vermelding van de voorwaarden en met een CV-
formulier bekendgemaakt via de VDAB en via het bestaande sollicitatiebestand. 
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3. De kandidaten bezorgen binnen een termijn van veertien kalenderdagen een ingevuld CV-
formulier.  

4. De selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het ingevulde CV-
formulier en voor functies van niveau A en B uit een functiespecifieke selectietechniek. 

5. De selectie gebeurt door een selectiecommissie die bestaat uit de algemeen directeur en 
het diensthoofd van de dienst waarop het personeelslid zal worden tewerkgesteld voor 
zover dit diensthoofd beschikt over een hogere rang dan de vacante betrekking. 
Bij familieverwantschap tot in de derde graad tussen de algemeen directeur of het hoofd 
van de dienst en een kandidaat, wordt de algemeen directeur of het diensthoofd gewraakt 
om de onpartijdigheid van de selectieprocedure te garanderen en treedt het personeelslid 
dat de algemeen directeur bij verhindering vervang op in plaats van de gewraakte persoon. 
De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of 
ongeschiktheid van elke kandidaat.  

6. De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Aan de 
geschikt bevonden kandidaten wordt gevraagd de bewijsstukken dat ze aan de alle 
voorwaarden voldoen binnen een bepaalde termijn te bezorgen. 

7. De aanstellende overheid kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de 
gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en 
verdiensten in het licht van het competentieprofiel voor de opdracht. 

 
De bepaling van artikel 30 §2 is eveneens van toepassing. 
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Hoofdstuk V – De aanwerving van personen met een arbeidshandicap 
 
Artikel 33 
 
Ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden binnen het bestuur, uitgedrukt in voltijds 
equivalenten, bestaat uit personen met een arbeidshandicap die aan een van de volgende 
voorwaarden voldoen: 
1. 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; 
2. ze zijn erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als 

personen met een handicap; 
3. ze komen in aanmerking voor een inkomensvervangende 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; 

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

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

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

Voor de toepassing van dit percentage in het OCMW worden de betrekkingen van het 
verplegend en verzorgend personeel niet meegerekend. 

 
De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
aanwervingsvoorwaarden. Bij toepassing van de selectieproeven worden de hinderpalen die 
verbonden zijn met de handicap door redelijke aanpassingen verholpen. 
 
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 overeenstemming met het percentage.  
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Hoofdstuk VI – De indiensttreding 
 
Artikel 34 
 
De aanstellende overheid bepaalt de datum van indiensttreding van het geselecteerde 
personeelslid. 
 
De aanstellende overheid bepaalt de concrete datum van indiensttreding  in onderling akkoord 
met het personeelslid, als het geselecteerde personeelslid wegens een opzeggingstermijn bij 
een andere werkgever of wegens een andere geldige reden niet onmiddellijk in dienst kan 
treden. 
 
Behalve in het geval van overmacht, wordt een kandidaat die niet in dienst treedt op de 
overeengekomen datum, geacht definitief aan zijn aanstelling te verzaken. 
 
Artikel 35 
 
In overeenstemming met artikel 163 van het DLB 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 eedaflegging weigeren, staat gelijk met het verzaken van de aanstelling. 
 
Artikel 36 
 
Het personeelslid van de gemeente legt voor in handen van de burgemeester de eed, vermeld 
in artikel 187 van het DLB: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”, 
af bij zijn indiensttreding. 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. 
 
Het personeelslid van het OCMW legt in handen van de voorzitter van het vast bureau de eed 
af, vermeld in artikel 187 van het DLB: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na 
te komen.” De voorzitter van het vast bureau kan zijn bevoegdheid om de eed af te nemen 
toevertrouwen aan een lid van het vast bureau of aan de algemeen directeur. 
 
De maatschappelijk werker van het OCMW legt in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn de eed af, vermeld in artikel 183 van het DLB: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”  
 
De eedaflegging weigeren staat gelijk met het verzaken van de aanstelling. 
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Hoofdstuk VII – De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair verband en 
de inloopperiode van het contractueel personeel 
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 37 
 
De proeftijd beoogt de integratie van het op proef aangestelde statutaire personeelslid in het 
gemeentebestuur en de inwerking in zijn functie en stelt de aanstellende overheid  in staat de 
geschiktheid van het personeelslid voor de functie te verifiëren. 
 
De inloopperiode beoogt de integratie van het contractuele personeelslid tijdens de 
inloopperiode in het bestuur en de inwerking in zijn functie en stelt de aanstellende overheid 
in staat om de geschiktheid van het personeelslid voor de functie te verifiëren. 
 
De leidinggevende van het personeelslid maakt onder de eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen directeur de concrete afspraken voor de actieve inwerking van het personeelslid in 
zijn functie en zijn integratie in de diensten. 
 
Hij duidt een collega-personeelslid aan als coach die het personeelslid begeleidt tijdens de 
proeftijd/inloopperiode. 
 
Het diensthoofd zorgt ervoor dat het personeelslid alle informatie en documentatie of 
materieel ontvangt dat nodig is voor de uitoefening van de functie. Hij informeert het 
personeelslid over de dagelijkse werking van de dienst en over de geldende regels en 
procedures. De coach is beschikbaar voor vragen over het werk en helpt het personeelslid op 
proef bij de uitoefening van de functie. 
 
Artikel 38 
 
Het personeelslid krijgt de informatie en de vorming die nodig is voor de uitoefening van de 
functie waarin het is aangesteld. 
 
De afspraken voor de inwerking van het personeelslid en de evaluatiecriteria die van 
toepassing zijn voor de beoordeling van de proeftijd/inloopperiode worden schriftelijk aan het 
personeelslid meegedeeld. 
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Afdeling 2 – De duur van de proeftijd/inloopperiode en de evaluatie tijdens de 
proeftijd/inloopperiode 
 
Artikel 39 
 
§1 De duur van de proeftijd/inloopperiode is: 
 

voor functie van niveau E zes maanden 
voor functies van niveau D zes maanden 
voor functies van niveau C zes maanden 
voor functies van niveau B twaalf maanden 
voor functies van niveau A twaalf maanden 

 
De duur van de proeftijd voor de algemeen directeur en de financieel directeur is twaalf 
maanden. 
 
§2 Voor de berekening van de duur van de proeftijd/inloopperiode worden in aanmerking 

genomen: 
1. elke periode waarin het personeelslid effectief prestaties heeft verricht; 
2. de afwezigheden in het kader van het jaarlijks vakantieverlof en voor deelname aan 

vormingsactiviteiten. 
 

De proeftijd/inloopperiode wordt, ongeacht de prestatiebreuk, verlengd voor iedere 
afwezigheid al dan niet onderbroken van meer dan 15 werkdagen voor een proeftijd van 6 
maanden en van meer dan 25 werkdagen voor een proeftijd van 12 maanden. 
De proeftijd/inloopperiode wordt met de totale duur van de vermelde afwezigheid 
verlengd. 

Het statutaire personeelslid op proef, dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal 
gedurende drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan ontslagen worden. 
 

§3 Als de voorwaarden bepalen dat de kandidaten tijdens de proefperiode/inloopperiode een 
attest of getuigschrift kunnen behalen, dan wordt de proeftijd vastgesteld rekening houdend 
met de normale studieduur die nodig is om die akte te behalen. 

 
Artikel 40 
 
De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van zijn statutaire aanstelling op 
proef in tijdelijk verband heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld 
wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde dat het personeelslid 
daarvoor een gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen. 
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Artikel 41 
 
Het personeelslid wordt geëvalueerd door 2 leidinggevenden, waaronder de rechtstreeks 
leidinggevende. 
Indien het personeelslid een diensthoofd is treedt de algemeen directeur op als enige 
evaluator. 
 
Artikel 42 
 
Als de proeftijd/inloopperiode voor de helft verstreken is wordt met het personeelslid een 
tussentijds evaluatiegesprek gevoerd. 
 
In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate 
waarin de inwerking van het personeelslid in zijn functie vordert en de mate waarin het 
personeelslid voldoet aan de functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. Het 
tussentijdse evaluatiegesprek heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt 
niet in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd/inloopperiode. 
 
Na een evaluatiegesprek stellen de evaluatoren de tussentijdse evaluatie van de 
proeftijd/inloopperiode vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het 
evaluatieresultaat afdoende onderbouwt, het resultaat van de evaluatie is gunstig of ongunstig. 
 
Met het personeelslid worden na de tussentijdse evaluatie van de proeftijd/inloopperiode 
afspraken gemaakt over de verbetering van het functioneren met het oog op de eindevaluatie 
van de proeftijd/inloopperiode. 
 
Artikel 43 
 
Voor de proeftijd/inloopperiode afgelopen is vindt een eindevaluatie van de 
proeftijd/inloopperiode plaats. Na een evaluatiegesprek stellen de evaluatoren de 
eindevaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat 
op afdoende wijze onderbouwt 
 
Artikel 44 
 
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd/inloopperiode is ofwel gunstig ofwel 
ongunstig. 
 
Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de proeftijd op grond van het 
ongunstige resultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in 
statutair verband, wordt ontslagen. Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 155. 
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Het contractuele personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat voor de eindevaluatie van 
de inloopperiode wordt ontslagen, conform de wet op de arbeidsovereenkomsten. 
 
De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf. 
 
Artikel 45 
 
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. 
 
Artikel 46  
 
De evaluator kan bij statutaire personeelsleden een verlenging van de proeftijd (met maximaal 
dezelfde periode als de initiële proeftijd) en voor contractuele personeelsleden een verlenging 
van de inloopperiode (met maximaal dezelfde periode als de initiële inloopperiode) 
voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd/inloopperiode niet 
volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De verlenging kan eenmaal 
toegepast worden. 
 
Artikel 47 
 
Een evaluatie van de verlengde proeftijd vindt plaats vóór het einde van de proeftijd. 
 
Een evaluatie van de verlengde proeftijd/inloopperiode verloopt in overeenstemming met de 
procedureregels, met toepassing van artikel 42, tweede en derde lid. 
 
Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de verlengde proeftijd op grond 
van het ongunstige resultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste 
aanstelling in statutair verband, wordt ontslagen. Het ontslag wordt gegeven in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 155. 
 
Het contractuele personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat voor de eindevaluatie van 
de verlengde inloopperiode wordt ontslagen, conform de wet op de arbeidsovereenkomsten. 
 
 
Afdeling 3 – De vaste aanstelling in statutair verband 
 
Artikel 48 
 
Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband, op 
voorwaarde dat het: 
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1. voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden die 
voor de functie van toepassing zijn; 

2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie. 
 
Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de functie waarin het op proef 
werd aangesteld. De vaste aanstelling gebeurt uiterlijk binnen een termijn van drie maanden 
na afloop van de proeftijd en gaat in op de datum waarop de proeftijd effectief verstreken is. 
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Hoofdstuk VIII – De opvolging en feedback tijdens de loopbaan  
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 49 
 
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de evaluatie en de opvolging en feedback van de 
algemeen directeur en de financieel directeur. 
 
Artikel 50 
 
De volgende categorieën van personeelsleden zijn evenwel niet aan de opvolging en feedback 
onderworpen: 
1. contractuele personeelsleden in betrekkingen ingesteld ter uitvoering van een 

tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, met een vastgestelde 
tewerkstellingsduur van maximum twee jaar; 

2. jobstudenten; 
3. contractuele vervangers als de vervanging niet langer duurt dan twee jaar. 
 
Artikel 51 
 
De personeelsleden worden opgevolgd op ambtelijk niveau. 
 
Artikel 52 
 
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. 
 
Artikel 53 
 
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 gesprekspunten 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 
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aanwezig zijn als het personeelslid of de directe leidinggevende daarom uitdrukkelijk 
verzoekt. 
 
Artikel 54 
 
Als feiten of gedragingen van het personeelslid die een negatieve weerslag hebben op het 
functioneren van het personeel 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 10 dagen 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. 
 
Artikel 55 
 
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 die toegevoegd wordt aan zijn dossier. 
 
 
Afdeling 2 –De periodiciteit van de opvolging en de feedback 
 
Artikel 56 
 
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 3 – Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het ontoereikend 
functioneren van het personeelslid 
 
Artikel 57 
 
Indien uit een opvolgingsgesprek blijkt dat een personeelslid dermate ontoereikend 
functioneert dat een evaluatie van zijn functioneren zich opdringt wordt dit expliciet vermeld 
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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. 
 
Artikel 58 
 
Nihil 
 
Afdeling 4 – De evaluatoren en het verloop van de evaluatie 
 
Artikel 59 
 
§1. Het personeelslid wordt, bij toepassing van artikel 57, geëvalueerd door 2 

leidinggevenden waarvan één de rechtstreeks leidinggevende is. 
Indien het personeelslid een diensthoofd is, treedt de algemeen directeur op als enige 
evaluator. 

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

 
§2. Elke evaluator moet een opleiding tot evaluator gevolgd hebben om te mogen evalueren. 

De evaluatoren worden onder meer geëvalueerd op hun wijze van evalueren. Als een 
evaluator zelf negatief geëvalueerd wordt, zal de algemeen directeur een andere evaluator 
aanwijzen. 

 
§3. 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. 

 
Artikel 60  
 
§1. De evaluatie gaat gepaard met een evaluatiegesprek tussen het personeelslid en zijn 

evaluatoren. 
 

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. 
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De eerste en de tweede evaluator beslissen in 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. 

 
§2. Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag. Het personeelslid kan in het 

evaluatieverslag opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren. Het personeelslid bezorgt het 
ondertekende evaluatieverslag terug aan zijn evaluatoren binnen tien kalenderdagen na 
ontvangst van het evaluatieverslag. 

 
Het personeelslid tekent het evaluatieverslag ter kennisname. 

 
De evaluatoren ondertekenen het evaluatieverslag en, in voorkomend geval, de 
opmerkingen van het personeelslid voor kennisneming. 
 
Als het personeelslid weigert om dit evaluatieverslag voor kennisneming te ondertekenen 
wordt dit evaluatieverslag aangetekend toegezonden naar het desbetreffende personeelslid. 
De datum van kennisneming wordt in dit geval bepaald op de derde kalenderdag 
(uitgezonderd zon- en feestdagen) na de datum van verzending. 

 
§3. Het personeelslid ontvangt een kopie van zijn definitief evaluatieverslag . Het 

evaluatieresultaat van het personeelslid wordt opgenomen in het individuele 
personeelsdossier. 

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

Afdeling 5 – De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 
 
Onderafdeling I – De evaluatieresultaten 
 
Artikel 61 
 
Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig.  
 
Onderafdeling II – De gevolgen van de evaluatie 
 
Artikel 62 
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De evaluatoren formuleren op basis van het door het personeelslid ondertekende 
evaluatieverslag een voorstel van evaluatiegevolg aan de algemeen directeur. 
 
Artikel 63 
 
§1. Het personeelslid met een gunstig evaluatieresultaat wordt verder opgevolgd en krijgt 

verder feedback volgens de bepalingen van afdeling 1 en 2. 
 
§2. De schaalanciënniteit van het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat wordt 

voor de duur van 1 jaar geblokkeerd; het personeelslid heeft geen recht op de volgende 
salarisschaal van de functionele loopbaan, ook al heeft het de vereiste schaalanciënniteit. 
Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als het een volgende evaluatieperiode afsluit 
met een gunstig evaluatieresultaat. 
 
Het personeelslid dat voor de evaluatie het evaluatieresultaat “ongunstig” krijgt, krijgt een 
bijkomende evaluatie die wordt uitgevoerd na een termijn van minstens 6 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, wordt ontslagen wegens beroepsongeschiktheid. 

 
Artikel 64 
 
§1. De algemeen directeur formuleert het gemotiveerde voorstel tot ontslag wegens 

beroepsongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van de in afdeling 3 bedoelde 
evaluatie. 
 
Het personeelslid en zijn evaluatoren worden van die beslissing op de hoogte gebracht 
uiterlijk binnen een termijn van veertig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de 
kennisgeving van het evaluatieverslag van de evaluatie aan het personeelslid in 
voorkomend geval na het doorlopen van de beroepsprocedure zoals voorzien in afdeling 6. 
 
De algemeen directeur kan geen beslissing nemen over een negatief gevolg van de 
evaluatie noch een voorstel formuleren tot ontslag van het personeelslid, voor dat het 
beroep tegen de ongunstige evaluatie is afgehandeld en hij beslist heeft om de evaluatie al 
dan niet aan te passen. 

 
§2. De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. 

De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf. 
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De aanstellende overheid beslist over het ontslag uiterlijk binnen een termijn van 
vijfenveertig kalenderdagen volgend op de kennisgeving aan het personeelslid van het 
voorstel tot ontslag. 
Het ontslag van het vast aangestelde statutaire personeelslid verloopt volgens de regels in 
artikel 156. 

 
 
Afdeling 6 – Het beroep tegen de ongunstige evaluatie 
 
Onderafdeling I – Algemene bepalingen 
 
Artikel 65 
 
Het personeelslid kan hoger beroep aantekenen tegen een ongunstig evaluatieresultaat. 
 
Artikel 66 
 
Het beroep wordt ingediend bij een beroepsinstantie. De naam en het adres van de 
contactpersoon van de beroepsinstantie wordt aan de personeelsleden meegedeeld.  
De uiterlijke termijn voor de indiening van het beroep is vijftien kalenderdagen te rekenen 
vanaf de datum van de ondertekening voor kennisneming van de evaluatie. 
 
Het beroep wordt schriftelijk ingediend. Het personeelslid krijgt een gedateerde 
ontvangstmelding van zijn beroep. 
 
Onderafdeling II – Samenstelling van de beroepsinstantie 
 
Artikel 67 
 
§1. Leden van de raad en van het college van burgemeester en schepen/het vast bureau, de 

algemeen directeur en de evaluatoren van het personeelslid dat beroep aantekent, mogen 
geen deel uitmaken van de beroepsinstantie. 

 
De beroepsinstantie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht. Bloed en -
aanverwanten tot in de tweede graad van de persoon die beroep aantekent, worden 
geweerd. 

 
Voor elke behandeling van een beroep bestaat de beroepsinstantie minimaal uit drie leden.  

 
§2. Onverminderd het minimumaantal leden vastgesteld in §1, derde lid, bestaat de 

beroepsinstantie verder uit drie externe deskundigen en een secretaris-notulist die niet 
deelneemt aan de besprekingen en aan de beoordeling van het beroep. 
 
Onder externe deskundigen wordt in dat geval verstaan: 
1. externe consultants gespecialiseerd in coaching en evaluatie; 
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2. 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. 

 
De leden van de beroepsinstantie worden bij name aangesteld door de aanstellende overheid. 
 
De beroepsinstantie wijst in haar midden een voorzitter aan. 
 
Onderafdeling III – De werking van de beroepsinstantie 
 
Artikel 68 
 
De meerderheid van de leden van de beroepsinstantie moet aanwezig zijn voor de behandeling 
van een beroep. De voorzitter leidt de werkzaamheden van de beroepsinstantie. De 
beroepsinstantie onderzoekt het beroep en hoort de evaluatoren en het personeelslid. 
 
Ze gaat na of de conclusie van de betwiste evaluatie redelijkerwijze in verhouding staat tot de 
vaststellingen over de diverse evaluatiecriteria en evenwichtig is, of er eventueel andere 
factoren of feiten naast de evaluatiecriteria meegespeeld hebben, of er ernstige overtredingen 
van de procedurevoorschriften zijn of de evaluatie in overeenstemming is met de daarvoor 
afgesproken normen. 
 
Het personeelslid en de evaluatoren worden gelijktijdig gehoord in een tegensprekelijke 
hoorzitting binnen een termijn van veertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
ontvangstmelding van het beroep, vermeld in artikel 66 tweede lid. 
De hoorzitting vindt plaats onder leiding van de voorzitter van de beroepsinstantie. 
Het personeelslid wordt als laatste gehoord in zijn verdediging. 
 
Artikel 69 
 
Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. 
 
Van de hoorzitting wordt ter zitting een verslag gemaakt. Het verslag geeft de standpunten 
van de evaluatoren en van het personeelslid weer. De secretaris van de beroepsinstantie 
ondertekent het verslag. Indien het personeelslid weigert te ondertekenen, wordt het verslag 
aangetekend verzonden naar zijn verblijfadres. Het verslag maakt deel uit van het 
beroepsdossier. 
 
Artikel 70 
 
§1 De beroepsinstantie beraadslaagt over haar bevindingen en formuleert eenparig een 

gemotiveerd advies aan de algemeen directeur tot bevestiging of tot aanpassing van de 
evaluatie en het evaluatieresultaat. 
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Als er geen eenparig gemotiveerd advies tot stand komt, worden de verschillende 
standpunten weergegeven en ter stemming aan de leden van de beroepsinstantie 
voorgelegd. Alle leden, behalve de secretaris-notulist zijn daarbij stemgerechtigd. De 
stemming is geheim. Het meerderheidsstandpunt bepaalt het gemotiveerd advies. 

 
§2 Het gemotiveerd advies wordt schriftelijk aan de algemeen directeur bezorgd binnen een 

termijn van uiterlijk zestig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de 
ontvangstmededeling van het hoger beroep aan de klager. De algemeen directeur tekent het 
advies voor ontvangst. 

 
Onderafdeling IV – Beslissing in beroep van de algemeen directeur 
 
Artikel 71 
 
Binnen een termijn van tien  kalenderdagen 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, aan de voorzitter van de beroepsinstantie en aan de evaluatoren. 
De kennisgeving gebeurt schriftelijk. 
 
Bij bevestiging van de bestaande evaluatie wordt de bevestigingsbeslissing voor 
kennisneming door het personeelslid en door de evaluatoren ondertekend binnen een termijn 
van tien kalenderdagen. De beslissing maakt deel uit van het evaluatiedossier. 
 
Bij aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat wordt de aangepaste evaluatie 
voor kennisneming door het personeelslid en door de evaluatoren ondertekend binnen een 
termijn van tien kalenderdagen. 
 
De aangepaste evaluatie komt in de plaats van de eerdere evaluatie die het voorwerp was van 
het beroep en vervangt de eerdere evaluatie in het evaluatiedossier en in het 
personeelsdossier. 
 
Artikel 72 
 
Als de beroepsinstantie in een beroep tegen een ongunstige evaluatie geen advies formuleert 
binnen de termijn vastgesteld in artikel 70, §2, dan is 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 vastgesteld in artikel 71, dan is het 
evaluatieresultaat gunstig. 
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Afdeling 6 – Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de algemeen directeur en de 
financieel directeur 
 
Onderafdeling I – De evaluatie tijdens de proeftijd 
 
Artikel 73 
 
De op proef aangestelde algemeen directeur en financieel directeur worden geëvalueerd door 
een evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter 
van de gemeenteraad.  
Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het 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.  
Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van 
stemmen is het evaluatieresultaat gunstig. 
 
De regels voor de opmaak van het voorbereidend rapport van de externe deskundigen die van 
toepassing zijn op de evaluatie tijdens de loopbaan, zijn ook van toepassing op de evaluatie 
van de proeftijd. 
 
Artikel 74 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur krijgen tussentijds terugkoppeling over hun 
manier van functioneren. 
 
Artikel 75 
 
Als de proeftijd van de algemeen directeur en de financieel directeur voor de helft verstreken 
is, wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd: 
1. tussen de algemeen directeur en het college van burgemeester en schepenen; 
2. tussen de financieel directeur en het college van burgemeester en schepenen en de 

algemeen directeur. 
 
In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate 
waarin de inwerking van de functiehouder in zijn functie vordert en hij voldoet aan de 
functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijdse evaluatiegesprek 
heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt niet in de plaats van de 
eindevaluatie van de proeftijd. 
 
Artikel 76 
 
Ten laatste een maand voor het einde van de proeftijd vindt de eindevaluatie van de proeftijd 
plaats door het evaluatiecomité vermeld in artikel 73. 
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De deskundigen leveren het evaluatierapport over de proeftijd, vermeld in artikel 73, in bij de 
voorzitter van het evaluatiecomité die de eindevaluatie uitspreekt binnen de laatste maand van 
de proeftijd.  
 
Artikel 77 
 
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig. 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur op proef die na het verstrijken van de 
proeftijd op grond van het ongunstige eindresultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking 
komt voor de vaste aanstelling in statutair verband wordt door de gemeenteraad ontslagen. 
Het personeelslid wordt hiertoe gehoord. 
 
Artikel 78 
 
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 in statutair verband of het ontslag. 
 
De gemeenteraad neemt zijn beslissing tot ontslag uiterlijk binnen drie maanden na de 
eindevaluatie van het evaluatiecomité. 
 
Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 155. 
 
 
Onderafdeling II –Opvolging en feedback tijdens de loopbaan 
 
Artikel 79 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur hebben recht op opvolging en feedback over 
hun wijze van functioneren. 
 
Artikel 80 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur krijgen terugkoppeling over de manier van 
functioneren aan de hand van een opvolgingsgesprek. 
 
 
Artikel 81 
 
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 
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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. 
 
Artikel 82 
 
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. 
 
Onderafdeling III – De periodiciteit van de opvolging en de feedback 
 
Artikel 83 
 
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. 
 
Onderafdeling IV – Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het 
ontoereikend functioneren van het personeelslid 
 
Artikel 84 
 
§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 6 maanden na de datum van het 
opvolgingsgesprek. 
 
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 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 en de financieel directeur worden geëvalueerd door een 
evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter 
van de gemeenteraad. 
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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 college van burgemeester en schepenen, de 
leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden. 
 
Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van 
stemmen is het 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. Ze zijn opgenomen in bijlage V. 
 
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 leden van het college van burgemeester 
en schepenen 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 
evaluatiecritica. De ingevulde vragenlijsten maken geen deel uit van het evaluatiedossier. 
 
De conclusies van de vragenlijsten en het interview worden per evaluatiecriterium verwerkt in 
het voorbereidend rapport. 
 
Onderafdeling V – De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 
 
Artikel 85 
 
Het evaluatieresultaat is gunstig of ongunstig.  
 
De titularis met een gunstig evaluatieresultaat wordt verder opgevolgd en krijgt verder 
feedback volgens de bepalingen van afdeling 2 en 3. 
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Artikel 86 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur die voor de evaluatie het evaluatieresultaat 
“ongunstig” krijgt, krijgt een bijkomende evaluatie die wordt uitgevoerd na een termijn van 
minstens 6 maanden volgend op de kennisgeving aan het personeelslid van het ongunstige 
evaluatieresultaat. Er wordt tevens een nieuw 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 de evaluatieperiode waarin de 
voortgang van het verbetertraject wordt besproken. 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur die voor de evaluatie tweemaal 
opeenvolgend een ongunstig evaluatieresultaat krijgt, wordt ontslagen wegens 
beroepsongeschiktheid. 
 
De gemeenteraad beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Hij hoort 
betrokkene vooraf. 
 
Het ontslag van de vast aangestelde statutaire functiehouder verloopt volgens de regels 
vermeld in artikel 156. 
De algemeen directeur en de financieel directeur kunnen bij ongunstige evaluatie klacht 
indienen bij de toezichthoudende overheid en bij de Raad van State een 
vernietigingsprocedure inleiden. 
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Hoofdstuk IX – Het vormingsreglement 
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 87 
 
§1 De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot 

aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als om te kunnen voldoen aan de 
bevorderingsvereisten. 

 
§2 De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe 

inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. 
 
§3 De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere 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.  

 
Artikel 88 
 
Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht vermeld in artikel 87, 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. 
 
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. 
 
Artikel 89 
 
Als er meerdere personeelsleden in aanmerking komen voor een bepaalde vormingsactiviteit 
en een gelijktijdige deelname vanwege het dienstbelang niet mogelijk is, kan de algemeen 
directeur, naar gelang van het geval, op basis van een van de volgende criteria voorrang 
geven: 
 
1. aan het personeelslid met een rechtstreeks functioneel belang bij de opleiding, zoals blijkt 

uit zijn functiebeschrijving, persoonlijke doelstellingen of planning; 
2. aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het baat heeft bij de 

vormingsactiviteit; 
3. aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het een bijzondere verdienste heeft 

op het domein van de vormingsactiviteit; 
4. aan het personeelslid dat zich in het kader van een taakverdeling specialiseert in de 

materie;  
5. 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;  
6. aan personeelsleden van een bepaalde dienst om functionele redenen. 
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Afdeling 2 – De vormingsplicht 
 
Artikel 90 
 
Het personeelslid dat in dienst treedt bij het bestuur neemt deel aan een leertraject dat zijn 
integratie in het bestuur en zijn inwerking in de functie bevordert. 
Het leertraject kan onder andere bestaan uit: 
1° een introductiepakket over de werking van het bestuur 
2° een kennismaking met de wetgeving/procedures/technieken die eigen zijn aan de functie en 
aan de dienst waarvan de functie deel uitmaakt 
3° een kennismaking met de rechtspositieregeling 
4° de deontologie 
5° een kennismaking met de veiligheids- en noodprocedures, de risico’s en de 
preventiemaatregelen in het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
Artikel 91 
 
Het personeelslid kan verplicht worden om vorming te volgen: 
 
1) om kennis te nemen van nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten met betrekking tot zijn 

functie of dienst 
2) om vertrouwd te worden met nieuwe informaticatoepassingen; 
3) na een procedure van interne personeelsmobiliteit, herplaatsen of bevordering, om zich in 

te werken in de nieuwe functie 
4) om vertrouwd te worden met het gebruik van nieuwe materialen 
5) als de vorming een onderdeel is van een verbeterplan voor de werking van de dienst 
6) om het individueel functioneren op het vlak van kennis of vaardigheden te verbeteren; 
 
Artikel 92 
 
Met behoud van de toepassing van de gevolgen van de evaluatie wordt vorming aangeboden 
die afgestemd is op de vastgestelde behoeften aan het personeelslid met een ongunstige 
evaluatie tijdens de loopbaan. 
 
Artikel 93 
 
De verplichting om aan vormingsactiviteiten deel te nemen gaat uit van de algemeen 
directeur. 
 
De personeelsleden kunnen van de verplichting tot deelname aan de opgelegde 
vormingsactiviteit vrijgesteld worden als daar ernstige redenen voor zijn, andere dan 
overmacht. Het personeelslid dat meent een ernstige reden te hebben voor een vrijstelling van 
de verplichte deelname, vraagt die vrijstelling voor de start van de vormingsactiviteit aan bij 
de vormingsverantwoordelijke. De algemeen directeur beslist over de eventuele vrijstelling. 
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Artikel 94 
 
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. 
Als de opgelegde vormingsactiviteit buiten de werkuren doorgaat, krijgt het personeelslid 
daarvoor een volledige compensatie. De compensatie wordt genomen in afspraak met de 
leidinggevende, rekening houdend met het dienstbelang. 
 
Artikel 95 
 
Het bestuur draagt de kosten voor de deelname aan de opgelegde vormingsactiviteiten. Tot 
die kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en van de plaats waar de 
vormingsactiviteit doorgaat. Het personeelslid dient daartoe de bewijsstukken van de 
verplaatsingskosten in. De regeling die geldt voor dienstverplaatsingen is van toepassing op 
de verplaatsingen voor vorming. 
 
 
Afdeling 3 – Het vormingsrecht 
 
Artikel 96 
 
Het personeelslid dat wil deelnemen aan een vormingsactiviteit vraagt daartoe toestemming 
aan de vormingsverantwoordelijke via zijn diensthoofd. 
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. 
 
Artikel 97 
 
De toestemming voor deelname aan een vormingsactiviteit kan geweigerd worden op grond 
van de volgende algemene criteria: 
 
1. het dienstbelang, meer bepaald de minimale personeelsaanwezigheid die vereist is voor 

een goede werking van de dienst op het tijdstip dat de vormingsactiviteit doorgaat; 
2. het gebrek aan inhoudelijke relevantie of meerwaarde van de aanvraag voor het bestuur of 

voor het personeelslid in kwestie; 
3. praktische bezwaren zoals de prioriteiten in het vormingsplan, de bestaande 

voorrangsregels of een te hoge prijs. 
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Als de vorming om een van deze redenen geweigerd wordt, kan in overleg met het 
diensthoofd en het personeelslid een geschikt alternatief aangeboden worden. 
 
Artikel 98 
 
Het personeelslid dat om een ernstige reden niet kan deelnemen aan een aangevraagde en 
toegestane vormingsactiviteit, deelt dat zonder uitstel voor de aanvang van de 
vormingsactiviteit mee aan zijn leidinggevende.  De leidinggevende kan een ander 
personeelslid in de mogelijkheid stellen om de vorming te volgen. 
 
Het personeelslid dat omwille van geldige redenen (gezondheidsredenen of familiale redenen) 
een vorming niet kan beëindigen, kan herkansen. De algemeen directeur beslist hierover. 
 
Artikel 99 
 
Het personeelslid dat aan een extern georganiseerde vormingsactiviteit deelneemt, geeft na 
afloop daarvan aan de vormingsverantwoordelijke en aan zijn diensthoofd een 
aanwezigheidsattest. 
 
Artikel 100 
 
De mate waarin het personeelslid na deelname aan vormingsactiviteiten in zijn dagelijks werk 
toepassing maakt van de geleerde vaardigheden of van de verworven kennis, is een element in 
zijn evaluatie. 
 
Naar gelang van de aard van de vormingsactiviteit moet het personeelslid bovendien: 
 
1) deelnemen aan een proef als de vormingsactiviteit daarmee afsluit 
2) rapporteren aan het diensthoofd en de collega’s en informatie uitwisselen 
3) feedback op de werkvloer. 
 
Artikel 101 
 
Het personeelslid dat op eigen initiatief deelneemt aan interne of externe vormingsactiviteiten 
krijgt daarvoor dienstvrijstelling. De periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met 
dienstactiviteit. 
 
Indien een personeelslid voor het vertrek naar een opleiding via het beschikbare 
tijdsregistratiesysteem zijn uur van vertrek registreert bij zowel het vertrekken als het 
terugkeren wordt de volledige tijd in rekening gebracht als gewerkte tijd. 
 
Indien een personeelslid zijn uur van vertrek, terugkomst en zowel vertrek en terugkomst niet 
registreert krijgt het enkel de normtijd van die dag toegekend als gewerkte tijd, met dien 
verstande dat voor gevolgde opleidingen buiten het grondgebied van de gemeente Zelzate 
1 uur extra gewerkte tijd in rekening mag gebracht worden. Voor verplaatsingen binnen het 
grondgebied van de gemeente zelf wordt geen verplaatsingstijd in rekening gebracht als 
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gewerkte tijd. Indien de opleiding maar een halve dag in beslag neemt wordt de normtijd voor 
die halve dag in rekening gebracht. 
 
Bij het volgen van een meerdaagse opleiding kunnen de gepresteerde uren nooit meer 
bedragen dan de normtijd per dag. 
 
Artikel 102 
 
Het bestuur draagt de kosten (inschrijvingsgeld, kosten van documentatie, kosten van 
eventuele softwarelicenties, …), al dan niet volledig, voor de deelname aan de toegestane 
vormingsactiviteiten.  Tot die kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en van 
de plaats waar de vormingsactiviteit doorgaat.  Het personeelslid dient daartoe de 
bewijsstukken van de verplaatsingskosten in.  De regeling die geldt voor dienstverplaatsingen 
is van toepassing op de verplaatsingen voor vorming. De algemeen directeur of bij delegatie 
de vormingsverantwoordelijke kan evenwel beslissen om de helft van de kosten bij aanvang 
van de opleiding terug te betalen en het saldo na voorleggen van een getuigschrift, diploma of 
attest waaruit blijkt dat het personeelslid de vorming succesvol heeft beëindigd. Aan deze 
beslissing kan eveneens een scholingsbeding gekoppeld worden. Dit gebeurt overeenkomstig 
de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in artikel 22bis van de 
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Bij het contractuele personeelslid wordt het 
scholingsbeding toegevoegd als addendum bij zijn/haar arbeidsovereenkomst. Ook voor de 
statutaire personeelsleden wordt een scholingsbeding afgesloten conform de voorwaarden 
zoals opgenomen in artikel 22bis van de arbeidsovereenkomstenwet. 
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Hoofdstuk X – De administratieve anciënniteiten 
 
Artikel 103 
 
§1 Met administratieve anciënniteiten worden de anciënniteiten bedoeld die gebruikt worden 
voor het verloop van de loopbaan. 
 
De volgende administratieve anciënniteiten zijn van toepassing op het personeelslid:  
1. graadanciënniteit; 
2. niveauanciënniteit; 
3. dienstanciënniteit; 
4. schaalanciënniteit. 
 
De graad-, niveau-, en dienstanciënniteit bestaan uit de werkelijke diensten die bij een 
overheid werden gepresteerd. 
 
§2 Onder werkelijke diensten worden alle diensten verstaan die recht geven op salaris of die, 

wat het statutaire personeelslid betreft, bij ontstentenis van een salaris gelijkgesteld worden 
met dienstactiviteit. 
De periodes van verlof of afwezigheid die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit worden 
weergegeven in de tabel als bijlage VII. 

 
Artikel 104 
 
De administratieve anciënniteiten worden uitgedrukt in jaren en volle kalendermaanden. Ze 
nemen een aanvang op de eerste dag van een maand. Als de diensten geen aanvang hebben 
genomen op de eerste dag van een maand of geen einde hebben genomen op de laatste dag 
van een maand, worden de gedeelten van maanden weggelaten. 
 
Artikel 105 
 
De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van de 
aanstelling op proef in een bepaalde graad of een daarmee vergelijkbare graad. 
 
De niveauanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van 
de aanstelling op proef in een of meer graden van een bepaald niveau of van een daarmee 
vergelijkbaar niveau. 
 
De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die gepresteerd zijn bij een overheid. 
 
Artikel 106 
 
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 schaalanciënniteit begint dus bij elke aanstelling in een graad van nul te lopen. 
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Enkel in de volgende gevallen wordt het behoud of overdracht van opgebouwde 
schaalanciënniteit voorzien: 
- ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde graad 
- ambtshalve herplaatsing in een functie van een lagere graad. 
- interne mobiliteit 
 
De diensten die krachtens de rechtspositieregeling recht geven op een salaris geven recht op 
de toekenning van schaalanciënniteit. 
 
Volgende periodes van onbezoldigde volledige afwezigheid komen ook in aanmerking voor 
de toekenning van schaalanciënniteit doch in totaal voor niet meer dan één jaar: 
 
- loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof 
- Vlaams zorgkrediet 
- disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit en disponibiliteit wegens ambtsontheffing 
- verlof voor opdracht 
- onbetaald verlof als gunst 
- onbetaald verlof als recht 
- politiek verlof 
- loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of 

familielid 
- loopbaanonderbreking in het kader van palliatieve zorg 
 
De schaalanciënniteit die voor die periodes van onbezoldigde afwezigheid wordt toegekend, 
mag in het totaal niet meer belopen dan één jaar. 
 
Artikel 107 
 
§1 Onder overheid in artikel 103 en 105 wordt verstaan: 
 
1. de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke 

verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren.  
2. de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en 

gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn. 
3. de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de 

Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte. 
4. de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 

leerlingenbegeleiding. 
5. de publiekrechtelijke en vrije universiteiten. 
6. elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van 
algemeen of lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het 
overwicht van de overheid tot uiting komt. 

 
§2 De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan het bestuur, worden in 

aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten, met 
uitzondering van de schaalanciënniteit. 
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In afwijking van art 106 eerste lid en in afwijking van vorig lid wordt aan een personeelslid 
met beroepservaring bij een overheid ook schaalanciënniteit toegekend als die 
beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld 

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

 
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 een werknemer een bepaalde 

functie heeft uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet 
inhield; 

2. de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 
3. evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie; 
4. zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie. 

 
Artikel 108 
 
Anciënniteit wordt opgebouwd ongeacht de omvang van de prestatieregeling. 
Deeltijds tewerkgestelde personeelsleden bouwen op hetzelfde ritme schaalanciënniteit op als 
voltijds tewerkgestelde personeelsleden. 
 
Artikel 109 
 
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. 
 
Voor wat de meerekenbaarheid van deze beroepservaring op de periodieke salarisverhogingen 
betreft wordt verwezen naar artikel 167 van deze rechtspositieregeling. 
 
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. attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde 

functie heeft uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet inhield; 
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 voor de functie. 
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Artikel 110 
 
In afwijking van artikel 107 §2 en artikel 109 van deze rechtspositieregeling kan aan een 
personeelslid, bedoeld in artikel 186 §2, 3° van het DLB, met beroepservaring in de 
privésector of als zelfstandige eveneens schaalanciënniteit worden toegekend als die 
beroepservaring relevant is voor de betrekking waarin het personeelslid wordt aangesteld en 
de functie als een knelpuntberoep is vastgesteld. De schaalanciënniteit wordt toegekend 
overeenkomstig artikel 172 van deze rechtspositieregeling.  
 
De aanstellende overheid stelt de lijst van de knelpuntberoepen bij gemotiveerd besluit vast.  
 
Voor de toepassing van dit artikel van deze rechtspositieregeling moet de aanstellende 
overheid bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of 
de personeelscontingenten overeenkomstig artikel 2d van deze rechtspositieregeling de 
betrekking bij gemotiveerd besluit als een knelpuntberoep vaststellen.  
 
Het in aanmerking nemen van de schaalanciënniteit en het leveren van het bewijs voor de 
werkelijk gepresteerde diensten in de privésector of als zelfstandige verloopt in 
overeenstemming met de procedureregels, met toepassing van artikel 107§2, derde en vierde 
lid van deze rechtspositieregeling.  
 
Deze regeling geldt voor de personeelsleden, bedoeld in artikel 186 §2, 3° van het DLB, die 
in dienst zijn getreden na 1 januari 2011. 
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Hoofdstuk XI – De functionele loopbaan 
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 111 
 
De functionele loopbaan bestaat uit de toekenning van opeenvolgende salarisschalen die met 
een en 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 2 – De functionele loopbanen per niveau 
 
Niveau A 
 
Artikel 112 
 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau A: 
 
Voor de graad van rang Ax: 
 
A4a-A4b Van A4a naar A4b na 9 jaar schaalanciënniteit in A4a en 

geen ongunstig evaluatieresultaat 
 
Voor de graden van rang Av: 
 
A1a-A2a-A3a van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en 

geen ongunstig evaluatieresultaat 
van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in A1a en A2a en geen ongunstig 
evaluatieresultaat 

 
Of 
 
A1a-A1b-A2a van A1a naar A1b na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en 

geen ongunstig evaluatieresultaat 
van A1b naar A2a na 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in A1a en A1b en geen ongunstig 
evaluatieresultaat 
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Niveau B 
 
Artikel 113 
 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau B: 
 
Voor de graad van rang Bx: 
 
B4-B5 Van B4 naar B5 na 9 jaar schaalanciënniteit in B4 en geen 

ongunstig evaluatieresultaat 
 
Voor de graden van rang Bv: 
 
B1-B2-B3 van B1 naar B2 na 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en geen 

ongunstig evaluatieresultaat 
van B2 naar B3 na 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in B1 en B2 en geen ongunstig 
evaluatieresultaat 

BV1-BV2-BV3, voor de 
verpleegkundige en de 
paramedicus in een federaal 
gefinancierde gezondheids-
instelling met een diploma van 
professionele bachelor of een 
daarmee gelijkgesteld diploma dat 
in overeenstemming met artikel 3, 
toegang geeft tot niveau B  

van BV1 naar BV2 na 4 jaar schaalanciënniteit in BV1 en 
geen ongunstig evaluatieresultaat  
van BV2 naar BV3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciën-
niteit in BV1 en BV2 en geen ongunstig evaluatieresultaat  

 
Niveau C 
 
Artikel 114 
 
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau C: 
 
Voor de graden van rang Cv: 
 
C1-C2-C3 van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en geen 

ongunstig evaluatieresultaat 
van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit 
in C1 en C2 en geen ongunstig evaluatieresultaat 

 
C1-C2 
voor de begeleider in de erkende 
kinderdagverblijven, de 
begeleider in de initiatieven 

Van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en geen 
ongunstig evaluatieresultaat 



   
 

63 
 

voor buitenschoolse kinder-
opvang en voor de verzorgende 
in de ouderenzorg en in de 
thuiszorg van dit niveau  
 
C3-C4 
voor de graad van gediplomeerd 
of gebrevetteerd verpleeg-
kundige 

Van C3 naar C4 na 9 jaar schaalanciënniteit in C3 en geen 
ongunstig evaluatieresultaat 

 
Voor de graad van rang Cx: 
 
C4-C5 Van C4 naar C5 na 9 jaar schaalanciënniteit in C4 geen 

ongunstig evaluatieresultaat 
 
Niveau D 
 
Artikel 115 
 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen voor het niveau D zijn: 
 
Voor de graad van rang Dv: 
 
D1-D2-D3 van D1 naar D2 na 4 jaar schaalanciënniteit in D1 en geen 

ongunstig evaluatieresultaat 
van D2 naar D3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit 
in D1 en D2 en geen ongunstig evaluatieresultaat 

 
Voor de graad van rang Dx: waaraan de functiebeschrijving in hoofdzaak de leiding over een 
ploeg medewerkers verbindt, op voorwaarde dat de functiehouder van die graad die 
leidinggevende opdracht ook effectief vervult. 
 
D4-D5 Van D4 naar D5 na 9 jaar schaalanciënniteit in D4 en geen 

ongunstig evaluatieresultaat 
 
Niveau E 
 
Artikel 116 
 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen voor het niveau E zijn: 
 
Voor de graad van rang Ev: 
 
E1-E2-E3 van E1 naar E2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en geen 

ongunstig evaluatieresultaat 
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van E2 naar E3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit 
in E1 en E2 en geen ongunstig evaluatie-resultaat 
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Hoofdstuk XII – De bevordering 
 
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 117 
 
De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een functie van een graad met een 
hogere rang in overeenstemming met de indeling en rangschikking van de graden in de 
personeelsformatie. 
 
Artikel 118 
 
§1 Een bevordering is alleen mogelijk in een vacante betrekking van de personeelsformatie. 

Dit kan zowel een statutaire als een contractuele betrekking zijn. 
 
§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, als ze 
aan een van de volgende criteria beantwoorden: 
a) ze zijn na de inwerkingtreding van het plaatselijke rechtpositiebesluit aangesteld 

na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in titel II , hoofdstuk II en 
III  

b) ze zijn voor de inwerkingtreding van het plaatselijke rechtpositiebesluit aangesteld 
na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige 
selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen 

 
De aanstellende overheid brengt de personeelsleden van de interne vacature op de hoogte 
en doet een oproep tot kandidaatstelling met behulp van: 
- een brief of 
- een affiche op de werkplaatsen of 
- e-mail 
 
Personeelsleden die door hun werkomstandigheden geen toegang hebben tot mail of er 
slechts onregelmatige toegang toe hebben, worden op de hoogte gebracht met behulp van 
een brief. 
Personeelsleden die vanwege hun afwezigheid geen kennis kunnen nemen van de vacature 
binnen de termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op de 
hoogte gebracht van de vacature. 
 
Het vacaturebericht vermeldt: 
- de functiebenaming 
- de salarisschaal 
- de bevorderingsvoorwaarden 
- de selectieproeven 
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- 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 

- als er een bevorderingsreserve aangelegd wordt of niet  
 

Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen verlopen minstens tien kalenderdagen. 
De algemeen directeur bepaalt de termijn voor de indiening van de kandidaturen rekening 
houdend met die algemeen geldende minimale termijn. 
Als met toepassing van het tweede lid de bekendmaking per post gebeurt, dan geldt de 
datum van de verzending per post voor alle kandidaten als datum van bekendmaking van 
de vacature. 
 
De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren, gericht aan de 
persoon of dienst vermeld in het vacaturebericht: 
a. door een (aangetekende) sollicitatiebrief; 
b. door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs; 
c. door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier; 
d. door het versturen van een e-mail; 
 
De datum van verzending van de kandidaturen wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidaturen zijn ingediend. De datum van de poststempel, van de persoonlijke afgifte 
tegen ontvangstbewijs, van de inschrijving via een elektronisch formulier of van het 
mailbericht geldt als datum van verzending. 
 
Het personeelslid krijgt in elk geval een ontvangstmelding van zijn kandidatuur. 

 
Artikel 119 
 
De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen, tenzij de 
raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoordeelt het uitvoerend orgaan de geldigheid. 
 
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. 
 
Artikel 120 
 
Om voor bevordering in aanmerking te komen moeten de kandidaten: 
1. een  minimale anciënniteit hebben overeenkomstig artikel 123 t.e.m. 126; 
2. geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
3. zo nodig, het vereiste diploma hebben. Het is eigen aan de bevorderingsprocedure dat ze 

geen diplomavereiste oplegt. Een diploma is enkel vereist als het bezit ervan noodzakelijk 
is voor die functie of als die functie een beschermde titel betreft; 

4. slagen voor een selectieprocedure. 
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Onder anciënniteit vermeld in 1. wordt verstaan: ofwel dienstanciënniteit, ofwel 
niveauanciënniteit, ofwel graadanciënniteit, ofwel een combinatie van die anciënniteiten. 
 
 
Afdeling 2 – De selectie 
 
Artikel 121 
 
De algemene bepalingen vastgesteld in artikels 13 t.e.m. 18 over de selectieprocedure bij 
aanwerving zijn van overeenkomstige toepassing op de selecties in het kader van een 
bevorderingsprocedure. 
 
Artikel 122 
 
De geslaagde kandidaten behouden onbeperkt het voordeel van hun selectieresultaat en 
blijven op basis daarvan in aanmerking komen voor een bevordering in een functie van de 
graad waarvoor ze geslaagd zijn of worden voor een maximale duur van 2 jaar opgenomen in 
een bevorderingsreserve voor een bevordering in een functie van de graad waarvoor ze 
geslaagd zijn. 
 
De aanstellende overheid bepaalt bij de openverklaring van de functie zijn keuze en bij keuze 
voor de vaststelling van een bevorderingsreserve stelt ze de duur van die bevorderingsreserve 
vast binnen het maximumaantal jaren vermeld in het eerste lid. 
 
 
Afdeling 3 – De algemene (als niet geïntegreerd met specifieke) bevorderingsvoorwaar-
den per niveau en per rang 
 
Artikel 123 
 
De algemene voorwaarden voor bevordering zijn: 
 
Voor de graad van algemeen directeur en financieel directeur: 
a) ten minste 5 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van minstens rang Bv 
b) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
c) slagen voor een selectieprocedure 
 
Niveau A 
 
Voor een graad van rang Ax:  
 
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van minstens rang Bv;  
b) als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 

voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie 
c) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
d) slagen voor de selectieprocedure 
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Voor een graad van rang Av, (basisgraad): 
 
a) titularis zijn van een graad van niveau B of niveau C 

ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau B of ten minste 6 jaar 
graadanciënniteit hebben in een graad van niveau C of in beide niveaus samen 

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

c) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
d) slagen voor de selectieprocedure 
 
Artikel 124 
 
Niveau B 
 
Voor een graad van rang Bx: 
 
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Bv, of ten minste 6 jaar 

graadanciënniteit hebben in een graad van ten minste rang Cv 
b) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
c) slagen voor de selectieprocedure 
 
Voor een graad van rang Bv (basisgraad): 
 
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van ten minste rang Cv, of ten 

minste 6 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van ten minste rang Dv 
b) als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 

voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie 
c) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
d) slagen voor de selectieprocedure 
 
Niveau C 
 
Artikel 125 
 
Voor een graad van rang Cx: 
 
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Cv of ten minste 6 jaar 

graadanciënniteit hebben in een graad van ten minste rang Dv 
b) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
c) slagen voor de selectieprocedure 
 
Voor een graad van rang Cv: 
 
a) ten minste 3 jaar anciënniteit hebben in niveau D of niveau E 
b) als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 

voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie 
c) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
d) slagen voor de selectieprocedure 
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Artikel 126 
 
Niveau D 
 
Voor een graad van rang Dx, schaal D4-D5 (technisch hogere rang): 
 
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Dv, al dan niet in een 

bepaalde specialisatie 
b) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
c) slagen voor de selectieprocedure 
 
Voor een graad van rang Dv, schalen D1-D3: 
 
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Ev, al dan niet in een 

bepaald vak 
b) als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 

voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie 
c) geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 
d) slagen voor de selectieprocedure 
 
 
Afdeling 4 – Specifieke bevorderingsvoorwaarden per graad 
 
Artikel 127 
 
Eventuele andere specifieke bevorderings- en toelatingsvoorwaarden, zoals expertises of 
brevetten, worden in bijlage III bij deze rechtspositieregeling per graad vastgesteld.  
 
 
Afdeling 5 – De proeftijd/inloopperiode van het personeelslid na bevordering 
 
Artikel 128 
 
De proeftijd/inloopperiode na bevordering beoogt de inwerking van het personeelslid in zijn 
nieuwe functie en stelt de aanstellende overheid in staat de geschiktheid van het personeelslid 
voor de nieuwe functie te verifiëren. De leidinggevende van het personeelslid zorgt in overleg 
met de algemeen directeur voor de actieve inwerking van het personeelslid in zijn nieuwe 
functie. 
 
Artikel 129 
 
De bepalingen van art 38, 39§2, 41, 42, 44 2° alinea over de evaluatie van de 
proeftijd/inloopperiode, zijn van overeenkomstige toepassing op de proeftijd/inloopperiode na 
bevordering. 
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Hoofdstuk XIII – De vervulling van een vacature door interne personeelsmobiliteit 
 
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 130 
 
§1 Onder interne personeelsmobiliteit voor de vervulling van een vacature wordt verstaan: de 

heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie 
die in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld. 

 
§2 Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende 

personeelsleden in aanmerking: 
 

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

2. de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan een van 
de volgende criteria beantwoorden: 
a) ze zijn de inwerkingtreding van het plaatselijke rechtpositiebesluit aangesteld na 

een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in titel II, hoofdstuk II en III. 
b) ze zijn de inwerkingtreding van het plaatselijke rechtpositiebesluit aangesteld na 

een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige 
selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 

 
De procedure van interne personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de functies van 
algemeen directeur en financieel directeur. 

 
§3 De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. 
 

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

 
Artikel 131 
 
De aanstellende overheid beslist over de heraanstelling. 
De heraanstelling is niet tijdelijk, maar definitief. 
 
De bepalingen over de proeftijd/inloopperiode zijn niet van toepassing na een procedure van 
interne personeelsmobiliteit. 
 
 



   
 

71 
 

Afdeling 2 – De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 
 
Artikel 132 
 
De kandidaten moeten ten minste:  
1. een minimale graadanciënniteit van drie jaar hebben; 
2. geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie; 
3. voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving, met 

andere woorden slagen voor de proeven. 
Een sollicitatiegesprek is voldoend als proef indien het personeelslid heraangesteld wordt 
in een vacante betrekking in dezelfde graad. 
Betreft het een heraanstelling in een andere graad van dezelfde rang, waarbij er grotere 
verschillen te overbruggen zijn, wordt een meer specifieke selectietechniek gebruikt. 

4. zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste voor de functie. 
 
Artikel 133 
 
De aanstellende overheid brengt de personeelsleden van de interne vacature op de hoogte en 
doet een oproep tot kandidaatstelling met behulp van: 
- een brief 
- affiche op de werkplaatsen 
- e-mail 
 
Personeelsleden die door hun werkomstandigheden geen toegang hebben tot mail of er slechts 
onregelmatige toegang toe hebben, worden op de hoogte gebracht met behulp van een brief. 
Personeelsleden die vanwege hun afwezigheid geen kennis kunnen nemen van de vacature 
binnen de termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op de hoogte 
gebracht van de vacature. 
 
Het vacaturebericht vermeldt: 
1. de functiebenaming 
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. 
 
Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen verlopen minstens veertien kalenderdagen. 
De algemeen directeur bepaalt de termijn voor de indiening van de kandidaturen rekening 
houdend met die algemeen geldende minimale termijn. 
Als met toepassing van het tweede lid de bekendmaking per post gebeurt, dan geldt de datum 
van de verzending per post voor alle kandidaten als datum van bekendmaking van de 
vacature. 
 
De kandidaturen kunnen ingediend worden door een per post verzonden sollicitatiebrief. 
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De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidatuur is ingediend. 
Voor de datum van verzending geldt de datum van de poststempel. 
 
Het personeelslid krijgt in elk geval een ontvangstmelding van zijn kandidatuur. 
 
Artikel 134 
 
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. 
 
Artikel 135 
 
§1 Als de functie vervuld wordt door 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 regels vastgesteld in artikel 14 en 
functioneert in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 en 16. 
 
Het interview is onder meer gebaseerd op: 
1. de selectiecriteria, afgeleid van de functiebeschrijving voor de vacante functie; 
2. een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier; 
3. de laatste evaluatie 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 
bevonden kandidaten voor. 

 
§2 Als de functie vervuld wordt door graadverandering, dan worden de kandidaten 

onderworpen aan een selectieprocedure die bestaat uit: 
1) een gestructureerd interview, gebaseerd op: 

a. de selectiecriteria, afgeleid van de functiebeschrijving voor de vacante functie;  
b. een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier; 
c. de laatste evaluatie van de kandidaat. 

2) naargelang van de aard van de functie, ofwel: 
a. een psychotechnische proef; 
b. een of meer specifieke vaardigheidstests, al dan niet met behulp van een assessment; 
c. een praktische proef; 
d. een schriftelijke proef, afgestemd op de functie. 

 
De aanstellende overheid bepaalt de keuze uit de mogelijkheden in punt 2). 
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De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de regels vastgesteld in artikel 14 en 
functioneert in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 en 16. 

 
§3 Als de vacante functie zowel door functiewijziging als door graadverandering toegankelijk 

is, dan is §2 van toepassing voor de wijze waarop nagegaan wordt of de kandidaten 
voldoen aan de competentievereisten voor de functie. 

 
§4 De heraanstelling is definitief in die zin dat het niet gaat om een tijdelijke verandering van 

functie, maar om een duurzame nieuwe aanstelling in een andere functie. 
Voor contractuele personeelsleden zal een heraanstelling in een andere functie gepaard 
dienen te gaan met het in overeenstemming brengen van de arbeidsovereenkomst aan de 
gewijzigde functie-inhoud als essentieel element van de arbeidsovereenkomst. 

 
Artikel 136 
 
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 op een wijze als bepaald in artikel 109. 
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Hoofdstuk XIV - Externe personeelsmobiliteit 
 
Afdeling 1 - Externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde 
werkingsgebied 
 
Artikel 136a 

§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. 
Artikel 136b  

§1 De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW wordt verwezenlijkt op 
de volgende manieren of op één van de volgende manieren: 
1. door het deelnemen van personeelsleden van het OCMW aan een procedure voor 

interne personeelsmobiliteit bij de gemeente, of omgekeerd; 
2. 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: 
1. een vast aangesteld statutair personeelslid, ongeacht de administratieve stand; 
2. 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. 

 
Artikel 136c 

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. 
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Afdeling 2 - Gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en gemeenschappelijke 
wervingsreserves bij sommige overheden met hetzelfde werkingsgebied 
 
Artikel 136d  

§1 De aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW kunnen bij een aanwervings-
procedure, 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 artikel 122 van deze rechtspositieregeling. 

 

§2 De procedure voor gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en 
gemeenschappelijke wervingsreserves is niet van toepassing op het ambt van algemeen 
directeur en financieel directeur. 

 

Afdeling 3 - 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. 
 
Artikel 136e 

§1 De externe personeelsmobiliteit tussen het bestuur 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. 
 

Artikel 136f  

Voor het deelnemen aan een procedure voor externe personeelsmobiliteit tussen het bestuur 
en andere overheden kunnen de volgende personeelsleden zich kandidaat stellen: 

1. een vast aangesteld statutair personeelslid in een gelijkwaardige graad; 
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2. 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. 

 
Artikel 136g  

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. 

 
Artikel 136h 

De duur van de proeftijd/inloopperiode bedraagt drie maanden voor de personeelsleden. 
 
De bepalingen over het berekenen van de proeftijd/inloopperiode, bedoeld in artikel 39, §2 
van deze rechtspositieregeling, zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 



   
 

77 
 

Hoofdstuk XV -  Interne dienstaanwijzingen 
 
Artikel 136i 

§1 Onverminderd de toepassing van Titel II, hoofdstuk XIII zijn in uitdrukkelijk 
gemotiveerde gevallen interne dienstaanwijzingen in niet vacante betrekkingen mogelijk. 
In al deze gevallen behoudt het personeelslid zijn/haar huidige graad, maar kan hij/zij 
belast worden met andere opdrachten.  

 
§2 Indien een personeelslid dat geen leiding geeft als gevolg van één van de hierna vermelde 

personeelsbewegingen belast wordt met leidinggevende taken, kan dit enkel wanneer 
hij/zij hiervoor voorafgaandelijk geschikt is bevonden in een geschiktheidsproef die de 
leidinggevende competenties test (psycho-technische screening en/of rollenspel en/of 
interview en/of case). Deze geschiktheidsproef in het kader van de interne 
dienstaanwijzing is vierentwintig maanden geldig.  

 
Artikel 136j 

§1 De diensthoofden bepalen te allen tijde de concrete opdrachten van hun medewerkers, 
evenals de onderverdeling van de dienst en de plaats waar de personeelsleden van hun 
dienst worden tewerkgesteld.  

 

§2 De algemeen directeur kan bij besluit omwille van de goede werking en de continuïteit van 
de diensten, mits gemotiveerde redenen – bijvoorbeeld in de volgende niet-limitatief 
opgesomde situaties: een tijdelijke vermeerdering van het werk, een wijziging in het 
takenpakket binnen de dienst, een wijziging van de arbeidsomstandigheden, nieuwe, 
bijkomende taken, een tijdelijke vermindering van werk – een personeelslid tewerkstellen 
in een ander dienst. De algemeen directeur legt het ontwerp van besluit voor aan het 
managementteam. 

 
§3 Vooraleer deze interne dienstaanwijzing kan doorgevoerd worden, moet het personeelslid 

schriftelijk of mondeling gehoord worden waarbij minstens besproken wordt of het een bij 
het personeelslid passend takenpakket betreft. Indien deze interne dienstaanwijzing voor 
een contractueel personeelslid een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst 
wijzigt, dienen beide partijen hiermee in te stemmen via een addendum op de 
arbeidsovereenkomst. 

 
§4 De interne dienstaanwijzing heeft geen invloed op het salaris, de anciënniteiten en 

verlofrechten van het personeelslid. 
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Hoofdstuk XVI - Overplaatsing ingevolge reorganisatie 
 

Artikel 136k 

Indien de aanstellende overheid beslist om één of meer diensten te reorganiseren, kan een 
personeelslid wiens functie niet wordt opgeheven tewerkgesteld worden in de nieuw 
toegewezen dienst. De toewijzing geschiedt door het de aanstellende overheid op advies van 
de algemeen directeur.  
 

Indien de toewijzing voor een contractueel personeelslid een essentieel onderdeel van de 
arbeidsovereenkomst wijzigt, dienen beide partijen hiermee in te stemmen via een addendum 
op de arbeidsovereenkomst. 
 
Hoofdstuk XVII - De overplaatsing ingevolge ordemaatregel  
 
Art 136l 

De aanstellende overheid kan, in het belang van de dienst, één of meerdere personeelsleden, 
om gemotiveerde redenen, vanwege het gedrag en/of de ingesteldheid van dat personeelslid of 
van die personeelsleden, overplaatsen naar een andere dienst, wanneer de tewerkstelling van 
dat of van die personeelsleden in de dienst van oorsprong niet langer mogelijk blijkt en/of niet 
langer aanvaardbaar is.  
 
Vooraleer deze ordemaatregel kan doorgevoerd worden, moet het personeelslid schriftelijk of 
mondeling gehoord worden.  
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TITEL III – HET OPDRACHTHOUDERSCHAP EN DE WAARNEMING VAN EEN 
HOGERE FUNCTIE 
 
 
Hoofdstuk I – Opdrachthouderschap 
 
Artikel 136m 
 
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/inloopperiode 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. 
 
Artikel 136n 
 
De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage zoals vastgesteld in artikel 
211bis. 
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Hoofdstuk II – De waarneming van een hogere functie 
 
Artikel 137 
 
§1 Een vast aangesteld statutair personeelslid van een lagere graad wordt als waarnemend 

functiehouder aangesteld in een functie van een hogere graad, als de functiehouder van die 
functie tijdelijk afwezig is of als die functie definitief vacant is. 

 
Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die door bevordering rechtstreeks toegang 
geeft tot de waar te nemen functie. De waarnemer moet niet aan de 
bevorderingsvoorwaarden voor de waar te nemen functie voldoen. 
 
De aanstellende overheid beslist op voorstel van het hoofd van het personeel wie de hogere 
functie waarneemt. 

 
§2 De waarneming van een hogere functie in een betrekking die definitief vacant is, mag ten 

hoogste zes maanden duren. Die termijn mag, als dat noodzakelijk is voor de goede 
werking van de dienst, verlengd worden op voorwaarde dat de procedure om de betrekking 
definitief te vervullen op het ogenblik van de verlenging ingezet is. 

 
§3 De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die verbonden zijn 

met die functie. 
 

De waarnemer van een hogere functie krijgt de toelage vermeld in artikel 210. 
 
Artikel 138 
 
Een contractueel personeelslid in dienst dat met de waarneming instemt, komt voor de 
waarneming van een hogere functie in aanmerking onder dezelfde voorwaarden als het vast 
aangestelde statutaire personeelslid, met dien verstande dat: 
 
1. de waarneming in een betrekking die niet definitief vacant is, nooit langer dan twee jaar 

mag duren; 
2. aan de waarnemer voor de duur van de waarneming een salaris toegekend wordt in de 

salarisschaal die verbonden is met de hogere functie. 
 
Artikel 139 
 
De waarneming door een contractueel personeelslid gebeurt onder de vorm van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst of een bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst.  
 
De contractant die de hogere functie waarneemt, heeft aanspraak op het salaris dat hij zou 
genieten als hij in de functie aangesteld zou zijn. De contractuele waarnemer heeft geen recht 
op de waarnemingstoelage.  
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Artikel 140 
 
De gemeenteraad kan een waarnemend algemeen directeur of een waarnemend financieel 
directeur aanstellen om de algemeen directeur of de 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 de financieel directeur, 
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. 
 
Artikel 141 
 
De gemeenteraad stelt in ieder geval een waarnemend algemeen directeur of waarnemend 
financieel directeur aan, als de afwezigheid of de verhindering van de algemeen directeur of 
de financieel directeur langer dan honderdtwintig dagen duurt, of bij vacature van het ambt. 
 
Artikel 142 
 
De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel directeur 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 de waarnemend financieel directeur oefenen alle 
bevoegdheden uit die aan dat ambt verbonden zijn. 
 
De waarnemer heeft recht op de waarnemingstoelage, vermeld in artikel 210. 



   
 

82 
 

TITEL IIIBIS - TERBESCHIKKINGSTELLING EN OVERDRACHT 
 
Artikel 142a  
 
Het vast aangestelde personeelslid kan ter beschikking gesteld worden van een gebruiker 
onder de voorwaarden die in dit hoofdstuk bepaald worden.  
 
De vast aangestelde personeelsleden kunnen tijdelijk ter beschikking worden gesteld in 
toepassing van artikel 185 en 196 van het DLB. De raad stelt de lijst op van ter beschikking 
gestelde personeelsleden. 
 
Artikel 142b 
 
§1.  Naast het bestuur oefent ook de gebruiker werkgeversgezag uit over het ter beschikking 

gesteld personeelslid. De gebruiker kan instructies en bevelen geven, en afspraken maken 
met het personeelslid. 

 
§2.  De ter beschikking gestelde personeelsleden behouden de rechten en plichten voorzien in 

de rechtspositieregeling van het bestuur, dat op hen van toepassing blijft. 
 
§3.  Het bestuur beslist na overleg met de gebruiker over de toekenning van verloven en 

afwezigheden aan het ter beschikking gesteld personeelslid.  
  
§4.  Het bestuur evalueert het ter beschikking gesteld personeelslid op basis van een verslag 

van de gebruiker. 
 
§5.  Het bestuur kan in voorkomend geval een tuchtprocedure tegen het ter beschikking 

gesteld personeelslid opstarten op verslag van de gebruiker. 
 
Artikel 142c 
 
De terbeschikkingstelling van het vast aangestelde personeelslid is onderworpen aan volgende 
voorwaarden: 
1°  De terbeschikkingstelling moet een beperkte tijd hebben en betrekking hebben op een 

opdracht die rechtstreeks verband houdt met een gemeentelijk belang. 
2°  De arbeidsvoorwaarden en het salaris, met inbegrip van de vergoedingen, voordelen, 

verloven en afwezigheden, van het ter beschikking gesteld personeelslid worden exclusief 
vastgesteld door de gemeente. Het bestuur betaalt het salaris, eventueel aangevuld met 
toelagen en vergoedingen, rechtstreeks aan het ter beschikking gesteld personeelslid. In 
een overeenkomst tussen het bestuur en de gebruiker wordt de terugbetaling van de 
werkgeverskost geregeld. 

3°  Gedurende de periode waarin het vast aangestelde personeelslid ter beschikking van de 
gebruiker wordt gesteld is de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de 
bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid 
die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24 juli 
1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers. 
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4°  De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de 
opdracht moeten worden vastgesteld in een geschrift. Het betrokken vast aangesteld 
personeelslid wordt voorafgaand gehoord door de aanstellende overheid en door alle 
partijen wordt gestreefd naar een consensus. Het geschrift wordt goedgekeurd door de 
aanstellende overheid en ondertekend door het hoofd van het personeel en de gebruiker 
en wordt ter kennisgeving bezorgd aan het vast aangesteld personeelslid. Deze werkwijze 
doet geen afbreuk aan hogere regelgeving. 

 
Artikel 142d 
 
De raad beslist over de terbeschikkingstelling.  
 
De terbeschikkingstelling kan geschieden voor bepaalde tijd. 
 
De terbeschikkingstelling kan worden beëindigd door het bestuur of door de gebruiker mits 
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De terbeschikkingstelling eindigt ook 
indien het statutair dienstverband met het bestuur eindigt. 
 
Artikel 142e 
 
De gemeenteraad kan een personeelslid overdragen aan het OCMW, mits goedkeuring 
bekomen wordt vanwege de raad voor maatschappelijk welzijn. 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. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn 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-bestuur in dienst was gebleven, volgens de 
voorwaarden die daarvoor golden bij het OCMW-bestuur. 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 – DE AMBTSHALVE HERPLAATSING 
 
 
Hoofdstuk I – De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire 
personeelslid in een functie van dezelfde rang 
 
Artikel 143 
 
§1 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. 

 
§2 De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing. Ze voert hierover vooraf 

een gesprek met het vast aangestelde statutaire personeelslid. 
De herplaatsing is niet tijdelijk, maar definitief. 

 
Het personeelslid wordt ten minste tien kalenderdagen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor 
het gesprek, vermeld in het eerste lid, en geïnformeerd over de passende functie of 
functies die voorgesteld worden. 

 
Artikel 144 
 
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 in een functie van dezelfde rang kan ook toegepast worden als 
een vast aangesteld statutair personeelslid door de bevoegde gezondheidsdienst ongeschikt 
verklaard werd om zijn functie nog langer uit te oefenen, maar wel geschikt geacht wordt om 
een andere functie uit te oefenen die verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand. 
 
Artikel 145 
 
§1 De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wegens afschaffing van de 

betrekking is alleen mogelijk in een vacante functie. 
De ambtshalve herplaatsing wegens afschaffing van de betrekking heeft voorrang op de 
vervulling van de vacature door een procedure van aanwerving, bevordering of interne 
personeelsmobiliteit. 
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: 
1. de mate waarin voldaan wordt aan de competentievereisten voor de vacante functie; 
2. de dienstanciënniteit; 
3. de leeftijd. 
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§2 Het personeelslid behoudt na de ambtshalve herplaatsing de salarisschaal en de 
schaalanciënniteit die het verworven had in zijn vorige functie. 

 
Als het personeelslid herplaatst wordt in een functie van een andere graad, wordt 
graadanciënniteit toegekend. in overeenstemming met de bepalingen van artikel 107§2, 
3° lid.  
De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid worden in aanmerking 
genomen voor zover deze diensten een vergelijking doorstaan met de voorwaarden en met 
het functieprofiel van de functie waarin het personeelslid wordt herplaatst. 
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Hoofdstuk II – De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire 
personeelslid in een functie van een lagere graad 
 
Artikel 146 
 
§1 Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een ongunstige evaluatie van de 

proeftijd na 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. 
 
Het personeelslid krijgt opnieuw de salarisschaal die het verworven had in zijn vorige 
functie of 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. 

 
§2 Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan op initiatief van het bestuur herplaatst 

worden in een functie van een lagere graad wanneer de 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 passende functie van een 
lagere graad. 
 
Voor de vaststelling van het salaris, de salarisschaal en de schaalanciënniteit wordt 
rekening gehouden met het salaris, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het 
personeelslid verworven had in zijn vorige graad. 

 
§3 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 vacante passende functie van een lagere graad. Die vorm van herplaatsing kan slechts 
eenmaal tijdens de loopbaan toegekend worden. 
 
Het personeelslid 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 vorige graad een functionele loopbaan verbonden was, wordt de 
schaalanciënniteit die het betrokken personeelslid had opgebouwd in zijn salarisschaal 
overgedragen op de nieuwe salarisschaal. 

 
Artikel 147 
 
De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing, vermeld in artikel 146. Ze 
voert hierover vooraf een gesprek met het personeelslid. De herplaatsing is niet tijdelijk, maar 
definitief. 
 
Het betrokken personeelslid wordt ten minste acht kalenderdagen vooraf schriftelijk 
uitgenodigd voor het gesprek, vermeld in het eerste lid en geïnformeerd over de passende 
functie of functies die voorgesteld worden. 
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In het kader van de ambtshalve herplaatsing moeten de beginselen van behoorlijk bestuur 
nageleefd worden, waaronder de hoorplicht. In het kader van de hoorplicht moet het 
personeelslid gehoord worden en op die manier de gelegenheid krijgen zich op de 
herplaatsing voor te bereiden. 
 
 
Hoofdstuk III – De herplaatsing van het contractuele personeelslid 
 
Artikel 148 
 
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 V – HET VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN STATUTAIR 
PERSONEELSLID EN DE DEFINITIEVE AMBTSNEERLEGGING 
 
Artikel 149 
 
Het statutaire personeelslid kan zijn hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen naar 
aanleiding van: 
 
1) volgende tuchtstraffen:ontslag van ambtswege en afzetting 
2) de vervroegde pensionering om medische redenen of wegens invaliditeit. 
 
Naast de gevallen vermeld in punt 1° en 2°, en overeenkomstig artikel 103 en 104, BVR, kan 
niemand de hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen, tenzij in de gevallen die 
bepaald zijn in artikel 150. 
 
Artikel 150 
 
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 of 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. 

 
De termijn vermeld in punt 1) geldt niet in het geval van arglist of bedrog vanwege het 
statutaire personeelslid. 
 
De medische ongeschiktheid wordt vastgesteld door de bevoegde federale gezondheidsdienst 
(Medex) nadat het personeelslid zijn ziektekrediet heeft opgebruikt. 
 
Artikel 151 
 
§1 In de gevallen vermeld in artikel 150 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 150, punt 1), na arglist of bedrog, wordt op staande voet ontslagen, ongeacht het 
tijdstip waarop die onregelmatigheid werd vastgesteld. 

 
In afwijking van het eerste lid, krijgt het statutaire personeelslid van wie de onregelmatige 
aanstelling, vermeld in artikel 150, punt 1), niet te wijten is aan arglist of bedrog van zijn 
kant, een verbrekingsvergoeding.  
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Het bedrag van de verbrekingsvergoeding is gelijk aan het loon van drie maanden, als het 
statutaire personeelslid op de datum dat het ontslag ingaat in het totaal geen vijf jaar 
dienstanciënniteit bij een overheid heeft. Voor elke periode van vijf jaar dienstanciënniteit 
bij een overheid wordt het bedrag verhoogd met het loon van drie maanden. 

 
§2 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. De brief deelt de beslissing en de 
redenen ervoor mee en vermeld de ingangsdatum van het ontslag. Het ontslag gaat niet in 
met terugwerkende kracht, maar gaat in op de datum vermeld in de ontslagbeslissing, en, 
als daarin geen datum vermeld wordt, op de dag van de beslissing zelf. 
 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid wordt bij zijn ontslag geïnformeerd over alle 
verplichtingen van bestuur en personeelslid die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 
houdende sociale en diverse andere bepalingen. 
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Hoofdstuk II – De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid 
 
Artikel 152 
 
De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het statutaire 
personeelslid op proef: 
1. het vrijwillig ontslag; 
2. de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van het evaluatieresultaat 

ongunstig voor de eindevaluatie van de proeftijd. 

Het statutaire personeelslid op proef, dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal 
gedurende drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan ontslagen worden. 
 
Artikel 153 
 
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 evaluatie met het 

evaluatieresultaat ongunstig; 
3. de pensionering ingevolgde de toepassing van de pensioenwetgeving; 
4. het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 

In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde 
statutaire personeelslid na het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden. 
Het statutaire dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende overheid of op 
verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het 
personeelslid vereist. In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de 
aanstellende overheid vereist. In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de 
verlenging voor een periode van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met hoogstens één 
jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de volledige periode van de verlenging 
de hoedanigheid van vast aangesteld statutair personeelslid. 
 
Artikel 154 
 
Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt de aanstellende overheid 
daarvan schriftelijk in kennis. 
 
De aanstellende overheid neemt kennis van het ontslag. 
Het personeelslid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de kennisneming. 
 
De datum waarop het statutaire personeelslid de dienst effectief verlaat, wordt vastgesteld in 
onderling akkoord tussen het personeelslid en de aanstellende overheid. 
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Artikel 155 
 
Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid of wegens ziekte of invaliditeit, vermeld in artikel 39, §2, derde lid,  
heeft een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop het 
ontslag werd betekend. 
 
In afwijking van het eerste lid kan de aanstellende overheid beslissen de opzegtermijn om te 
zetten in een verbrekingsvergoeding. 
Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, 
betekend. 
 
Artikel 156 
 
§1 Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast aangestelde 

statutaire personeelslid wordt met een aangetekende brief betekend. 
Daarbij wordt de datum van uitwerking vermeld en wordt het personeelslid geïnformeerd 
over alle verplichtingen van het bestuur en het personeelslid die voortvloeien uit de wet 
van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen. 

 
De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening 
van het ontslag. 

 
§2 Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen wegens definitief 

vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft, ongeacht de hoogte van het loon, een 
opzeggingstermijn van drie maanden. Het bestuur kan opteren om deze opzegtermijn te 
vervangen door een verbrekingsvergoeding. Deze keuze wordt in de ontslagbrief expliciet 
vermeld. 

 
Artikel 157 
 
Het statutaire personeelslid op proef dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid krijgt voor een deelname aan een sollicitatieprocedure bij een andere 
werkgever dienstvrijstelling voor de duur die daartoe nodig is, overeenkomstig de wet op de 
arbeidsovereenkomsten. Het personeelslid stelt zijn leidinggevende op voorhand in kennis 
van de afwezigheid voor deelname aan de sollicitatieprocedure. 
 
Artikel 158 
 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt wegens definitief 
vastgestelde beroepsongeschiktheid krijgt maximaal één dag per week voor een deelname aan 
een sollicitatieprocedure bij een andere werkgever. Het personeelslid stelt zijn leidinggevende 
op voorhand in kennis van de afwezigheid voor deelname aan een sollicitatieprocedure. 
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Artikel 159 
 
In onderling akkoord tussen de aanstellende overheid kan de opzeggingstermijn van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid, worden ingekort. 
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Hoofdstuk III - De uitdiensttreding van het contractuele personeelslid 
 

Artikel 159a  

Het ontslag van het contractueel personeel gebeurt conform de bepalingen van de 
arbeidsovereenkomstenwetgeving. 
 
Het personeelslid dat ontslagen wordt door het bestuur en die recht heeft op een 
opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een opzeggingsvergoeding die overeenstemt 
met de duur van de opzeggingstermijn van minstens 30 weken, kan aanspraak maken op een 
ontslagpakket. 
Dit pakket bestaat uit een:  
- opzeggingsvergoeding of een opzeggingstermijn; 
- een outplacementbegeleiding. 
 
Bij een ontslag met een opzeggingsvergoeding wordt de vergoeding verminderd met vier 
weken (de waarde van de outplacementbegeleiding). 
 
Bij een ontslag met inachtneming van een opzeggingstermijn wordt de tijd die wordt besteed 
aan deze outplacementbegeleiding aangerekend op de tijd gedurende dewelke deze 
werknemer met behoud van loon van het werk mag wegblijven om een nieuwe 
dienstbetrekking te zoeken krachtens artikel 41 van voormelde wet van 3 juli 1978. 
 
De bepalingen van afdeling 1 van hoofdstuk V van de wet van 5 september 2001 tot de 
verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, zijn van toepassing. 
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TITEL VI – HET SALARIS 
 
 
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 
 
Artikel 160 
Het jaarsalaris van het personeel is vastgelegd in salarisschalen, die bestaan uit: 
 
1. een minimumsalaris 
2. de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen 
3. een maximumsalaris 
 
Artikel 161 
 
Elke salarisschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C, D, E, die overeenstemmen 
met de niveaus, vermeld in artikel 6 van het BVR, gevolg 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. 
 
Artikel 162 
 
Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, vermeld in de 
artikels 112 tot en met  116, verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde 
lettercijfercode: 
 
1° niveau E:  
 
graad rang schalen 
1 basisgraad Ev E1-E2-E3 
 
2° niveau D:  
 
graad rang schalen 
1 basisgraad Dv D1-D2-D3 
1 technische hogere graad Dx D4-D5 
 
3° niveau C:  
 
1 basisgraad     rang  
 
graad rang schalen 
1 basisgraad Cv C1-C2-C3 
Basisgraad van zorgkundige, 
kinderverzorgster of verzorgende met 
diploma secundair onderwijs of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs 
Basisgraad van gegradueerd/gediplomeerd 

Cv  
 
 
 
Cv 

C1-C2 
 
 
 
C3-C4 
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verpleegkundige 
1 hogere graad Cx C4-C5 
 
4° niveau B:  
 
graad rang schalen 
1 basisgraad 
Basisgraad van bachelor verpleegkundige 
en van paramedicus 

Bv 
Bv 

B1-B2-B3 
BV1-BV2-BV3 
 

1 hogere graad 
Hogere graad van hoofdverpleegkundige 
Directeur woonzorgcentrum 

Bx 
Bx 
Bx 

B4-B5 
BV5 
B6-B7 

 
5° niveau A:  
 
graad rang schalen 
1 basisgraad Av A1a-A2a-A3a 
1 hogere grad Ax A4a-A4b 
 
 
De salarisschaal van de algemeen directeur is de hoogste salarisschaal binnen de organisatie. 
 
Artikel 163 
 
Het personeelslid wordt bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan zijn graad, zoals 
bepaald in artikel 162. 
 
Het personeelslid ontvangt het salaris dat overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. 
De geldelijke anciënniteit bestaat uit het aantal dienstjaren dat in aanmerking wordt genomen 
voor de berekening van het salaris. 
 
Het personeelslid dat geen recht heeft op het meerekenen van vroegere diensten, ontvangt het 
beginsalaris van een 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. 
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Hoofdstuk II – De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van 
geldelijke anciënniteit 
 
 
Afdeling 1 – Diensten bij een overheid 
 
Artikel 164 
 
Diensten gepresteerd bij een overheid komen in aanmerking voor het vaststellen van de 
periodieke verhogingen van het salaris. Als lokaal bestuur heeft men hieromtrent noch een 
keuze, noch een appreciatiebevoegdheid. 
 
 
Artikel 165 
 
Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen komen alleen de werkelijke diensten 
in statutair of contractueel verband in aanmerking die het personeelslid als titularis van een 
bezoldigde betrekking heeft geleverd in dienst van: 
1. de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke 

verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren; 
2. de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten 

en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn; 
3. de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de 

Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte; 
4. de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 

leerlingenbegeleiding; 
5. de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 
6. elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen 
of lokaal belang, en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van 
de overheid tot uiting komt. 

 
Artikel 166 
 
Voor de toepassing van artikel 165 moet worden verstaan onder werkelijke diensten:  
alle diensten die recht geven op een salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens 
deze rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het 
salaris. 
 
 
Afdeling 2 – Diensten in de privésector of als zelfstandige 
 
Artikel 167 
 
§1 Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking 

genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze 
relevant is voor de uitoefening van de functie en dat die functie een knelpuntberoep is. 
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Indien het niet om een knelpuntberoep gaat, wordt die ervaring in aanmerking genomen 
voor een maximum van 15 jaar. 
 
Bij de vacantverklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een 
knelpuntberoep gaat. Deze beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van bijvoorbeeld 
regionale lijsten van de VDAB, lijsten van interim-kantoren en dergelijke meer. 

 
§2 De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van 

die ervaring met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het 
personeelslid aangesteld wordt. 
 
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring, ondermeer aan de 
hand van een tewerkstellingsattest. Enkel een curriculum vitae kan niet als basis dienen 
voor de meerekenbaarheid van beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. 
 
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het 
verdere verloop van de loopbaan. 

 
§3 Tewerkstellingsattesten moeten binnen drie maanden na de tewerkstelling worden 

ingediend opdat de wedde-aanpassing met terugwerkende kracht vanaf de dag van de 
indiensttreding zou kunnen ingaan. 
 
Indien de attesten later worden ingediend, zal de wedde-aanpassing pas ingaan op de dag 
van het indienen. 
 
In geval van overmacht kan de termijn van drie maanden worden verlengd. 

 
 
Afdeling 3 – De valorisatie van de diensten 
 
Artikel 168 
 
§1 Voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit worden de prestaties vanaf 

1 januari 2008, meegerekend voor honderd procent, ongeacht of ze voltijds dan wel 
deeltijds gepresteerd werden. Deze bepaling geldt zowel voor de prestaties geleverd bij de 
overheid, in de privé-sector of als zelfstandige. 
 
Voor diensten gepresteerd voor 1 januari 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. 
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Artikel 169 
 
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. 
 
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. 
 
Artikel 170 
 
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 
 
Artikel 171 
 
Personeelsleden die na een onderbreking terug in dienst komen, behouden hun destijds 
verworven geldelijke anciënniteit. Indien zij terug in dienst komen in dezelfde graad bij het 
bestuur, behouden zij hun totale geldelijke en schaalanciënniteit. 
 
Artikel 172 
 
Het personeelslid dat met toepassing van artikel 107 en 110 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. 
 
Artikel 173 
 
Het personeelslid dat bevorderd wordt, krijgt in zijn nieuwe graad nooit een salaris dat lager is 
dan het salaris dat het in zijn vorige graad zou hebben gekregen. 
 
Artikel 174 
 
Vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling heeft het 
personeelslid dat overgaat naar een graad van een hoger niveau na een aanwervings- of een 
bevorderingsprocedure 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. 1.240 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. 
 
De minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan in 
de graad waarnaar het personeelslid overgaat. 
 
Daartoe wordt telkens zijn oude salarisschaal, met inbegrip van de periodieke verhogingen, 
maar zonder het verloop in de functionele loopbaan, vergeleken met de nieuwe salarisschaal, 
met inbegrip van de toepassing van de periodieke verhogingen en het verloop in de 
functionele loopbaan. 
 
De minimale salarisverhoging is een integraal onderdeel van het jaarsalaris. 
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Artikel 175 
 
De salarisschaal van de gemeentesecretaris wordt vastgesteld tussen het volgende minimum 
en maximum: 
 
30.226,21 – 44.643,33 vanaf 1 januari 2008 
 
en wordt gespreid over 15 jaar. 
 
De salarisschaal van de financieel beheerder wordt vastgesteld tussen het volgende minimum 
en maximum: 
 
28.473,97 – 42.055,31 
 
en wordt gespreid over 15 jaar. 
 
Als het inwoneraantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners, op basis 
waarvan met toepassing van artikel 121 en art 124 eerste lid BVR de weddeschalen worden 
bepaald dan behouden de algemeen directeur en de financieel directeur in dienst hun 
salarisschaal op persoonlijke titel. 
 
De uitgewerkte salarisschalen van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder bevinden 
zich in bijlage II bij dit besluit. 
 
De weddenschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld op 130% van deze van de 
gemeentesecretaris. 
 
De weddenschaal van de financieel directeur wordt vastgesteld op 130% van deze van de 
financieel beheerder.  
 
De uitgewerkte salarisschalen van de algemeen directeur en de financieel directeur bevinden 
zich in bijlage II bij dit besluit. 
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Hoofdstuk IV – De betaling van het salaris 
 
Artikel 176 
 
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. 
 
Artikel 177 
 
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. 
 
Artikel 178 
 
Het maandsalaris is gelijk aan een twaalfde van het jaarsalaris. 
Het uurloon is gelijk aan 1/1976 van het jaarsalaris. 
 
Artikel 179 
 
§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. 
 
Artikel 180 
 
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 179. 
 
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 VII – DE TOELAGEN, VERGOEDINGEN EN SOCIALE VOORDELEN 
 
 
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 
 
Artikel 181 
 
1. toelage: een geldelijk voordeel dat een personeelslid ontvangt dat welbepaalde prestaties 

levert; 
2. vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het 

personeelslid werkelijk maakt; 
3. sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de gemeente aan de 

personeelsleden toekent; 
4. gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend wordt voor de toepassing van artikel 

2 van het 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. 

5. overloon: toeslag boven het gewone loon; 
6. volledige prestaties: prestaties die achtendertig uur per week bedragen; 
7. nachtprestaties: de prestaties geleverd tussen 22 en 6 uur; 
8. prestaties op zaterdagen en zondagen: de prestaties geleverd op zaterdagen en zondagen 

tussen 0 en 24 uur; 
9. prestaties op feestdagen: de prestaties geleverd op de reglementair vastgestelde feestdagen 

tussen 0 en 24 uur. 
 

 
Artikel 182 
 
Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de functie 
worden terugbetaald. 
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Hoofdstuk II – De verplichte toelagen 
 
Afdeling 1 – De haard- en standplaatstoelage 
 
Artikel 183 
 
§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 haard- en standplaatstoelage indien 
aan onderstaande voorwaarden is voldaan. 

 
§2 Het gehuwde personeelslid, het personeelslid dat samenleeft, of het alleenstaande 

personeelslid van wie één of meer kinderen die recht geven op kinderbijslag deel uitmaken 
van het gezin, heeft recht op een haardtoelage van: 

- 719,89 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 18.695,96 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 18.695,96 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 zij 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. 
 
Artikel 184 
 
De bezoldiging van het personeelslid wiens salaris hoger is dan 16.421,84 euro (100 %), 
respectievelijk 18.695,96 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 standplaatsvergoeding toegekend. 
 
Onder “bezoldiging” wordt in het eerste lid begrepen: het salaris verhoogd met de volledige 
of gedeeltelijke haard- of  standplaatstoelage, verminderd met de inhouding voor het wettelijk 
pensioen. 
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Afdeling 2 – Het vakantiegeld 
 
Artikel 185 
 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
1. referentiejaar: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin vakantie wordt 

toegekend; 
2. jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of in voorkomend geval het wachtgeld of de uitkering 

uitbetaald in de plaats van een salaris, aangevuld met de eventuele haardtoelage of 
standplaatstoelage. 

 
Artikel 186 
 
Het personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld krachtens het decreet van 8 mei 2002 
houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage 
en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het 
vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. 
 
Artikel 187 
 
Het vakantiegeld van het personeelslid bedraagt voor volle prestaties die gedurende het 
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. 
 
Artikel 188 
 
§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 moederschapsbescherming, 

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: 
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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. 

 
Artikel 189 
 
In afwijking van artikel 188 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. 
 
Artikel 190 
 
§1 Als het personeelslid niet gedurende het hele referentiejaar volledige prestaties heeft 

verricht, wordt, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 188, §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 wegens het uitoefenen van verminderde 

prestaties heeft een overeenkomstige vermindering van het vakantiegeld tot gevolg. 
 
Artikel 191 
 
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 
188§1,2° en 3° en 188§2 
 
Artikel 192 
 
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. 
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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 eerste 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. 
 
Artikel 193 
 
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. 
 
Artikel 194 
 
Het bedrag van het vakantiegeld dat toegekend wordt krachtens artikel 188, §2, wordt 
verminderd met de bedragen die het personeelslid eventueel als vakantiegeld heeft ontvangen 
voor andere prestaties die tijdens het referentiejaar werden verricht. 
 
 
Artikel 195 
 
§1 Het vakantiegeld wordt uitbetaald tijdens de maand mei van het vakantiejaar. 
 
§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 om 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 datum hem betaald zou zijn geweest, als het op die 
datum zijn ambt uitgeoefend zou hebben. 
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Afdeling 3 – De eindejaarstoelage 
 
Artikel 196 
 
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. 

 
Artikel 197 
 
Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage. 
 
Artikel 198 
 
Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke 
gedeelte. 
 
Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend: 
 
1) het forfaitaire gedeelte: 

a) vanaf 2012 wordt het forfaitair 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. 

b) het bedrag dat het resultaat is van de berekening vermeld in punt a), wordt ingevolge 
het sectoraal akkoord 2008-2013 verhoogd met 698,74 euro. 

c) Voor het jaar 2012 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in 
punt b), voor alle personeelsleden verhoogd met 100 euro. 

d) Voor het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in 
punt c), voor alle personeelsleden verhoogd met 200 euro. 

De berekeningswijze van de eindejaarstoelage, met een forfaitair en een veranderlijk 
gedeelte verandert echter niet. 
De verhogingen mogen in het totaal nooit hoger zijn dan een twaalfde van het  
jaarsalaris. 
 
De verhoging van het forfaitaire gedeelte vermeld in punt 1°, b) is gelijk aan 498,74 
euro en deze, vermeld in het punt 1°, c) en d), zijn niet van toepassing voor de 
personeelsleden die op grond van de federale wetgeving over de financiering van 
sommige gezondheidsinstellingen recht hebben op een jaarlijkse premie en een 
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attractiviteitspremie. De verhogingen van het forfaitaire gedeelte vermeld in het punt 
1°, c) en d), zijn niet van toepassing voor deze personeelsleden. De premie en 
attractiviteitspremie worden toegekend in de plaats van de genoemde verhogingen van 
de eindejaarstoelage in overeenstemming met de onderrichtingen van de federale 
financierende overheid. 

 
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. 

 
Artikel 199 
 
Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van de toelage, vermeld in artikel 198, 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. 
 
Artikel 200 
 
De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te 
nemen jaar in één keer uitbetaald. 
 
Artikel 201 
 
Personeelsleden die functies binnen de openbare sector combineren, hebben recht op meer 
dan één eindejaarstoelage. Bijgevolg kunnen de personeelsleden gecombineerd 
eindejaarstoelagen genieten die samen hoger zijn dan de hoogste toelage voor voltijdse 
prestaties. 
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Afdeling 4 - De attractiviteitspremie  
 
Artikel 201a 
 
Deze bepalingen zijn van toepassing op de OCMW-personeelsleden van het 
woonzorgcentrum.  
Onder personeelsleden wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk, statutaire en 
contractuele, arbeiders- en bediendepersoneel.  
 
Artikel 201b 
 
Deze afdeling geeft uitvoering aan het punt 13 van het sociaal akkoord betreffende de federale 
gezondheidssectoren (publieke sector) van 18 juli 2005.  
 
Artikel 201c 
 
De bepalingen van deze afdeling leggen de regels vast die op de in artikel 201a beoogde 
personeelsleden inzake attractiviteitspremie van toepassing zijn en dit voor het jaar 2006 en 
volgende jaren.  
 
Artikel 201d 
 
Het bedrag van de attractiviteitspremie bestaat uit 2 delen:  
1) Het eerste deel heeft een waarde van 161,41 euro en wordt al toegekend onder de vorm van 
gelijkaardige rechten rekening houdend met de instructies van het gewestelijk toezicht.  

2) Het tweede deel bestaat uit een forfaitair complement van 480 euro.  
 
Het tweede deel wordt, vanaf de datum van inwerkingtreding, gekoppeld aan het indexcijfer 
van de gezondheidsindex van het Rijk, overeenkomstig de modaliteiten welke zijn vastgesteld 
bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van eens stelsel waarbij de wedden, 
lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, 
sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij 
de berekening van sommige bedragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de 
verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen worden gekoppeld.  
 
Artikel 201e 
 
§1 Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van het tweede deel van de premie indien 

hij titularis is van een betrekking met volledige prestaties die aanleiding hebben gegeven 
tot de betaling van een volledige salaris tijdens de hele duur van de referentieperiode.  

 
Worden gelijkgesteld met deze arbeidsprestaties: de niet-gepresteerde dagen of uren voor 
zover zij aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding door het OCMW Zelzate 
(onder meer jaarlijkse vakantie, feestdagen, ziekteperiode gedekt door een gewaarborgd 
loon). 
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De niet-gepresteerde dagen of uren worden niet gelijkgesteld voor zover zij geen 
aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding door het OCMW Zelzate (onder meer 
ziekteperiode niet gedekt door een gewaarborgd loon, onbetaald verlof, enz.).  
 
De periodes waarin het personeelslid in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of 
gebrekkigheid worden evenmin gelijkgesteld.  
 
De referentieperiode is de periode, gaande van 1 januari tot en met 30 september van het 
betrokken jaar. Iedere gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand tijdens de 
referentieperiode geeft recht op een negende van het tweede deel van de premie, toegekend 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 201d.  
 
Voor de toepassing van de vorige alinea worden enkel de maanden binnen de 
referentieperiode in aanmerking genomen waarin effectieve of gelijkgestelde prestaties zijn 
geleverd vóór de zestiende dag van de maand.  

 
§2 Als het personeelslid het gehele tweede deel van de premie niet kan genieten in het raam 

van volledige arbeidsprestaties omdat hij in dienst werd genomen tijdens de 
referentieperiode of het OCMW Zelzate heeft verlaten in de loop van de referentieperiode, 
wordt het bedrag van het tweede deel van de premie vastgesteld naar rata van de tijdens de 
referentieperiode verrichte of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties.  

 
§3 Voor het deeltijds tewerkgestelde personeelslid wordt het bedrag van het tweede deel van 

de premie berekend naar rata van de duur van de tijdens de referentieperiode verrichte of 
daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties.  

 
Artikel 201f 
 
Het tweede deel van de premie wordt in één keer uitbetaald in de loop van het laatste kwartaal 
van het in aanmerking genomen jaar of in de maand waarin het personeelslid uit dienst treedt.  
 
Artikel 201g 
 
§1 Het tweede deel van de premie is niet verschuldigd aan om dringende reden ontslagen 

personeel, noch voor arbeidsprestaties die zijn verricht tijdens een proefperiode waaraan 
een einde werd gemaakt, noch voor arbeidsprestaties, verricht in het raam van een 
studentencontract, of een vervangingscontract voor het gedeelte waarvoor het vervangen 
personeelslid de premie ontvangt.  

 
§2 De personeelsleden die zich in een proefperiode bevinden op het ogenblik van de betaling 

van de premie van het in aanmerking genomen jaar, hebben geen recht op het tweede deel 
van de premie. 
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Hoofdstuk III – De onregelmatige prestaties 
 
Afdeling 1 – Nachtprestaties en prestaties of zaterdagen, zondagen en feestdagen 
 
Artikel 202 
 
Deze afdeling is niet van toepassing op: 
 
1. de algemeen directeur en de financieel directeur 
2. de personeelsleden van het niveau A. 
 
Artikel 203 
 
Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen 
van de arbeidsduurregeling van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en op de personeelsleden 
die onder het toepassingsgebied vallen van de Arbeidstijdwet van 14 december 2000. 
 
Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het personeelslid: 
 
per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur: 
 
één kwartier extra inhaalrust 
Voor het personeel bedoeld in artikel 186 §2 3° van het DLB: 25% toeslag 
 
per uur prestaties tussen 0 uur en 24 uur op een zondag of reglementaire feestdag: 
 
één uur extra inhaalrust 
uitzondering wordt gemaakt voor het kassa- en schoonmaakpersoneel bij de sportdienst en 
voor het personeel bedoeld in artikel 186 §2 3° van het DLB: 100 % toeslag. 
 
per uur prestaties tussen 0 uur en 24 uur op een zaterdag: 
 
een half uur extra inhaalrust 
uitzondering wordt gemaakt voor het kassa- en schoonmaakpersoneel bij de sportdienst en 
voor het personeel bedoeld in artikel 186 §2 3° van het DLB: 50% toeslag. 
 
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 of de 
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de 
mandaattoelage. 

 
Artikel 204 
 
De extra inhaalrust bij nachtprestaties is cumuleerbaar met de extra inhaalrust voor prestaties 
op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 
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Afdeling 2 – De overuren 
 
Artikel 205 
 
Deze afdeling is niet van toepassing op: 
 
1. de algemeen directeur en de financieel directeur 
2. de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 1971 

vallen, te weten de personeelsleden tewerkgesteld in de sportdienst en de personeelsleden 
tewerkgesteld in de dienst lokaal dienstencentrum en de dienst kinderdagverblijf en 
initiatief buitenschoolse kinderopvang. 

 
Artikel 206 
 
Onder overuren worden verstaan de uitzonderlijke prestaties die op verzoek van het 
diensthoofd en/of algemeen directeur geleverd worden boven op de uren die op grond van de 
gewone arbeidstijdregeling op weekbasis door het personeelslid gepresteerd worden. 
 
Concreet:  
− het moet gaan om uitzonderlijke prestaties;  
− de uitzonderlijke prestaties moeten op verzoek van het diensthoofd en/of bestuur 

gepresteerd worden. Met andere woorden personeelsleden kunnen niet zelf beslissen dat 
ze overuren zullen presteren, ze moeten een duidelijke opdracht gekregen hebben;  

− er is sprake van overuren bij overschrijding van de gewone arbeidstijdregeling van het 
personeelslid. Dit betekent dat deeltijdse personeelsleden overuren presteren van zodra zij 
meer werken dan hetgeen voorzien is in hun normaal uurrooster.  

 
Overuren blijven dus een uitzondering en kunnen enkel mits een gemotiveerde en 
voorafgaandelijke opdracht van het diensthoofd en/of algemeen directeur.  
 
Indien de opdracht niet voorafgaandelijk kan gegeven worden, brengt het personeelslid zijn 
diensthoofd op de hoogte van de hoogdringende en/of onvoorziene reden, van de 
opdrachtgever en van de tijdsduur van de uitvoering van buitengewone prestaties ten laatste 
de eerstvolgende werkdag.  
 
Na uitvoering van de opdracht wordt het aantal gepresteerde uren door het personeelslid op 
het daartoe bestemde formulier ingevuld en het diensthoofd tekent voor akkoord.  
 
Vervolgens overhandigt het diensthoofd het formulier aan de personeelsdienst waar de toeslag 
zal berekend worden conform de wettelijke bepalingen binnen de 2 werkdagen na prestatie.  
 
Het totaal van de gepresteerde buitengewone prestaties wordt aan de algemeen directeur voor 
definitief akkoord voorgelegd binnen de 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht.  
 
Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compenserende inhaalrust binnen een termijn 
van 4 maanden. Hiervoor wordt het jaar ingedeeld in periodes van 4 maanden:  
− periode 1 = vanaf 1 januari tot en met 30 april  
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− periode 2 = vanaf 1 mei tot en met 31 augustus 
− periode 3 = vanaf 1 september tot en met 31 december 
 
Het personeelslid dat overuren presteert in de laatste maand van de referentieperiode kan de 
compenserende inhaalrust overdragen naar de daaropvolgende periode met dien verstande dat 
de compenserende inhaalrust in elk geval binnen de 4 maanden na de prestaties moet worden 
genomen.  
 
Deze compenserende inhaalrust is gelijk aan de duur van de overuren.  
 
Artikel 207 
 
Als over een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38 uur per 
week voor voltijdse prestaties of meer dan de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis bij 
deeltijdse prestaties, wordt aan het personeelslid, met inbegrip van het personeelslid van 
niveau A, een salaris  uitbetaald conform de bepalingen van lid 2.  
 
Aan het personeelslid (met uitzondering van personeelsleden van niveau A) dat door 
omstandigheden buiten de eigen wil de gepresteerde overuren niet binnen de vooropgestelde 
termijn, zoals vermeld in artikel 206 – 6° lid - heeft kunnen compenseren via inhaalrust, 
wordt bovenop het uursalaris een extra inhaalrust toegekend van 25 % voor overuren 
gepresteerd op weekdagen tussen 6u en 22u. 
 
Wanneer personeelsleden van niveau A om redenen buiten hun eigen wil de overuren niet 
hebben kunnen inhalen binnen de vooropgestelde periode, zoals vermeld in artikel 206 – 6° 
lid, hebben ze recht op de uitbetaling van de overuren à rato van het normale uursalaris.  
 
Artikel 208 
 
Een personeelslid dat overuren presteert op zondag, feestdag of ’s nachts heeft recht op de 
inhaalrust zoals vermeld in artikel 203. 
Daarnaast heeft dit personeelslid recht op de inhaalrust zoals voorzien in artikel 206. 
 
Verstoringstoelage 
 
Artikel 209a 
 
Het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht 
opgeroepen wordt voor een dringend werk ontvangt, per oproep, een verstoringstoelage. De 
verstoringstoelage bedraagt  vier keer het uurloon. 
 
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 of de 
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de 
mandaattoelage. 
 
De verstoringstoelage kan gecumuleerd worden met de toeslag voor onregelmatige prestaties, 



   
 

114 
 

vermeld in artikel 202 t.e.m. artikel 204, en met de toeslag voor overuren, vermeld in artikel 
206. 
 
Afdeling 3 - De overuren – bepalingen geldend voor personeelsleden die onder het 
toepassingsgebied van de Arbeidswet vallen 
 
Artikel 209b 
 
Voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 
1971 vallen, is de regeling vervat in de Arbeidswet van 16 maart 1971 van toepassing. 
 
Afdeling 4 - Salarisbijslag voor buitengewone prestaties van verplegend en verzorgend 
personeel 
 
Artikel 209c 
 
Aan de gediplomeerde en niet-gediplomeerde leden van het verplegend en verzorgend 
personeel tot en met de graad van hoofdverpleegkundige en aan de leden van het paramedisch 
personeel tewerkgesteld in de verzorgingsinstellingen en buitengewone prestaties leverend 
onder de vorm van wisselende diensten met nacht-, zondag- en feestdagwerk, wordt een 
jaarlijkse salarisbijslag ten belopen van 11%, een salarisbijslag 2,0479 euro per gepresteerd 
nachtuur en een salarisbijslag van 1,01 euro x index per gepresteerd uur op zaterdag, zon- en 
feestdagen toegekend, berekend op basis van hun werkelijke wedde. 

 
Voor de toepassing van het voorgaande dient onder buitengewone prestaties te worden 
verstaan: 
− Nachtdienst; 
− Werk op zon- en feestdagen; 
− Wisselende uren of onderbroken diensten 

 
De salarisbijslag van 11% wordt toegekend aan personeelsleden die twee van deze drie 
prestaties doorlopend vervullen. 
 
Onder werkelijke wedde dient te worden verstaan de minimumwedde van de schaal van de 
graden van het hoger bedoelde personeel, vermeerderd met de verworven jaarlijkse of 
tweejaarlijkse verhogingen. 
 
Voormelde salarisbijslag wordt maandelijks met de maandwedde verrekend. Hij is als  
dusdanig onderhevig aan de mobiliteitsregeling die van toepassing is op de wedden 
(schommelingen van het indexcijfer) en komt in aanmerking voor de inhouding van 
pensioenlasten, alsmede voor de toekenning van de haard- of standplaatstoelage. 
 
De bedoelde bijslag is verschuldigd wanneer de activiteitswedde verschuldigd is en wordt 
samen met deze en in dezelfde mate uitbetaald. 
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Deze toelage wordt eveneens uitbetaald in een maand, tijdens dewelke het betrokken 
personeelslid de twee gestelde voorwaarden toevallig niet heeft vervuld, wanneer deze 
toevalligheid voortspruit uit de normale toepassing van de dienstrol. 
 
Wanneer aan de gestelde voorwaarden nochtans niet wordt voldaan door omstandigheden 
afhangende van het personeelslid zelf en zich uitstrekkende over een duurtijd van 1 maand 
verbeurt het personeelslid de uitkering van de toelage. 

 
Deze salarisbijslag en uurtoeslagen voor onregelmatige prestaties zijn nooit cumuleerbaar met 
de toeslagen vermeld in afdeling 1.  
 
Deze salarisbijslag en uurtoeslagen worden wat de bedragen en voorwaarden betreft, 
toegekend in overeenstemming met de onderrichtingen van de federale financierende 
overheid. 
 
 
Afdeling 5 - Uurroostertoeslagen  
 
Artikel 209d - Toepassingsgebied 

§1 Deze afdeling is van toepassing op het personeel aan het bed van de patiënt zoals 
gedefinieerd in §2, en tewerkgesteld in de rustoorden voor bejaarden en rust- en 
verzorgingstehuizen.  
Deze uurroostertoeslagen zijn nooit cumuleerbaar met de toeslagen vermeld in afdeling 1.  

§2 Onder personeel aan het bed van de patiënt wordt verstaan: 
− de verpleegkundigen; 
− de zorgkundigen. 
 
Artikel 209e - Uurperiodes 

 
De 24 uren van een dag worden verdeeld in 4 uurperiodes: 
Dag: van 8 uur tot 18 uur 
Avond: van 18 uur tot 20 uur 
Nacht: van 20 uur tot 6 uur 
Ochtend: van 6 uur tot 8 uur 
 
De huidige regels die voortvloeien uit protocollen getekend in het Comité voor de Provinciale 
en Plaatselijke Overheidsdiensten (Comité C) blijven onveranderd voor wat betreft de uren 
gepresteerd tijdens de uurperiode van de dag (van 8 uur tot 18 uur) en van de ochtend (van 
6 uur tot 8 uur) van maandag tot vrijdag, op zaterdag, zon- en feestdagen. 
 
Artikel 209f – Avondprestaties  

§1 Een toeslag voor avondprestaties, wordt toegekend voor de uurschijf van 19 tot 20 uur aan 
het personeel aan het bed van de patiënt zoals gedefinieerd in artikel 209d, §2, 
tewerkgesteld en dit a prorata van de effectief uitgevoerde prestaties in deze uurschijf.  
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§2 Deze toeslag wordt als volgt berekend en toegekend: 
• voor het personeel dat betaald wordt volgens het zogenaamde regime “per prestatie”: 

20% van het barema-uurloon ongeacht de dag van de week waarbij de toeslag op 
zaterdag, zon- en feestdagen van toepassing is indien deze voordeliger is dan die 20%; 

• voor het personeel dat via het forfait van 11% betaald wordt: de toeslag voor het 
nachtuurloon toegevoegd aan het basisbarema van 111%, ongeacht de dag van de 
week, inclusief zaterdag en zon- en feestdagen. 

§3 De akkoorden of gebruiken, voortvloeiend uit sectoriële onderhandelingen, die betere 
arbeidsvoorwaarden bepalen, blijven van toepassing voor de andere personeelscategorieën 
en in de andere sectoren. 

 
Artikel 209g – Nachtprestaties  

§1 Alle uren gepresteerd tussen 20 u  en 6 u worden beschouwd als nachturen zowel van 
maandag tot vrijdag als op de zaterdagen, zondagen en feestdagen. 
Een toeslag voor nachtprestaties wordt toegekend voor de uurschijf van 20 uur tot 6 uur, 
volgens regels geldende op 31 december 2009, aan het personeel aan het bed van de patiënt 
zoals gedefinieerd in artikel 209d, §2, tewerkgesteld en dit a prorata van de effectief 
uitgevoerde prestaties in deze uurschijf. 

§2 Bovendien worden alle uren of delen van een uur van een prestatie die middernacht 
overschrijdt, beschouwd en betaald als nachturen zelfs indien de prestatie start vóór 20 uur 
of eindigt na 6 uur. 

§3 Deze toeslag voor de nacht wordt als volgt berekend en toegekend: 
• aan het personeel dat betaald wordt volgens het zogenaamde regime “per 

prestatie”: de nachtuurtoeslag van toepassing op 31 december 2009 
ongeacht de dag van de week waarbij de toeslag op zaterdag, zon- en 
feestdagen van toepassing is indien deze voordeliger is dan deze uurtoeslag; 

• aan het personeel dat via het forfait van 11% betaald wordt: de toeslag voor 
het nachtuurloon toegevoegd aan het basisbarema van 111%, ongeacht de 
dag van de week, inclusief zaterdag en zon- en feestdagen. 

§4 De akkoorden of gebruiken, voortvloeiend uit sectoriële onderhandelingen, die betere 
arbeidsvoorwaarden bepalen, blijven van toepassing voor de andere personeelscategorieën 
en in de andere sectoren. 

§5 Indien voor een deel van een prestatie twee verschillende premies bestaan, wordt de 
hoogste premie toegekend. 
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Hoofdstuk IV – De andere toelagen 

Afdeling 1 – De toelage voor het waarnemen van een hogere functie 
 
Artikel 210 
 
Voor de toekenning van de toelage voor het waarnemen van een hogere functie 
overeenkomstig  de bepalingen van Titel III 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 navolging van artikels 138 en 139 waarbij de mogelijkheid voorzien wordt om een hogere 
functie waar te nemen door een contractueel personeelslid, heeft het contractuele 
personeelslid geen recht op deze toelage. Immers, het contractueel personeelslid ontvangt 
tijdelijk een salaris op basis van de salarisschaal, verbonden aan de hogere functie.  
Het salaris is het gewone loon, inclusief de haard- en standplaatstoelage en de gegarandeerde 
salarisverhoging na bevordering. Geen enkele andere toelage en/of vergoeding kan in 
aanmerking genomen worden.  
 
Artikel 211 
 
In het salaris, vermeld in artikel 210 tweede lid, zijn inbegrepen: 
1. de haard- of standplaatstoelage 
2. elke andere salaristoeslag 
 
 
Afdeling 1bis – De toelage voor opdrachthouderschap 
 
Artikel 211bis 
 
De toelage voor het opdrachthouderschap die de raad met toepassing van titel III, hoofdstuk I, 
instelt, is gelijk aan het geïndexeerde bedrag van de minimale salarisverhoging, vermeld in 
artikel 174, 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. 

Afdeling 2 – De gevarentoelage 
 
Artikel 212 
 
Voor de gevarentoelage komen de werkzaamheden in aanmerking, waarbij de mate van 
gevaar, hinder of ongezondheid bij normale uitvoering ervan aanzienlijk toeneemt door de 
bijzondere omstandigheden van fysieke werkdruk waarin ze uitgevoerd moeten worden, of 
door het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen. 
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Het uitvoerend orgaan somt in een afzonderlijke lijst de werkzaamheden op die aan die 
criteria beantwoorden en die in aanmerking komen voor de gevarentoelage. 
 
Artikel 213 
 
Het personeelslid dat occasioneel een werk uitvoert dat opgenomen is in de lijst, ontvangt een 
gevarentoelage, waarvan het bedrag bepaald wordt als volgt: 
 
Aantal uren gevaarlijk werk per maand Bedrag van de gevarentoelage 
Minder dan 7 uur 1,10 euro per uur tegen 100 % 
Van 7 uur tot 25 uur 1,20 euro per uur tegen 100 % 
Meer dan 25 uur 1,25 euro per uur tegen 100 % 
 
Het aantal uren gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk gedurende één maand wordt 
samengeteld.  
Een prestatie die een gedeelte van een uur beslaat, of naast volledige uren ook een gedeelte 
van een uur omvat, wordt afgerond naar een vol uur als het minimum dertig minuten 
bedraagt. Als het gedeelte minder dan 30 minuten bedraagt, valt het weg.  
 
Oefent men gelijktijdig twee of meer werkzaamheden uit die gevaarlijk, ongezond of 
hinderlijk zijn , wordt de duur ervan maar eenmaal in aanmerking genomen.  
 
Deze toelage kan alleen worden toegekend wanneer het werk zich occasioneel of sporadisch 
voordoet en niet voor gevaarlijke of hinderlijke werkzaamheden die op permanente basis 
worden uitgevoerd.  
 
Artikel 214 
 
Aan het personeelslid dat permanent werkzaamheden als vermeld in artikel 212 uitvoert, 
wordt een jaartoelage toegekend. 
Het bedrag van die jaartoelage is gelijk aan 10 % van de 13de salaristrap van salarisschaal E2 
tegen 100 %. 
 
 
Afdeling 3 – De permanentietoelage 
 
Artikel 215 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur komen niet in aanmerking voor een 
permanentietoelage. 
 
Artikel 216 
 
Het personeelslid dat door het hoofd van het personeel wordt aangewezen om zich buiten de 
normale diensturen thuis beschikbaar te houden voor interventies ontvangt een 
permanentietoelage. 
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De toelage geldt alleen voor personeelsleden van wie wordt vereist dat zij bij een oproep 
binnen het uur beschikbaar zijn. Het gaat om een beschikbaarheid tijdens uren waarop 
volgens de geldende arbeidsregeling normaal niet gewerkt hoeft te worden. De toelage geldt 
niet als het personeelslid een permanentie doet op zijn normale werkplaats.  
 
Als het personeelslid tijdens de permanentie effectief wordt opgeroepen en aan het werk gaat, 
wordt, naargelang van het geval de gewone beloning voor overuren gegeven, of de beloning 
voor zaterdag-, zondag- en nachtprestaties.  
 
Artikel 217 
 
Het bedrag van de toelage vermeld in artikel 216, bedraagt 2,01 euro tegen 100 % voor elk 
uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed. 
 
Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
 
Afdeling 4 – De managementstoelage 
 
Artikel 218 
 
Artikel is opgeheven 
 
 
Hoofdstuk V – De vergoeding voor reis- en verblijfskosten 
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 219 
 
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 
 
Met dienstreizen worden gelijkgesteld:  
− verplaatsingen voor deelname aan door het bestuur georganiseerde, opgelegde of 

goedgekeurde vormingsactiviteiten 
− verplaatsingen voor een medisch onderzoek bij Medex of voor raadpleging van de 

arbeidsgeneesheer 
− verplaatsingen die personeelsleden moeten maken naar aanleiding van een arbeidsongeval 

en een ongeval op de weg van en naar het werk 
− voor het inkijken van het evaluatiedossier 
− voor het afleggen van een proef als onderdeel van een loopbaanexamen in een andere 

plaats dan de administratieve standplaats of de werkelijke verblijfplaats 
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Artikel 220 
 
De algemeen directeur (of in voorkomend geval het personeelslid aan wie deze bevoegdheid 
werd gedelegeerd) geeft toestemming voor dienstreizen. 
 
Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is. 
 
De toelating tot het maken van dienstreizen kan algemeen zijn inzonderheid wanneer de 
betrokkenen geregeld dienstreizen moeten maken.  
 
De algemeen directeur kan de uitkering van de reisvergoeding weigeren, wanneer hij meent 
dat deze onverantwoorde reizen betreft 
 
Artikel 221 
 
Reiskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met een standaardformulier voor 
de opgave van de dienstverplaatsing. Het formulier moet binnen een termijn van maximaal 
2 maanden na de dienstreis worden ingediend. Ze worden samen met de betaling van het 
maandloon vergoed. 
 
Reizen met een auto van het bestuur geven geen recht op vergoeding. 
 
 
Afdeling 2 – De vergoeding voor reiskosten 
 
Artikel 222 
 
§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, ontvangt 0,15 
euro per kilometer. 

 
§2 De bedragen van de kilometervergoeding wordt 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. 
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Artikel 223 
 
Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed 
die het personeelslid bewijst. 
 
 
Afdeling 3 – De hotel- en dagvergoeding 
 
Artikel 224 
 
§1 Het personeelslid dat een dienstreis met overnachting maakt, heeft recht op vergoeding van 

de kosten voor kamer en ontbijt, maaltijden en eventuele andere kosten. Het personeelslid 
dient voor al de gemaakte kosten de originele bewijsstukken in. 

 
§2 Het personeelslid dat een dienstreis maakt van 8 uur en meer heeft per kalenderdag recht 

op een dagvergoeding van 8,11 euro (basisbedrag – niet geïndexeerd). 
 

De dagvergoeding is niet cumuleerbaar met de toekenning van maaltijdcheques. 
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Hoofdstuk VI – De sociale voordelen 
 
Afdeling 1 – De maaltijdcheques 
 
Artikel 225 
 
Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. 
De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 8 euro. 
De werkgeversbijdrage bedraagt 6,91euro. 
 
Maaltijdcheques worden toegekend voor de perioden (dagen of uren) waarin de werknemer 
effectieve arbeidsprestaties levert. 
Onder de term ‘effectieve arbeidsprestaties’ wordt verstaan: de perioden waarin de 
werknemer effectief op de normale arbeidsplaats aanwezig is of in opdracht van de werkgever 
elders arbeidsprestaties levert.  
 
Syndicale waarnemingen, syndicaal verlof, syndicale dienstvrijstelling, opleidingen, 
studiedagen, inhaalrustdagen worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.  
 
Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde maand aan een personeelslid wordt 
toegekend wordt bepaald door het aantal effectief gepresteerde uren in de loop van de maand 
te delen door het normale aantal arbeidsuren per dag.  
Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid.  
 
Het aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal mag nooit hoger zijn dan het maximum 
aantal arbeidsdagen dat tijdens het kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds 
personeelslid.  
 
Voor de berekeningen waarvan sprake in artikel 225 gelden volgend elementen:  
− het dagelijks normale aantal arbeidsuren bedraagt 7,6 uren of 7u36 min.  
− het maximum aantal dagen dat een voltijdse werknemer per kwartaal kan presteren, stemt 

overeen met het aantal werkdagen in het regime van de vijfdagenweek, die in het kwartaal 
vallen. (d.w.z. het aantal kalenderdagen in het kwartaal, verminderd met het aantal 
zaterdagen en zondagen, het aantal feestdagen en andere vastgestelde vrije dagen).  

 
De maaltijdcheques worden iedere maand, volgend op de refertemaand (= vorige maand) aan 
het personeelslid overhandigd.  
Zo in een bepaalde maand het aantal overhandigde cheques afwijkt van het aantal cheques 
waarop het personeelslid recht heeft, wordt in de loop van hetzelfde kwartaal en uiterlijk de 
laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal een regularisatie doorgevoerd.  
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Afdeling 2 – De hospitalisatieverzekering 
 
Artikel 226 
 
§1 Het bestuur sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor: 

1. de statutaire personeelsleden, ongeacht de administratieve stand waarin de 
personeelsleden zich bevinden 

2. de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en van 
bepaalde duur van minstens 6 maanden  
Personeelsleden met (een) vervangingsovereenkomst(en) krijgen een 
hospitalisatieverzekering van zodra ze 6 maanden in dienst zijn. 
 

Het bestuur neemt de premie voor de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden 
vermeld in punt 1. en 2. volledig ten laste. 
 
Artikel 227 
 
De hospitalisatieverzekering wordt ook aangeboden aan de volgende categorieën: 
1. de gepensioneerde personeelsleden 
2. de gezinsleden van de personeelsleden. 
 
De premie voor deze categorieën wordt niet ten laste genomen van het bestuur. 
 
Artikel 228 
 
Het personeelslid ontvangt tijdig de nodige informatie in verband met de 
toepassingsvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering. 
 
 
Afdeling 3 – De vergoeding van de kosten voor het woon- werkverkeer 
 
Artikel 229 
 
§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 de bus, de tram of de metro voor de verplaatsingen van en naar het werk 

worden de kosten hiervoor 50 % terugbetaald door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 230 
 
Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding wanneer hij de afstand van en 
naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. 
De fietsvergoeding is gelijk aan het bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en 
socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. 
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Indien het personeelslid tijdens de middagpauze naar huis gaat, telt deze verplaatsing heen en 
terug ook mee voor de berekening van de fietsvergoeding. 
 
Verlofdagen of ziektedagen worden niet beschouwd als effectieve fietsdagen. 
 
Het personeelslid vult dagelijks het aantal kilometer in op een fietskaart.  
Het diensthoofd tekent de fietskaart en erkent hierbij dat het betrokken personeelslid op de 
ingevulde dagen effectief de fiets als vervoermiddel naar het werk heeft gebruikt. Hij/zij 
bezorgt tijdig, dit wil zeggen voor de zesde van elk kwartaal de fietskaarten van het afgelopen 
kwartaal van het fietsend personeel onder zijn/haar bevoegdheid aan de personeelsdienst. 
 
Het recht op de hierboven vermelde fietsvergoeding wordt berekend per maand, doch de 
vergoedingen zelf worden door de financieel beheerder uitbetaald per kwartaal op de post- of 
bankrekening van het fietsend personeelslid.  
 
Personeelsleden die over het traject gebruik maken van de fiets en een ander openbaar 
vervoermiddel worden vergoed voor dat gedeelte van het traject dat per fiets werd afgelegd.  
 
Artikel 231 
 
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 4 – De begrafenisvergoeding 
 
Artikel 232 
 
Als een personeelslid overlijdt, wordt aan de persoon of personen, vermeld in artikel 233 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. 
 
In de praktijk betekent dit dat de vergoeding die aan de rechthebbende wordt uitbetaald na het 
overlijden van een contractueel personeelslid moet worden verminderd met het bedrag dat 
wordt uitgekeerd krachtens artikel 110 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
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betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of 
krachtens elke andere wettelijke bepaling welke dat artikel mocht wijzigen of vervangen. 
 
Artikel 233 
 
De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die de kosten voor de 
begrafenis hebben gedragen. 
 
 
Afdeling 5 – Voordelen van alle aard 
 
Artikel 234 
 
1. Geschenkcheques 
 

Aan alle personeelsleden met minstens 3 jaar dienst wordt een geschenkcheque toegekend 
n.a.v.: 

 
Pensionering: 
- de premie bedraagt 40 EUR per dienstjaar met een maximum van 1.000 EUR. 

 
2. Anciënniteitspremie 
 

Aan alle personeelsleden wordt een anciënniteitspremie toegekend van 125 EUR bij het 
bereiken van 25 jaar dienstanciënniteit. 
Bij het bereiken van 30 jaar dienstanciënniteit wordt een premie van 185 EUR toegekend. 

 
3. Werkingsmiddelen 
 
Het bestuur kan aan bepaalde personeelsleden op basis van de eigenheid van hun functie en 
onder bepaalde voorwaarden extralegale voordelen toekennen of hulpmiddelen zoals GSM, 
laptop, bedrijfswagen, e.d. ter beschikking stellen en dit in overeenstemming met de fiscale en 
sociale zekerheidsregelgeving. 
 
4. De ecocheques 
 
§1 Het personeelslid heeft recht op ecocheques vanaf het kalenderjaar 2020. 
 
§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 voor een voltijds personeelslid 
bedraagt 160 euro. 
 
Het deeltijdse personeelslid heeft recht op een bedrag aan ecocheques à rato van zijn 
tewerkstellingsbreuk. 
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§3 De ecocheques worden toegekend voor elke periode waarvoor het personeelslid salaris 
ontvangen heeft en de periodes waarvoor een "jeugdvakantie-uitkering" of een 
"seniorvakantie-uitkering" verkregen wordt en de aanvullende (Europese) vakantiedagen in 
de referteperiode. Met zulke periodes worden de periodes van 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 2020) tot en met 31 december van het kalenderjaar.  
 

§4 De ecocheques worden per kalenderjaar éénmaal uitgekeerd in de loop van de maand 
januari volgend op de referteperiode aan al het personeel dat prestaties heeft geleverd 
tijdens 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. 
 
5. De cadeaucheque 
 
§1 Een personeelslid heeft jaarlijks recht op een Zelzaatse Kadobon ter waarde van 40 euro (= 

lokale handelaarsbon), ongeacht de prestatiebreuk. 
 

§2 De Zelzaatse Kadobon wordt geschonken als kerstgeschenk aan alle personeelsleden die 
op 20 december van het kalenderjaar in dienst zijn. 

 
Onder in dienst zijn wordt verstaan recht hebben op salaris of een jeugdvakantie-uitkering 
of een seniorvakantie-uitkering of aanvullende (Europese) vakantiedagen. Met dagen 
waarvoor het personeelslid salaris heeft ontvangen worden ook 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. 
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Hoofdstuk VII - Functiegerelateerde toeslagen 
 
Afdeling 1 - Functiecomplement 
 
Artikel 234b 
 
Het personeelslid tewerkgesteld als verpleegkundig coördinator, hoofdparamedicus of 
hoofdverpleegkundige heeft, in uitvoering van het sociaal akkoord betreffende de federale 
gezondheidssectoren van 18 juli 2005, op basis van het ministerieel besluit van 6 november 
2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de 
tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en 
verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, recht op een functiecomplement, 
voorzover volgende voorwaarden zijn voldaan:  
1. de aanstelling als hoofdverpleegkundige, verpleegkundig coördinator of hoofdparamedicus 

blijkt uit de arbeidsovereenkomst of de benoemingsbeslissing;  
2. 17 jaar geldelijke anciënniteit hebben op de laatste dag van de referentieperiode;  
3. een basisvorming van 24 uur gekregen hebben en jaarlijks een permanente vorming van 8 

uur volgen, waarvan de programma’s werden goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid.  
 
Afdeling 2 - Premie voor titels en bijzondere beroepsbekwaamheden  
 
Artikel 234c 
§1 Verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid, zoals bepaald 

in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, 
vermeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere 
beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de 
verpleegkunde, en die effectief de functie uitoefenen, hebben recht op een jaarlijkse premie 
overeenkomstig artikel 1 t.e.m. artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 
betreffende de uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat 
betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige 
prestaties.  

 
§2 Vanaf 2010 wordt een jaarlijkse bijkomende premie van 1.113,80 euro, toegekend aan de 

verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid, zoals bepaald 
in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, 
vermeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere 
beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de 
verpleegkunde.  

 
Vanaf 2010 wordt een jaarlijkse bijkomende premie van 3.341,50 euro, toegekend aan de 
verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel, zoals bepaald in de 
ministeriële besluiten die de erkenningcriteria vastleggen van de titels vermeld in het 
bovenvermeld koninklijk besluit van 27 september 2006.  

 
Deze bedragen worden geïndexeerd voor de publieke sector overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige 
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uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk 
worden gekoppeld. De basisindex is 138,01.  

 
§3 Ongeacht de voorwaarden bepaald in de paragrafen 1 en 2, wordt in de rusthuizen voor 

bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen de premie toegekend aan die 
verpleegkundigen die effectief de functie uitoefenen.  

 
§4 De premie wordt jaarlijks in de maand september betaald door de werkgever aan de 

verpleegkundigen. De premie wordt betaald a prorata van hun arbeidsduurregeling en het 
aantal gewerkte maanden van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het 
lopend jaar. 
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TITEL VIII – VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN 
 
 
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 
 
Artikel 235 
 
§1 Het statutaire personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende 

administratieve toestanden: 
1. dienstactiviteit 
2. non-activiteit 
3. disponibiliteit. 

 
§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 op 
dwingende wijze anders bepaald zijn in deze titel of anders bepaald bij wet, decreet of 
besluit. 

 
Artikel 236 
 
Het statutaire personeelslid kan niet in disponibiliteit wegens ambtsontheffing worden 
gesteld, of gehouden, als het aan de voorwaarden voldoet om met pensioen te gaan, al dan 
niet op eigen verzoek.  
 
Artikel 237 
 
Een personeelslid dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is, bevindt zich in 
een toestand van non-activiteit. 
 
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 tot en 
met 211 van het DLB bevindt zich in een toestand van dienstactiviteit. 
 
Een personeelslid dat afwezig is in geval van overmacht bevindt zich in een toestand van 
dienstactiviteit. 
 
Het personeelslid mag om uitleg verzocht worden over de aard en de omstandigheden van de 
overmacht. 
Het personeelslid mag de overmacht aantonen met alle gebruikelijke rechtsmiddelen zoals 
documenten, attesten en eventueel getuigenverklaringen. 
 
Om van overmacht te kunnen spreken moeten er drie voorwaarden vervuld zijn: 
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- de gebeurtenis mag niet te wijten zijn aan de werkgever, noch aan de werknemer 
- de gebeurtenis moet ontsnappen aan elke normale verwachting 
- de gebeurtenis moet een onoverkomelijke hindernis vormen of gevormd hebben voor de 

werkgever en/of de werknemer om de overeengekomen arbeid uit te voeren. 
 
Artikel 238 
 
De periode van deelname aan een georganiseerde werkonderbreking (erkende stakingsdag) 
wordt gelijkgesteld met actieve dienst behalve voor wat het recht op salaris betreft. 
 
Artikel 239 
 
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 
 
Artikel 240 
 
Het personeel tewerkgesteld in verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en 
diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waarvan de werking 
gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijhorende werkings– en 
erkenningsregels en het personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk 
verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers heeft recht op 26 werkdagen 
betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar op grond van een gemiddelde werkdag van 
7,6 uren en overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld volgens dit hoofdstuk. 
 
Het overige personeelslid heeft recht op 35 dagen betaalde vakantie op grond van een 
gemiddelde werkdag van 7,6 uren en overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld volgens dit 
hoofdstuk. 
 
Artikel 241 
 
Berekeningswijze aantal verlofuren bij deeltijdse tewerkstelling 
 
(26 of 35) x Q/S x 7,6  = totaal aantal uren verlof 
 
Q = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer 
S = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijds werknemer. 
 
Artikel 242 
 
§1 Het vakantieverlof voor de in vast verband benoemde statutaire personeelsleden, de 

statutaire personeelsleden op proef en de contractueel aangestelde personeelsleden, wordt 
toegekend op basis van de arbeidsprestaties geleverd tijdens het vakantiejaar. 

 
Elke periode met recht op salaris of een wachtgeld geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen, 
rekening houdend met het prestatieregime. 

 
Het vakantieverlof wordt in evenredige mate verminderd wanneer het personeelslid 
zijn/haar ambt definitief neerlegt, onvolledige prestaties levert of tijdens het jaar een van 
de hierna genoemde verloven of afwezigheden opneemt: 
1. het algemeen stelsel van loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering (in 

overgangsregeling) 
2. de thematische loopbaanonderbreking  
3. Vlaams zorgkrediet 
4. afwezigheid wegens deeltijdse prestaties (in overgangsregeling) 
5. afwezigheden in de administratieve toestand non-activiteit voor zover ze het periodes 

van 7 aaneengesloten kalenderdagen bedragen 
6. verlof voor opdracht 
7. politiek verlof 
8. onbetaald verlof als gunst en als recht 
9. ongewettigde afwezigheid 
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10. ziekteverlof voor de contractuele personeelsleden na de periode van gewaarborgd loon 
 

Het aantal dagen jaarlijks vakantieverlof wordt niet verminderd voor afwezigheden 
ingevolge disponibiliteit wegens ziekte of wegens ambtsontheffing in het jaar van 
wedertewerkstelling. 
 
Het aantal vakantiedagen van de in vast verband benoemde statutaire personeelsleden, de 
statutaire personeelsleden op proef en de contractueel aangestelde personeelsleden wordt 
verminderd in verhouding tot het aantal van voormelde afwezigheden dat wordt 
opgenomen. 
 
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. 
 
Als de berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal vakantiedagen waarop het 
personeelslid recht heeft afgerond naar boven tot het eerstvolgende gehele getal. 

 
Artikel 243 
 
Elke aanvraag tot opname van vakantiedagen wordt gericht aan het diensthoofd. 
 
De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtname van de 
behoeften van de dienst. 
 
In afwijking hierop kan het personeelsleden vier dagen vakantie nemen zonder dat het 
dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren. 
 
De vakantiedagen kunnen in dagen of halve dagen worden opgenomen. 
 
Maximum 10 uren verlof per jaar kunnen per uur worden genomen om aan de nood van 
uitzonderlijke en kortstondige afwezigheden te kunnen beantwoorden. 
 
De leidinggevenden behoren het werk aldus te organiseren dat aan elk personeelslid de 
gelegenheid wordt geboden om eenmaal per jaar een aaneengesloten periode van ten minste 
veertien kalenderdagen vakantieverlof op te nemen. 
 
Artikel 244 
 
Wanneer het personeelslid in de loop van het jaar zijn/haar aantal vakantiedagen niet volledig 
heeft uitgeput, mogen de resterende dagen overgedragen worden naar het volgende jaar tot 
beloop van maximum 15 dagen van het vakantietegoed waarop betrokkene voor uitsluitend 
het beschouwde vakantiejaar recht had. 
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Wanneer het tegoed aan vakantiedagen op het einde van het vakantiejaar niettemin meer 
bedraagt dan het overdraagbare gedeelte, kan het personeelslid een aanvraag richten aan het 
hoofd van het personeel om het volledige tegoed aan vakantiedagen te mogen overdragen. 
 
Een dergelijk verzoek kan enkel worden ingewilligd indien het niet opnemen van 
vakantiedagen te wijten is aan duidelijk aanwijsbare dienstorganisatorische redenen. 
 
Vooraleer het verzoek in te willigen zal vooraf het advies van het diensthoofd worden 
ingewonnen. 
 
Artikel 245 
 
Als een personeelslid ziek wordt voor de aanvang van aangevraagde en toegestane 
vakantiedagen, dan wordt de vakantie opgeschort en worden voor de in vast verband 
benoemde statutaire personeelsleden de ziektedagen aangerekend op het beschikbare 
ziektekrediet. 
 
Als het personeelslid ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie dan wordt de vakantie 
opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekte. 
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Hoofdstuk III – De feestdagen 
 
Artikel 246 
 
Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 
1 januari, paasmaandag, 1 mei, hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 
augustus, 1 november, 11 november en 25 december. 
 
Artikel 247 
 
Het personeelslid, niet bedoeld in artikel 186, §2, 3° van het DLB, heeft ook betaalde vakantie 
op 3 bijkomende feestdagen: 
8 mei, 15 november en 26 december. 
 
Artikel 247bis 
 
Als een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag of als een personeelslid moet 
werken op een feestdag krijgt hij/zij ter compensatie een extra vrije dag die betaald wordt en 
mag worden opgenomen zoals de jaarlijkse vakantiedagen. 
 
Voor deeltijds werkenden geldt volgende regeling: 
- indien men op een feestdag die in de week valt niet werkt, is men deze feestdag kwijt.  
- de feestdagen die in het weekend vallen, worden omgezet in uren in verhouding tot de 

prestatiebreuk en worden gecompenseerd op een andere dag of op een brugdag. 
 
Bij compensatie op een andere dag of een brugdag dient men enkel de werkelijk te presteren 
uren op te nemen. 
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Hoofdstuk IV – Bevallingsverlof en opvangverlof 
 
Bevallingsverlof 
 
Artikel 248 
 
Het bevallingsverlof wordt toegekend aan het vrouwelijk personeelslid volgens de bepalingen 
van de Arbeidswet van 16 maar 1971. Het bevallingsverlof wordt met een periode van 
dienstactiviteit gelijkgesteld. 
 
Voor alle personeelsleden is het hoofdstuk moederschapbescherming van de Arbeidswet van 
16 maart 1971 van kracht.  
 
§1. Duur van het verlof  

Het bevallingsverlof bestaat uit 2 periodes. Een deel van het verlof kan genomen worden 
vóór de bevalling en wordt prenatale rust genoemd. Na de bevalling geniet het 
personeelslid postnatale rust.  
 
De duur bedraagt principieel in totaal maximum 15 weken, 17 weken bij de geboorte van 
een meerling.  
 
Werkneemsters 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. De 
werkneemster maakt voor deze dagen een aanspraak op een moederschapuitkering. 
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 de werkneemster 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 de werkgever 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 de werkneemster de werkgever schriftelijk op de hoogte van de omzetting en de 
planning bedoeld in artikel 39, derde lid, van de arbeidwet van 16 maart 1971. 
 

§2. Prenatale rust 
Op verzoek van het personeelslid wordt verlof gegeven ten vroegste vanaf de zesde week 
voor de vermoedelijke datum van de bevalling of vanaf de achtste week voor deze datum 
wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht. Het personeelslid legt daartoe, 
ten laatste zeven weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling, of negen weken 
voor deze datum wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht, een 
geneeskundig attest voor waaruit deze datum blijkt. Zo de bevalling eerst plaats heeft na 
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de door de geneesheer voorziene datum, wordt het verlof tot de werkelijke datum van de 
bevalling verlengd. 

 
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. 

 
§3. Prenatale onderzoeken 

Het vrouwelijk personeelslid dat in dienstactiviteit is, bekomt op haar verzoek het nodige 
verlof om het in staat te stellen naar prenatale medische onderzoeken, die niet buiten de 
diensturen kunnen plaatsvinden, te gaan en ze te ondergaan.  
De aanvraag van het personeelslid moet met elke nuttig bewijs worden gestaafd. 

 
§4. Feitelijke verlenging van het bevallingsverlof 

Op verzoek van het vrouwelijke personeelslid wordt de moederschaprust, in toepassing 
van artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971, 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 voor de werkelijke datum van de bevalling of vanaf 
de achtste week wanneer de geboorte van een meerling verwacht wordt. Deze periode 
wordt, bij vroeggeboorte, verminderd met de dagen waarop arbeid verricht werd tijdens 
de periode van zeven dagen die de bevalling voorafgaat. 
 
Bij KB dd. 11.10.1991 worden bepaalde afwezigheden gelijkgesteld met periodes van 
arbeid en die tot na het postnataal verlof kunnen worden verschoven.  

 
§5. Verlenging bij ziekenhuisopname van het kind 

Indien het pasgeboren kind na de eerste zeven dagen vanaf zijn geboorte in een 
verplegingsinrichting moet opgenomen blijven, kan op verzoek van het personeelslid, de 
nabevallingsrust verlengd worden met een duur gelijk aan de periode van hospitalisatie 
van het kind, die deze eerste dagen overschrijdt.  
De duur van de verlenging is maximum vierentwintig weken. 

 
§6. Formaliteiten 

Het personeelslid bezorgt daartoe bij het einde van de postnatale periode het bestuur een 
getuigschrift van de verplegingsinrichting waaruit blijkt dat het pasgeboren kind in de 
verplegingsinrichting opgenomen blijft na de eerste zeven dagen vanaf zijn geboorte met 
vermelding van de duur van de opname. 
 
In voorkomend geval wordt een nieuw getuigschrift van de verplegingsinrichting 
voorgelegd bij het einde van de verlenging die voortvloeit uit de toepassing van het vorig 
lid, waaruit blijkt dat tijdens de verlenging het pasgeboren kind de verplegingsinrichting 
nog niet heeft mogen verlaten met vermelding van de duur van de opname. 
 
Het personeelslid kan de verlenging van het moederschapverlof ook aanvragen wanneer 
het kind meer dan zeven dagen in het hospitaal verblijft en overlijdt. 
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De bepalingen ivm duur van het bevallingsverlof, prenatale rust, en verlengingen van het 
bevallingsverlof zijn niet van toepassing in geval van miskraam voor de 181ste dag van de 
zwangerschap.  

 
§7. Prestaties 

Zwangere of de borstgevende personeelsleden mogen geen overuren verrichten. 
 
Het personeelslid dat met toepassing van de artikel 42 en 43 van de arbeidswet van 16 
maart 1971 en het artikel 18 van de wet van 14 december 2000 tot de vaststelling van 
sommige aspecten van de organisatie van de arbeid in de openbare sector, is vrijgesteld 
van arbeid, wordt ambtshalve in verlof gesteld voor de nodige periode. 
 
Het verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. 

 
§8. Ziekte 

 
Nihil 

 
§9. Bezoldiging tijdens het bevallingsverlof 
 

Statutaire personeelsleden  
Het statutaire personeelslid behoudt het recht op salaris tijdens het – eventueel verlengd - 
bevallingsverlof, op voorwaarde dat de betrokkene alle beroepswerkzaamheid staakt en 
conform de bepalingen van artikel 39, zesde lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971. 

 
Contractuele personeelsleden  
Voor contractuele personeelsleden gelden de bepalingen van Titel V van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundig verzorging en uitkeringen 
gecoördineerd op 14 juli 1994 en Titel III, hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 3 
juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.  
Contractuelen hebben vanaf de eerste dag van hun bevallingsverlof recht op een 
moederschapsuitkering ten laste van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.  

 
De moederschapsuitkering wordt verleend gedurende de gehele tijdspanne van 
moederschapsrust, óók tijdens verlengingen. Ook het recht op moederschapsuitkeringen 
veronderstelt dat alle beroepswerkzaamheden worden gestaakt.  

 
Vervangend vaderschapsverlof 
 
Artikel 249 
 
§1. Vervangend vaderschapsverlof bij overlijden van de moeder 
 

Statutaire personeelsleden 
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 bevallingverlof dat 
nog niet opgenomen werd door de moeder bij haar overlijden.  
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Het statutair personeelslid dat vervangend vaderschapsverlof neemt, heeft recht op zijn 
gewoon salaris.  
 
Contractuele personeelsleden 
Voor de contractuele personeelsleden gelden de bepalingen van het KB dd. 17.10.1994 
betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden 
van de moeder. 
Het contractuele personeelslid dat vervangend vaderschapsverlof neemt in geval van 
overlijden van de moeder, heeft recht op een uitkering vanwege het ziekenfonds die 
berekend wordt tegen dezelfde ‘verhoogde’ percentages als de moederschapsuitkering, 
maar dan berekend op basis van het loon van de vader. 
 

§2. Vervangend vaderschapsverlof bij opname van de moeder in het ziekenhuis. 
 

Statutaire personeelsleden 
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. 
Het statutair personeelslid dat vervangend vaderschapsverlof neemt, heeft recht op zijn 
gewoon salaris.  

 
Contractuele personeelsleden.  
Het contractuele personeelslid dat vervangend vaderschapsverlof neemt in geval van 
hospitalisatie van de moeder, heeft recht op een uitkering vanwege het ziekenfonds ten 
belope van 60 % van zijn gederfde en begrensde loon.  
De moeder van het kind behoudt gedurende deze periode haar recht op 
moederschapsuitkeringen.  

 
Artikel 250 
 
§3. Procedureregels  
 

Teneinde vaderschapsverlof bij overlijden te bekomen, moet de werknemer binnen de 
zeven dagen na het overlijden van de moeder zijn werkgever schriftelijk op de hoogte 
brengen van zijn intentie vaderschapsverlof te nemen. In die brief moet de datum staan 
waarop het verlof aanvangt en de vermoedelijke duur van de afwezigheid.  

 
Teneinde vaderschapsverlof bij ziekenhuisopname te bekomen, moet de werknemer zijn 
werkgever vóór het begin van het verlof schriftelijk op de hoogte brengen van zijn 
intentie vaderschapsverlof op te nemen. In die brief moet de datum staan waarop het 
verlof aanvangt en de vermoedelijke duur van de afwezigheid. Tevens moet hij aan zijn 
werkgever zo vlug mogelijk een medisch getuigschrift overhandigen dat de hospitalisatie 
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van de moeder van meer dan zeven dagen bevestigt, evenals de datum waarop de 
pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft.  

 
Opvangverlof 
 
Artikel 251 
 

Begrip  
 

Statutaire personeelsleden 
Het statutaire personeelslid krijgt op zijn verzoek opvangverlof als een minderjarig kind 
in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij. 
Tijdens het opvangverlof behoudt het statutaire personeelslid het recht op zijn 
gebruikelijke salaris. 
Contractuele personeelsleden  
De contractuele werknemers hebben recht op adoptieverlof/opvangverlof 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 30ter en 30quater van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 03.07.1978.  
Contractuelen hebben recht op het behoud van het normaal loon tijdens de eerste drie 
dagen van het adoptieverlof, ten laste van de werkgever. Voor de resterende dagen geniet 
de werknemer een uitkering ten laste van het ziekenfonds ten belope van 82 % van het 
geplafonneerd gemiddelde dagloon. 

 
Artikel 252 
 

Duur van het opvangverlof 
 
Het opvangverlof bedraagt ten hoogst zes of ten hoogste vier weken naargelang het 
opgenomen kind de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of al bereikt heeft. De 
maximumduur van het opvangverlof 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. 
 
Als slechts één van de samenwonende partners adopteert of de pleegvoogdij uitoefent, 
kan alleen die persoon het verlof genieten. 

 
Artikel 253 
 

Voorwaarden  
 

− Het opvangverlof/adoptieverlof moet opgenomen worden in  een aangesloten periode. 
− Indien de werknemer niet het maximum wenst op te nemen, moet hij tenminste één 

week of een veelvoud daarvan opnemen. 
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− De uitoefening van het recht op adoptieverlof moet een aanvang nemen binnen twee 
maanden die volgen op de inschrijving van het kind als lid van het gezin van de 
werknemer. 
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. 

 
Artikel 254 
 

Procedure 
 

De werknemer dient zijn werkgever tenminste één maand voor de opname van het 
verlof hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, per aangetekend schrijven of met 
een brief ter ondertekening voor ontvangst. In die brief moet hij de begin- en 
einddatum van het adoptieverlof vermelden.  

 
De werknemer moet uiterlijk op het ogenblik waarop het adoptieverlof/opvangverlof 
ingaat aan de werkgever de nodige documenten bezorgen die de adoptie staven. De 
werknemer zal hiertoe het inschrijvingsbewijs in de bevolkings- of 
vreemdelingenregisters moeten kunnen voorleggen, alsook de documenten die 
aantonen dat met betrekking tot het kind een adoptieprocedure gevoerd is.  
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Hoofdstuk V – Het ziekteverlof 
 
Artikel 255 
 
Het personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of wegens een ongeval krijgt ziekteverlof. 
 
Statutairen en statutair op proef aangesteld personeel na bevordering 
In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval hebben statutaire 
personeelsleden recht op ziekteverlof.  
Contractuelen 
In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval hebben contractuele 
personeelsleden recht op een schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst.  
 
Artikel 256 
 
Het personeelslid met ziekteverlof of een schorsing van de arbeidsovereenkomst staat onder 
toezicht van het geneeskundig controleorgaan dat wordt aangeduid door de werkgever. 
 
Richtlijnen bij: 
 
Afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (geen 
arbeidsongeval) 
 
Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval dient het personeelslid volgende 
richtlijnen in acht te nemen: 
 
1. Verwittigen 

Het personeelslid dient het bestuur van zijn/haar arbeidsongeschiktheid te verwittigen, op 
de eerste werkdag voor 09.30 uur, hetzij telefonisch, hetzij op welke andere wijze ook. 

 
Telefoonnummer: 09/342 20 20 – personeelsdienst. 

 
2. Geneeskundig getuigschrift 

Het personeelslid dient een geneeskundig getuigschrift van werkonbekwaamheid, volledig 
ingevuld, aan de personeelsdienst te bezorgen binnen de twee eerste werkdagen vanaf het 
begin van de arbeidsongeschiktheid. Het begrip werkdagen betekent alle dagen van de 
week behalve zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen. 
 
Bij de verzending geldt de poststempel als datum. 
 
Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn voorgelegd kan het personeelslid 
geen aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag 
van de afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan, behoudens overmacht. 

 
3. Hervalling en/of verlenging van ziekte 
 

Bovenstaande richtlijnen inzake verwittiging, inleveren van geneeskundig getuigschrift en 
controle verplichting, gelden eveneens ook voor elke verlenging van de 
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arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, alsook in geval van hervalling in dezelfde 
ziekte. 
 
Het personeelslid welke zich niet houdt aan deze voorschriften zal in het kader van het 
gewaarborgd loon niet als ziek erkend worden. 
 
Bij hervalling binnen de 14 kalenderdagen volgend op het einde van een vorige 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, moet op het medisch getuigschrift 
duidelijk vermeld staan of de nieuwe arbeidsongeschiktheid al dan niet te wijten is aan een 
ander ziekte. 
 
Komt deze vermelding niet voor op het medisch getuigschrift, dan zal vermoed worden dat 
de beide ongeschiktheden aan dezelfde ziekte te wijten zijn. 
 
In geen geval zal dit vermoeden teniet gedaan worden door een nieuw attest dat aan de 
werkgever voorgelegd wordt na genezing. 
 

4. Controleverplichting 
Het controletoezicht op de zieke personeelsleden zal uitgevoerd worden door een erkende 
controleorganisatie. 

 
Het personeelslid dient de volgende richtlijnen na te leven: 
- Het zieke personeelslid moet – indien hij afwezig is wanneer de controlearts zich 

aanmeldt – zichzelf bij de controlearts aanbieden, tenzij degene die het geneeskundig 
getuigschrift aan het personeelslid heeft afgeleverd, oordeelt dat zijn 
gezondheidstoestand niet toelaat zich naar een andere plaats te begeven. 

- De reiskosten worden door het bestuur vergoed. 
 

In dit geval zal het personeelslid het ‘vertrouwelijk’ gedeelte van zijn medisch 
getuigschrift aan de bezoekende geneesheer overhandigen. 

 
Het zieke personeelslid dat weigert de afgevaardigde geneesheer van een erkende 
controleorganisatie te ontvangen of weigert zich te laten onderzoeken, wordt als niet ziek 
erkend.  

 
Hij dient zich te onderwerpen aan het controleonderzoek, ingesteld door het bestuur en 
uitgevoerd door een erkende controleorganisatie, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
van art. 3 van de wet van 13.06.1999 betreffende de controlegeneeskunde, hetzij bij het 
personeelslid thuis, hetzij, in geval hij zich mag verplaatsen, in het medisch kabinet van de 
geneesheeradviseur van een erkende controleorganisatie. 

 
Wij vestigen de aandacht van het personeelslid op het feit dat hij verantwoordelijk is voor 
de niet-medische gegevens op het geneeskundig getuigschrift; 

 
Betwistingen 
De controlegeneesheer maakt ter plaatse een verslag op waarvan één exemplaar aan het 
personeelslid gegeven wordt. 
Daarop vermeldt de controlegeneesheer: 
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- ofwel dat hij akkoord gaat met de voorgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid. 
- ofwel dat hij niet akkoord gaat met de voorgeschreven periode van 

arbeidsongeschiktheid. In dit geval zal de controlegeneesheer contact opnemen met de 
behandelend geneesheer. 
 

Arbitrageprocedure 
Indien de betwisting tussen de behandelende geneesheer en de controlegeneesheer blijft 
bestaan na de overlegprocedure, dan kan elk der partijen het geschil voorleggen, hetzij aan 
een derde geneesheer arbiter, hetzij aan de bevoegde arbeidsrechtbank. 

 
Ingeval het personeelslid voor een arbitrageonderzoek opteert, zullen de behandelende 
geneesheer en de controlegeneesheer in gemeenschappelijk overleg een derde geneesheer 
aanduiden. 

 
De erkende controleorganisatie zal de administratieve schikkingen om deze arbitrage 
mogelijk te maken op zich nemen alsook de plaats en datum van het onderzoek vastleggen. 

 
De uitspraak van deze arbiter is bindend voor beide partijen en zij zullen zich naar zijn 
oordeel schikken. 

 
De kosten van dit onderzoek vallen ten laste van de verliezende partij (werkgever of 
personeelslid). 
 
Arbeidsrechtbank 
De scheidsrechtelijke procedure doet geen afbreuk aan het recht der partijen om het geschil 
door de arbeidsrechtbank te laten beslechten. 

 
Artikel 257 
 

Gewaarborgd loon tijdens ziekte 
 
Contractuele personeelsleden  
Bij ziekte hebben contractuele personeelsleden op basis van de 
Arbeidsovereenkomstenwet gedurende een beperkte periode recht op een gewaarborgd 
loon ten laste van de werkgever. Daarna genieten ze een uitkering ten laste van de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering.  
 

Statutaire personeelsleden  
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 toekenning van ziektekredietdagen gebeurt onder de vorm van een krediet van 
21 werkdagen per begonnen jaar volledige dienstactiviteit sinds de vaste aanstelling in 
statutair verband. 
 
Periodes van disponibiliteit komen eveneens in aanmerking voor de vaststelling van het 
jaarlijks aantal ziektekredietdagen. 



   
 

144 
 

 
Voor deeltijds werkende statutaire personeelsleden gebeurt de toekenning van de 
ziektekredietdagen pro rata  de verrichte prestaties, eventueel omgerekend in uren volgens 
de geldende arbeidstijdregeling. 
 
Periodes waarin met zijn recht op salaris behoudt (zoals bijvoorbeeld gebruik van 
ziektekrediet), zijn periodes van dienstactiviteit. 
 
Bij aanvang van de aanstelling als statutair personeelslid wordt onmiddellijk een krediet 
van 63 dagen toegestaan. 
 
Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien per periode van één jaar zoals bedoeld in 
de vorige alinea, toegestaan voor het vierde en de daaropvolgende jaren die recht geven op 
ziektekrediet. 

 
Artikel 258 
 
§1. Omrekeningsregels betreffende het ziektecontingent voor deeltijdse statutaire 

personeelsleden 
 
Voor statutaire personeelsleden met een deeltijdse werktijdregeling wordt de afwezigheid 
wegens ziekte pro rata berekend. 
Bij het opnemen van ziektekrediet wordt in dit geval het aantal uren aangerekend volgens 
de deeltijdse werktijdregeling die voor het statutaire personeelslid voorzien was op de 
dagen die het afwezig was wegens ziekte.  

 
Arbeidsregime Maximaal aantal werkdagen/werkuren 

per 12 maanden 
Maximaal ziektekrediet in 
werkdagen/werkuren 

Voltijds 260 werkdagen/ 1976 u 21 werkdagen/ 160 u 
90 % 234 werkdagen/ 1778 u 19 werkdagen/ 144 u 
80 % -4/5 208 werkdagen/ 1581 u 17 werkdagen/ 128 u 
75 % 195 werkdagen/ 1482 u 16 werkdagen/ 120 u 
60 % - 3/5 156 werkdagen/ 1186 u 13 werkdagen/  96 u 
50 % - 1/2 130 werkdagen/  988 u 11 werkdagen/  80 u 
20u /week  1040 u 84u 
21 u/week 1092 u 89u 
15u/week   780 u 64u 

 
Bij de bepaling van het jaarlijkse ziektekrediet wordt verhoudingsgewijze rekening 
gehouden met de periodes van non-activiteit die geen recht geven op ziektekrediet. 

 
Als deze berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal ziektekredietdagen 
waarop het personeelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele 
getal. 

 
§ 2. De vakantiedagen die het statutair personeelslid niet heeft kunnen opnemen als gevolg 

van een langdurige ziekte worden toegevoegd aan het nog beschikbare ziektekrediet. 
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Als langdurige ziekte geldt een totale afwezigheid wegens ziekte van meer dan 1 maand. 
 
Artikel 259 
 
Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn 
ziektekrediet heeft opgebruikt, en als het betrokken personeelslid nog altijd ziek is, kan het 
personeelslid na uitputting van het ziektekrediet doorverwezen worden naar de federale 
medische dienst Medex. 
 
Wanneer een vastbenoemd personeelslid na de leeftijd van 63 jaar meer dan 365 
kalenderdagen afwezig is geweest wegens ziekte – daarbij kan het zowel gaan om ziektedagen 
met behoud van salaris, als om ziektedagen met een wachtgeld (disponibiliteit) – zal hij 
ambtshalve gepensioneerd worden.  
 
Artikel 260 
 
§1. Deeltijdse werkhervatting 
 

Contractuele personeelsleden 
Voor contractuele personeelsleden werd een systeem van deeltijdse werkhervatting 
uitgewerkt in de ziekteverzekeringswetgeving. Wanneer een contractuele werknemer het 
werk deeltijds hervat met de toelating vanwege de adviserend geneesheer van het 
ziekenfonds en de toestemming van de werkgever, zal hij voor de niet gepresteerde tijd 
specifieke ziekte-uitkeringen boven op het  loon voor deeltijdse prestaties ontvangen.  
De werkgever betaalt het loon in verhouding tot de verminderde prestaties. 

 
Statutaire personeelsleden 
Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen 
recht geschikt wordt geacht om zijn functie weer op te nemen met deeltijdse prestaties, 
kan toestemming krijgen zijn functie opnieuw op te nemen  met een deeltijds uurrooster 
van ten minste de helft van het normale uurrooster van het betrokken personeelslid. De 
toestemming wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie maanden. 
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste 
periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan de periode van deeltijdse prestaties 
wegens ziekte meermaals worden verlengd met een periode van ten hoogste drie 
maanden. 

 
§2. De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse 

prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als ziekteverlof en pro rata aangerekend op het 
aantal nog beschikbare ziektekredietdagen. 

 
§3. Bij de toekenning van deeltijdse werkhervatting wordt afgewogen of de continuïteit en 

kwaliteit van de dienst niet in het gedrang komt. Het bestuur neemt de beslissing op basis 
van de nodige medische adviezen. 
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Artikel 261 
 
§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 257 – 3° lid, behalve voor de toepassing van artikel 259, voor wat de 
afwezigheden, vermeld in artikel 261, §1, 1° tot en met 4°, betreft. 

 
§2. In de gevallen waarin de afwezigheid door de oorzaken, vermeld in §1, 1° tot en met 4°, te 

wijten is aan een verantwoordelijke derde partij, ontvangt het statutaire personeelslid het 
salaris alleen als voorschot, dat nadien verrekend wordt op de door de derde verschuldigde 
vergoeding en dat op de derde te verhalen is. 
 
Om het salaris als voorschot te kunnen verkrijgen, moet het personeelslid zijn bestuur in 
alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen laten treden die de getroffene kan doen gelden 
tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval, tot het bedrag van het salaris. 
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Hoofdstuk VI – De disponibiliteit 
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
Artikel 262 
 
De aanstellende overheid van het betrokken statutaire personeelslid neemt de beslissing om 
het statutaire personeelslid in disponibiliteit te stellen. 
 
Artikel 263 
 
Een personeelslid in disponibiliteit ontvangt een wachtgeld. 
Het wachtgeld wordt berekend op de bezoldigingsonderdelen die ook voor de vaststelling van 
de pensioenen in aanmerking komen. 
 
Artikel 264 
 
De tijd die een statutair personeelslid doorbrengt in de stand disponibiliteit moet worden 
aangerekend als werkelijke dienst wat betekent dat de geldelijke anciënniteit blijft doorlopen.  
 
Elk statutair personeelslid dat in disponibiliteit werd gesteld, moet aan het uitvoerend orgaan 
een adres bekendmaken in een van de lidstaten van de Europese Unie, waar hem de 
beslissingen die op hem betrekking hebben, kunnen worden bezorgd. 
 
 
Afdeling 2 – De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 
 
Artikel 265 
 
§1 Een statutair personeelslid (uitgezonderd het statutair aangesteld personeelslid op proef) 

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: 

- als de toestand van ziekte of invaliditeit ophoudt te bestaan, 
- als het betrokken statutaire personeelslid, vervroegd op pensioen wordt gesteld wegens 

definitieve ongeschiktheid om gezondheidsredenen (ongeacht de leeftijd) 
- als betrokkene ambthalve op pensioen wordt gesteld. Dit zal het geval zijn wanneer hij 

na de leeftijd van 63 jaar meer dan 365 kalenderdagen afwezig is geweest wegens 
ziekte, waarbij dit zowel kan gaan om ziektedagen met behoud van salaris 
(ziektekredietdagen) als om ziektedagen met wachtgeld (disponibiliteit wegens ziekte) 

 
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. 
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§3 Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, 
behoudt zijn aanspraken op verhoging in salaris. 

 
Artikel 266 
 
§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 echter in geen geval minder bedragen dan: 

1. de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkregen met 
toepassing van de regeling voor contractuele werknemers in het kader van de sociale 
verzekering bij ziekte of invaliditeit; 

2. het pensioen dat de betrokkene verkregen zou hebben bij vervroegde pensionering op 
dezelfde dag waarop de toestand van disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 
ingaat. 

 
Artikel 267  
 
Artikel is opgeheven. 
 
 
Artikel 268 
 
Artikel is opgeheven. 
 
 
Afdeling 3 – De disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
 
Artikel 269 
 
§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 
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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. 

 
Het statutaire personeelslid kan door het bestuur niet meer dan tweemaal in disponibiliteit 
wegens ambtsopheffing worden gesteld. 

 
Artikel 270 
 
§1 De statutaire personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing kunnen opnieuw in 

actieve dienst worden geroepen. Voor de vacante betrekkingen bij het gemeentebestuur, 
genieten zij de voorkeur, als zij beantwoorden aan de reglementaire voorwaarden om die 
betrekkingen te verkrijgen. Bij keuzemogelijkheid uit meerdere in disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing gestelde statutaire personeelsleden moet met het aantal dienstjaren en met 
de voor de vacante betrekking vereiste bijzondere geschiktheden rekening worden 
gehouden. 

 
§2 Als een statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsopheffing weer in actieve 

dienst geroepen wordt, dan moet dat zo spoedig mogelijk gebeuren. Het statutaire 
personeelslid kan echter het gemeentebestuur 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 indisponibiliteitsstelling een andere 
beroepsactiviteit heeft gevonden, dan heeft hij recht op een uitstel van maximaal drie 
maanden, als hij opnieuw in actieve dienst wordt geroepen. 

 
Artikel 271 
 
Disponibiliteit wegens ambtsontheffing eindigt van rechtswege als het personeelslid 
beantwoord aan de wettelijke voorwaarden om gepensioneerd te worden. 
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Hoofdstuk VII – Het verlof voor deeltijdse prestaties 
 
Artikel 272  
 
Artikel is opgeheven. 
 
 
Artikel 273 
 
Artikel is opgeheven. 
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Hoofdstuk VIII – Het verlof voor opdracht 
 
Artikel 274 
 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid krijgt verlof om: 
 
1. een functie uit te oefenen op een kabinet, of in voorkomend geval bij de entiteiten met 

politieke functie ter vervanging van het kabinet, van een federale minister, staatssecretaris 
of regeringscommissaris, een lid van de regering van een gemeenschap of een gewest, een 
provinciegouverneur, de gouverneur of de vice-gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel- Hoofdstad, of de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, een gedeputeerde, een burgemeester of schepen, een Europees commissaris; 

 
2. op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep of fractie, een functie uit te 

oefenen bij een erkende politieke groep van de wetgevende vergaderingen van de federale 
overheid, van de gemeenschappen en de gewesten of van de Europese Unie, bij de 
voorzitter van een dergelijke groep, of bij een erkende fractie van een gemeenteraad 
(buiten het eigen bestuur) 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. 

 
Het verlof is onbezoldigd en wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
 
Het verlof voor opdracht is een gunst en moet verzoenbaar zijn met de goede werking van het 
bestuur. 
 
Een eventuele weigering van een verlof voor opdracht gebeurt op gemotiveerde wijze. 
 
Het personeelslid behoudt de eindvermelding die hem werd toegekend bij zijn laatste 
evaluatie voor het begin van het verlof voor opdracht. 
 
Het statutaire personeelslid kan het toegestane verlof voor opdracht te allen tijde opzeggen 
mits eerbiediging van een termijn van minimum van één maand. 
De opzegging geschiedt middels een schrijven aan de algemeen directeur ter ondertekening 
voor ontvangst. 
De opzegging begint de daaropvolgende dag. 
 
Het verlof voor opdracht geldt niet voor contractuele personeelsleden en op proef aangestelde 
statutaire personeelsleden. 
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Hoofdstuk IX – Het omstandigheidsverlof 
 
Artikel 275 
 
Alle personeelsleden hebben recht op omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende 
gebeurtenissen  
 
huwelijk van het personeelslid of het afleggen 
van een verklaring van wettelijke 
samenwoning door het personeelslid, vermeld 
in artikel 1475 tot en met 1479 van het 
Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het 
afleggen van een verklaring van 
samenwoning van bloed- of aanverwanten 

4 werkdagen 
te nemen ten vroegste de dag van het 
burgerlijk huwelijk of het afleggen van de 
verklaring; ten laatste de achtste normale 
werkdag van het personeelslid na het aangaan 
van het burgerlijk huwelijk of het afleggen 
van een verklaring van wettelijke 
samenwoning 

bevalling van de echtgenote of 
samenwonende partner, of ter gelegenheid 
van de geboorte van een kind dat wettelijk 
afstamt van de werknemer 

10 werkdagen 
Statutairen: 10 werkdagen, te nemen binnen 4 
maanden te rekenen vanaf de dag van de 
bevalling 
Contractuelen: 10 werkdagen, waarvan 3 
werkdagen ten laste van het bestuur en 7 
werkdagen ten laste van het ziekenfonds.  
Het verlof kan gesplitst worden maar moet 
opgenomen worden binnen de 4 maanden na 
de geboorte 

overlijden van de samenwonende of 
huwelijkspartner, een bloed- of aanverwant in 
de eerste graad van het personeelslid, of van 
de samenwonende of huwelijkspartner 
 

4 werkdagen 
te nemen ten vroegste de dag van het 
overlijden; ten laatste de dag van de 
teraardebestelling, de bijzetting of de 
uitstrooiing 

huwelijk van een kind van het personeelslid, 
van de samenwonende of huwelijkspartner 
 

2 werkdagen 
te nemen ten vroegste de dag van het 
burgerlijk huwelijk; ten laatste de vijfde 
normale werkdag van het rechthebbende 
personeelslid na het afsluiten van het 
burgerlijk huwelijk 

overlijden van een bloed- of aanverwant van 
het personeelslid of de samenwonende partner 
in om het even welke graad, die onder 
hetzelfde dak woont als het personeelslid of 
de samenwonende partner 

2 werkdagen 
te nemen ten vroegste de dag van het 
overlijden van de bloed- of aanverwant; ten 
laatste de dag van de teraardebestelling, de 
bijzetting of de uitstrooiing 

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 

1 werkdag 
te nemen ten vroegste de dag van het 
overlijden van de bloed- of aanverwant; ten 
laatste de dag van de teraardebestelling, de 
bijzetting of de uitstrooiing 
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samenwonende partner 
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 

de dag van het huwelijk 

priesterwijding of intrede in het klooster van 
een kind van de werknemer, van de 
samenwonende of huwelijkspartner, of van 
een broer, zuster, schoonbroer of 
schoonzuster van de werknemer 

de dag van de rooms-katholieke plechtigheid 
of een daarmee overeenstemmende 
plechtigheid bij een andere erkende eredienst 

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 

de dag van de plechtigheid of, als dat een 
zondag, feestdag of inactiviteitsdag is, de 
eerstvolgende werkdag 

gehoord te worden door de vrederechter/ 
familierechter in het kader van de organisatie 
van de voogdij over een minderjarige 

de nodige tijd, maximaal 1 dag 

deelneming aan een assisenjury, oproeping als 
getuige voor de rechtbank, of persoonlijke 
verschijning op aanmaning van de 
arbeidsrechtbank 

de nodige tijd 

 
Het omstandigheidsverlof is een recht maar het personeelslid is niet verplicht deze verloven 
geheel of gedeeltelijk op te nemen. 
 
Wanneer er sprake is van “samenwonende partner” is er geen vereiste van “wettelijke” 
samenwoonst (samenlevingscontract); het volstaat dat beiden ingeschreven zijn op hetzelfde 
adres. 
 
Er is geen proratisering van het omstandigheidsverlof bij deeltijdse tewerkstelling. 
 
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 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. 
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Geboorteverlof kan slechts eenmaal opgenomen worden voor één en hetzelfde kind. Indien 
meerdere personen hiervoor in aanmerking komen, wordt de wettelijke voorrangsregeling 
toegepast. 
 
Artikel 276 
 
Wanneer het omstandigheidsverlof uit meerdere dagen bestaat kan het op verzoek van het 
personeelslid worden gesplitst in meerdere niet opeenvolgende periodes. 
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Hoofdstuk X – Het onbetaalde verlof 
 
 
Afdeling 1 - Het onbetaald verlof als gunst 
 
Artikel 277 
 
§1. Het personeelslid kan in principe in aanmerking komen voor de volgende contingenten 

onbetaalde verloven als gunst: 
1°  twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan 

niet aansluitende perioden, zonder dat een motivering wordt gevraagd. Die dagen 
worden niet bezoldigd. 

2°  twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van minimaal één maand, 
zonder dat een motivering wordt gevraagd.  
Die periodes worden niet bezoldigd. 

 
§2. Aan de personeelsleden kan dit verlof worden geweigerd als de gevraagde periode van 

afwezigheid niet verenigbaar is met de goede werking van het bestuur. 
Bij weigering kan het personeelslid bezwaar indienen bij de aanstellende overheid; hij 
kan verzoeken in dit verband gehoord te worden. 

 
§3. Het personeelslid op proef komt niet in aanmerking voor dit onbezoldigde verlof. Voor 

contractuele personeelsleden wordt de arbeidsovereenkomst opgeschort. 
 
§4. Het personeelslid dat onbetaald verlof wenst, richt een schriftelijke aanvraag aan het 

bestuur minstens één maand voor de aanvang van het onbetaald verlof. Het personeelslid 
hoeft geen reden op te geven voor de aanvraag van onbetaald verlof. In de gevallen dat 
het verlof eventueel kan worden geweigerd mag dit niet gebeuren omwille van het uit 
eigen beweging uitdrukkelijk meegedeelde of het door het bestuur vermoede doel van 
het verlof als gunst. 

 
§5. Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het 

personeelslid van toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van 
onverenigbaarheden. 

 
§6. Het onbetaald verlof als gunst in §1, 1° kan pas worden aangevraagd als het jaarlijks 

vakantieverlof werd aangevraagd. 
 
§7. Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan 

een maand bedraagt of deeltijds verlof betreft. 
 
§8. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid 

ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het 
toegekende onbetaald gunstverlof. 

 
§9. Als een feestdag op een dag onbetaald gunstverlof valt, wordt die feestdag niet 

vervangen. 
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§10. Tijdens een periode van onbetaald gunstverlof behoudt het personeelslid zijn aanspraken 
op bevordering. 

 
§11. Het onbetaald verlof bedoeld in §1, punt 2 is tijdens eenzelfde periode niet cumuleerbaar 

met de loopbaanonderbreking het zorgkrediet of het onbetaald verlof als recht. 
 
§12. Onbetaald verlof als gunstmaatregel wordt niet bezoldigd.  
 
Artikel 278 
 
Artikel is opgeheven. 
 
Artikel 279 
 
Het vast aangesteld statutair 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 onbetaald verlof is verlengbaar bij een verlenging van het mandaat op dezelfde wijze en 
onder dezelfde voorwaarden als bij de eerste of de vorige aanvraag.  
 
 
Afdeling 2 - Het onbetaald verlof als recht 
 
Artikel 279bis 
 
§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 voltijdse personeelslid heeft daarnaast het recht om tijdens de loopbaan gedurende 

zestig maanden de prestaties te verminderen tot 80% of 50% van een voltijdse 
betrekking, het deeltijds personeelslid waarvan het normaal gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week ten minste 28,5 uren bedraagt kan zijn prestaties verminderen tot 19 u./week. 
Dit deeltijdse onbetaalde verlof kan alleen genomen worden in periodes van minimaal 
drie maanden.  
Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft het altijd het recht om de prestaties te 
verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse betrekking.  

 
§3. De algemeen directeur en de financieel directeur zijn uitgesloten van het onbetaald verlof 

als recht. 
 

Personeelsleden met een anciënniteit bij het bestuur van minder dan twaalf maanden zijn 
uitgesloten van het onbetaald verlof als recht.  
Na gemotiveerde aanvraag kan de algemeen directeur afwijkingen hiervan toestaan. 

 
§4. Het personeelslid dient de aanvraag tot onbetaald verlof als recht minstens 3 maand voor 

de beoogde ingangsdatum in bij de algemeen directeur. Een kortere aanvraag, evenwel 
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steeds met een minimum van één maand, kan na gemotiveerde aanvraag door de 
algemeen directeur toegestaan worden. De algemeen directeur kan de beoogde 
ingangsdatum uitstellen indien de goede werking van het bestuur dit vereist. Dit uitstel 
kan tot maximum zes maand na de beoogde ingangsdatum. 

 
§5. Voor een contractueel personeelslid wordt een onbetaald verlof als recht beschouwd als 

een deeltijdse schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en niet als een 
wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst. 

 
§6. Het onbetaald verlof wordt ambtshalve opgeschort zodra het personeelslid verlof krijgt in  

verband met een bevalling, adoptie of pleegvoogdij, of ouderschap. 
 
Artikel 279ter 
 
Het ziekteverlof maakt geen einde aan een toegekend stelsel van onbetaald verlof als recht.  
 
Onbetaald verlof als recht wordt niet bezoldigd. 
 
Het onbetaald verlof als recht wordt voor zijn volledige duur gelijkgesteld met een periode 
van dienstactiviteit. 
 
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof als recht valt, heeft het personeelslid geen recht 
op een extra verlofdag.  
 
Tijdens een periode van onbetaald verlof als recht behoudt het personeelslid zijn aanspraken 
op bevordering. 
 
Het personeelslid kan, voor de aangevraagde termijn verstreken is, een einde stellen aan het 
onbetaald verlof als recht, mits eerbiediging van een termijn van één maand, tenzij het bestuur 
een kortere termijn aanvaardt.  
De opzegging geschiedt middels een schrijven aan de algemeen directeur ter ondertekening 
voor ontvangst. De opzeggingstermijn begint de daaropvolgende dag.  
 
Het onbetaald verlof bedoeld in deze afdeling is tijdens eenzelfde periode niet cumuleerbaar 
met de loopbaanonderbreking, het zorgkrediet of het onbetaald verlof als gunst. 
 
Artikel 279quater 
 
Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een 
contractuele betrekking opneemt, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie 
waaraan een proeftijd verbonden is, dan wordt voor maximaal de duur van het mandaat, de 
aanstelling of de proeftijd, ambtshalve onbetaald verlof toegestaan.  
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Hoofdstuk Xbis – Loopbaanonderbreking met motief of thematisch verlof  
 
Loopbaanonderbreking 
 
Artikel 280 
 
Dit artikel is opgeheven. 
 

 
Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 
 
Artikel 281 
 
§1 Om voor zijn/haar kind te zorgen heeft het personeelslid het recht om: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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.; 

4. hetzij gedurende een periode van veertig maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds 
verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende zoals bedoeld in 
artikel 102 van voornoemde wet wanneer hij voltijds is tewerkgesteld en mits 
akkoord van de werkgever; deze periode kan worden opgesplitst in periodes van tien 
maanden of een veelvoud hiervan. 

 
§2. Het personeelslid heeft de mogelijkheid om bij het nemen van zijn ouderschapsverlof 

gebruik te maken van de verschillende modaliteiten vermeld in paragraaf 1. Bij een 
wijziging van opnamevorm 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, aan vijf maanden vermindering 
van de arbeidsprestaties met één vijfde en aan tien maanden vermindering van de 
arbeidsprestaties met één tiende. 

 
Artikel 281bis 
 
§1.  In afwijking van artikel 281, §1, 1°, 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 
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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 281, §1. Onverminderd artikel 281, §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 281, §1, 2°, 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. 

 
Artikel 281ter 
 
De werkgever kan de uitoefening van het in artikel 281, §1, 4°, artikel 281bis, §1, eerste lid, 
en artikel 281bis, §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 281bis, 
§1, eerste lid, of de vermindering van de arbeidsprestaties als bedoeld in artikel 281, §1, 4° of 
artikel 281bis, §2, eerste lid, heeft aangevraagd, binnen een maand na de schriftelijke 
kennisgeving zoals gebeurd overeenkomstig artikel 285. 
 
Artikel 282 
 
§1. Het personeelslid heeft recht op dit ouderschapsverlof: 

− naar aanleiding van de geboorte van zijn/haar 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 
verblijfsplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt. 

 
De leeftijdsgrens wordt vastgesteld op eenentwintig 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 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 
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van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de 
kinderbijslag (Wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen van de leeftijd 
van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof).  
 

§2. Aan de voorwaarde van de twaalfde en eenentwintigste verjaardag moet zijn voldaan 
uiterlijk gedurende de periode van het ouderschapsverlof. 

 
De twaalfde en 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 in artikel 285, 
1° tot en met 3°, aangegeven wijze. 

 
Artikel 283 
 
Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet het personeelslid gedurende de 15 maanden 
die voorafgaan aan de hierna in artikel 285, 1° tot en met 3° vermelde schriftelijke 
kennisgeving, 12 maanden in dienst zijn geweest van het bestuur. 
 
Artikel 284 
 
Het personeelslid verstrekt uiterlijk op het ogenblik waarop het ouderschapsverlof ingaat, het 
document of de documenten tot staving van de geboorte of de adoptie die in overeenstemming 
met de bepalingen van 331 het recht op ouderschapsverlof doet ontstaan. 
 
Artikel 285 
 
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 281bis, §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. 
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Artikel 286 
 
§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 ouderschapverlof 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 ouderschapverlof 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 281, §1, 4°, artikel 281bis, §1, 

eerste lid, en artikel 281bis, §2, eerste lid. 
 
Artikel 287 
 
§1. Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van deze afdeling zijn op 

deze vorm van ouderschapverlof de bepalingen van toepassing van het koninklijk 
besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. 

 
§2. 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 zes 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 

 
§3. 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.  
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Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of 
familielid 
 
Artikel 288 
 
Om bijstand of verzorging te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat lijdt aan een 
zware ziekte heeft het personeelslid recht om: 
− hetzij zijn arbeidsprestaties 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 de 
arbeidsuren van de voltijdse arbeidsregeling. 
 
Artikel 289 
 
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder gezinslid, elke persoon die 
samenwoont met de werknemer en als familielid 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 behandelde 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. 
 
Artikel 290 
 
Het bewijs van de aangehaalde reden tot schorsing of tot vermindering van de arbeids-
prestaties 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, 
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naast de eventuele professionele ondersteuning waarop deze persoon kan rekenen, 
daadwerkelijk een voltijds loopbaanonderbreking, een vermindering met 1/5 of de helft 
behoeft. 
 
Artikel 291 
 
§1 Het hier bedoelde recht op volledige schorsing van de arbeidsprestaties wordt beperkt 

tot maximum twaalf 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 wordt beperkt tot 

maximum 24 maanden per patiënt. 
 

De periodes van vermindering van 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. 

 
Artikel 292 
 
Voor het personeelslid dat alleenstaand is, wordt in geval van zware ziekte van zijn kind dat 
hoogstens 16 jaar oud is, de maximum periodes 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. 
 
Artikel 292bis 
 
§1 In afwijking van artikel 291, §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 dat ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee 

samenwoont, 
− het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de 

dagelijkse opvoeding. 
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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 dat 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 291, §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 288, eerste lid, 
wenst uit te oefenen voor hetzelfde zwaar zieke kind. 

 
§3.  Onverminderd artikel 290, wordt het bewijs van hospitalisatie van het kind geleverd door 

een attest van het betrokken ziekenhuis. 
 
Artikel 292ter 
 
In afwijking van artikel 291, §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 
291, §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 293. 
 
Artikel 293 
 
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 292bis 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 292bis. 
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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 moet het personeelslid de periode vermelden gedurende welke 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 het artikel 292 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. 
 
Artikel 294 
 
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 292bis of 292ter, eerste lid. 
 
Artikel 295 
 
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. 
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Loopbaanonderbreking in het kader van palliatieve zorg 
 
Artikel 296 
 
§1. De 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 verstrekken aan een persoon.  

 
§2. De voltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen voor een 

periode van één maand met de helft of één vijfde, eventueel tweemaal verlengbaar met 
één maand, om palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon.  

 
§3. De deeltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen om 

palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon op voorwaarde dat:  
• zij gemiddeld tenminste 28u30 per week presteren  
• de duur van de vermindering van de prestaties één maand bedraagt, eventueel 

verlengbaar met één maand 
• zij gemiddeld 19u per week blijven presteren.  

 
Artikel 297 
 
Voor de toepassing van artikel 296 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.  
 
Per patiënt kan men 3 aanvragen indienen. Er is geen beperking qua duur overheen de 
loopbaan.  
Er moeten geen familiale banden bestaan tussen de werknemer en de patiënt. 
 
Artikel 298 
 
Het personeelslid moet de reden van schorsing bewijzen met een attest van de behandelende 
geneesheer van de zieke. Uit dit attest moet blijken dat de werknemer zich bereid heeft 
verklaard aan deze zieke zorgen te verstrekken. De identiteit van de zieke mag niet worden 
vermeld. Ingeval van verlenging dient men opnieuw een attest af te leveren.  
 
Het recht gaat in op de eerste dag van de week volgend op de week waarin een attest van de 
behandelende geneesheer door de werknemer aan de werkgever werd overhandigd of, mits 
akkoord van de werkgever, op een vroeger tijdstip.  
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Loopbaanonderbreking  voor mantelzorg 
 
Artikel 298a 
 
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 298c. 
 
Het recht op de volledige onderbreking bedraagt maximum zes maanden over de gehele 
beroepsloopbaan. 
 
Artikel 298b 

 
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 298c. 
 
Het recht op de deeltijdse onderbreking bedraagt maximum twaalf maanden over de gehele 
beroepsloopbaan. 
 
Artikel 298c 
 
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. 
Artikel 298d 
 
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 298a bedoelde zorgbehoevende persoon. 
 
Artikel 298e 
 

De onderbreking vangt ten vroegste aan zeven dagen nadat de in artikel 298d bedoelde 
mededeling is gebeurd of op een vroeger tijdstip met akkoord van het bestuur. 
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Hoofdstuk Xter – Vlaams zorgkrediet 
 
Artikel 298bis 
 
De personeelsleden hebben het recht zorgkrediet op te nemen om hun beroepsloopbaan 
volledig te onderbreken of hun beroepsactiviteit te verminderen met één vijfde of tot de helft 
op voorwaarde dat: 
− De duur van de onderbreking minimum 3 maanden en maximum l jaar bedraagt (met 

uitzondering van verlof om palliatieve zorgen waarbij periodes van minimum 1 maand en 
maximum 3 maanden gelden); 

− Zij een aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet indienen volgens de 
voorwaarden en de modaliteiten van het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 
houdende toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. 

 
A. Motieven: 
 
Het personeelslid kan Vlaams zorgkrediet opnemen om voor iemand te zorgen of om een 
opleiding te volgen. Zonder een motief zorg of opleiding kan de loopbaan niet onderbroken of 
verminderd worden en daar tegelijk een onderbrekingsuitkering voor krijgen: 
 
§1 Zorg voor een kind tot en met 12 jaar.  

Het gaat om eigen kinderen (inclusief adoptie), kinderen van de partner waarmee het 
personeelslid gehuwd is of wettelijk samenwoont (inclusief adoptie) of pleegkinderen. 
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. 

 
§2 Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad. 

− Gezinslid: elke persoon die samenwoont met het personeelslid. 
− Familielid tot de tweede graad: bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van het 

personeelslid of van de partner waarmee het personeelslid gehuwd is of wettelijk 
samenwoont.  

− Zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als 
dusdanig beschouwd wordt en waarbij de arts oordeelt dat de sociale, familiale of 
emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is. 

 
§3 Palliatieve zorgen 

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 zich in een terminale fase bevindt. 

 
§4 Zorg voor een kind met een handicap  

− Een kind dat voor tenminste 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid. 

− Een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat tenminste 4 punten 
toegekend worden in pijler l van de medisch-sociale schaal als vermeld in de 
regelgeving betreffende de kinderbijslag.  
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− Een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap van Personen met een 
Handicap of voor wie integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft 
afgeleverd met één of meer geldige typemodules in het kader van de handicap. 

 
§5 Opleiding  

− Elke vorm van onderwijs die georganiseerd , gesubsidieerd of erkend wordt door de 
Vlaamse overheid en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 
studiepunten op jaarbasis omvat. 

− Elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend 
is in het kader van opleidingscheques of steun aan kleine en middelgrote 
ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en waarvan het 
programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat. 

 
B. Duur: 
 
Gedurende de volledige duur van de beroepsloopbaan heeft het personeelslid recht op een 
contingent van: 
− 18 maanden volledige onderbreking  
− 36 maanden bij onderbreking tot de helft  
− 90 maanden bij onderbreking met 1/5 
 
De verschillende manieren om minder te werken kunnen gecombineerd worden. Daarbij staat 
1 maand helemaal stoppen met werken gelijk aan 2 maanden halftijds werken en met 5 
maanden 4/5 werken. 
 
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. 
 
Het zorgkrediet wordt aangevraagd voor een periode van minstens 3 maanden en maximaal 
12 maanden waarbij de aanvraag bestaat uit een geheel aantal maanden. 
Alleen als uw recht op Vlaams zorgkrediet bijna uitgeput is en u geen recht meer hebt op een 
periode van 3 maanden, kunt u een periode van 1 of 2 maanden aanvragen. 
 
In afwijking van het vorige 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 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. 
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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 
beëindigd op het einde van het schooljaar. 
 
Op die driemaandenregel is er één uitzondering: in het geval van een motief palliatieve zorg 
kunt u het Vlaams zorgkrediet ook aanvragen voor een periode van minstens 1 maand en 
maximaal 3 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. 
 
Artikel 298bis1 
 
C. Aanvraagprocedure: 
 
Het personeelslid met recht op zorgkrediet stelt de bevoegde overheid tenminste 2 maanden 
voor het begin van de onderbreking schriftelijk op de hoogte van de periode waarvoor het 
zorgkrediet zal opnemen. 
 
De termijn van 2 maanden kan evenwel op verzoek van het personeelslid door de bevoegde 
overheid worden ingekort. 
 
Bij zorgkrediet om medische bijstand te verstrekken aan een zwaar ziek gezins- of familielid 
tot de tweede graad wordt de aanvraag minstens 7 dagen vóór de ingangsdatum ingediend. 
 
Bij zorgkrediet om palliatieve zorgen te verstrekken vangt de onderbreking aan, de eerste dag 
van de week volgend op die waarin de mededeling is gebeurd. 
 
De personeelsleden staven het motief van hun aanvraag met de nodige stukken. 
 
D. Uitstel: 
 
Binnen een maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving volgens de bepalingen 
van de voorafgaande alinea, kan het bestuur schriftelijk de uitoefening van het recht op 
zorgkrediet (met uitzondering van zorg voor medische bijstand en voor palliatieve zorgen) 
uitstellen om gerechtvaardigde redenen in verband met het functioneren van de dienst. 
 
In geval van een gemotiveerd uitstel gaat het recht op zorgkrediet in ten laatste 6 maanden na 
de maand waarin het gemotiveerd uitstel plaats heeft. 
 
Verlof voor medische bijstand kan maximum 7 dagen worden uitgesteld. Palliatief verlof kan 
niet uitgesteld worden. 
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E. Verlengingen: 
 
Verlengingen van zorgkrediet kunnen aangevraagd worden mits inachtneming van een 
termijn van 2 maanden (met uitzondering van verlof voor medische bijstand en palliatief 
verlof). 
 
F. Vroegtijdig stopzetten: 
 
Het personeelslid dat verlof voor de opname van Vlaams zorgkrediet heeft gekregen kan 
vervroegd terugkeren na een opzegtermijn van 3 maanden die ingaat vanaf de eerste dag van 
de maand volgend op de vraag tot vervroegde terugkeer. ln situaties van overmacht of 
wanneer de goede werking van de dienst hierdoor niet verstoord wordt, kan het personeelslid 
sneller dan 3 maanden terugkeren. Het hoofd van het personeel beoordeelt de gegrondheid 
van de aangevoerde overmacht en/of de impact op de werking van de dienst en neemt de 
beslissing. 
 
Artikel 298bis2 
 
Gerechtigden: 
 
Volgende categorieën zijn uitgesloten van het recht op zorgkrediet: 
− Algemeen directeur 
− Financieel directeur 
 
Overige personeelsleden: 
− Voor de overige personeelsleden is het Vlaams Zorgkrediet een recht. 
− De algemeen directeur beslist over de aanvraag. 
− Verlof of afwezigheid wegens een andere reden maakt geen einde aan het Vlaams 

zorgkrediet. Evenmin wordt het Vlaams zorgkrediet geschorst. 
− Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen is de cumulatie van het 

Vlaams zorgkrediet met andere afwezigheden niet mogelijk en primeert het toegekende 
Vlaams zorgkrediet. 
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Hoofdstuk XI ter – Politiek verlof 
 
Artikel 299 
 
Een personeelslid heeft, op voorwaarde dat het een voltijds ambt uitoefent, recht op politiek 
verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan 
worden. 
 
Dit verlof is ook van toepassing op het personeelslid dat ten minste 80% van de normale 
arbeidsduur werkt door verlof voor deeltijdse prestaties en op het deeltijdse personeelslid met 
een arbeidsregime van minstens 80% van de normale arbeidsduur. 
 
Het personeelslid kan dit politiek verlof slechts krijgen als het de onverenigbaarheden en 
verbodsbepalingen naleeft die krachtens wets-, decreets- of reglementsbepalingen op hem van 
toepassing zijn. 
 
Artikel 300 
 
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. 
 
Artikel 301 
 
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 
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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. 
 
Artikel 302 
 
Op verzoek van het personeelslid, vermeld in artikel 299, wordt, binnen de hierna bepaalde 
perken, facultatief politiek verlof toegekend voor de uitoefening van de volgende politieke 
mandaten: 
 
1) gemeenteraadslid, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat geen 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 gemeente of district tot en met 80.000 inwoners: 2 dagen per maand; 
b) in een gemeente of district van 80.001 of meer inwoners: 4 dagen per maand; 

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 1966, 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 gemeente tot en met 30.000 inwoners: één vierde van een voltijds ambt; 
b) in een gemeente 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; 
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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. 

 
Artikel 303 
 
Het personeelslid, vermeld in artikel 299, 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; 
5) lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement of van de 

Senaat: voltijds; 
6) lid van het Brusselse Hoofdstedelijke 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 Brusselse 

Hoofdstedelijke 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 
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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. 
 
Artikel 304 
 
In afwijking van artikel 299, 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. 
 
Artikel 305 
 
Het personeelslid dat voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, van schepen, 
van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 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. 
 
Het personeelslid dat voor de uitoefening van een in het eerste lid vermeld mandaat recht 
heeft op een halftijds politiek verlof, kan, op zijn verzoek, voltijds politiek verlof krijgen. 
 
Het politiek verlof dat, met toepassing van het eerste en tweede lid wordt verkregen, wordt 
gelijkgesteld met politiek verlof van ambtswege wat betreft de weerslag die het heeft op de 
administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid. 
 
Artikel 306 
 
§1 De afwezigheden wegens facultatief politiek verlof en wegens politiek verlof van 

ambtswege voor het politieke mandaat, vermeld in artikel 302 en artikel 303, eerste lid, 1° 
tot en met 4°, worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid 
heeft voor de duur van het facultatief politiek verlof of het politiek verlof van ambtswege 
geen recht op een salaris.  
 
Het voltijdse politiek verlof van ambtswege voor het politiek mandaat, vermeld in artikel 
303, eerste 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 
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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. 

 
Artikel 307 
 
Het politiek verlof voor het politiek mandaat, vermeld in artikel 301, artikel 302 en artikel 
303, 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 303, 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. 
 
Artikel 308 
 
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 XIbis – Verlof voor vakbondsactiviteiten 
 
Artikel 309 
 
Een personeelslid dat vooraf aan zijn hiërarchische meerdere een persoonlijke en occasionele 
oproeping of doorlopende opdracht voorlegt van de voorzitter van een onderhandelings- of 
overlegcomité krijgt van rechtswege, voor de nodige tijd, vrijstelling van dienst om deel te 
nemen aan de werkzaamheden van dat comité.  
 
De oproepingen en opdrachten vermelden het onderhandelings- of overlegcomité waarvan het 
personeelslid deel uitmaakt. De occasionele oproepingen vermelden ook de plaats, de dag en 
het uur van de vergaderingen.  
 
Artikel 310 
 
Een personeelslid dat vooraf aan zijn hiërarchische meerdere een van een verantwoordelijke 
leider uitgaande persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht voorlegt, krijgt van 
rechtswege, voor de nodige tijd, vrijstelling van dienst voor het uitoefenen van prerogatieven 
bepaald in de artikelen 16, 1, 2 en 3 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.  
 
Genoemde prerogatieven kunnen door het personeelslid slechts worden uitgeoefend in het 
gebied van het sectorcomité of van het bijzonder comité waartoe de gemeente behoort.  
 
Alle andere personen dan die bedoeld in artikel 308bis kunnen vermelde prerogatieven 
uitoefenen op voorwaarde dat zij vooraf een van een verantwoordelijke leider uitgaande 
persoonlijke opdracht of doorlopende opdracht voorleggen.  
 
Het bestuur kan aan de personeelsleden vrijstelling van dienst verlenen om deel te nemen aan 
de vergaderingen die de representatieve vakorganisaties beleggen binnen het bestuur. Er 
wordt hierbij rekening gehouden met de behoeften van de dienst.  
De vrijstelling van dienst wordt beperkt tot de nodige duur.  
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Hoofdstuk XII – De dienstvrijstellingen 
 
Artikel 311 
 
Onder dienstvrijstelling wordt verstaan “de toestemming om gedurende de diensturen afwezig 
te zijn voor een bepaalde duur met behoud van alle rechten”. 
 
Het personeelslid, niet bedoeld in artikel 186, §2, 3° van het DLB, krijgt dienstvrijstelling: 
 
1. als vrijwilliger van een brandweerkorps of korps voor burgerlijke bescherming, voor 

dringende hulpverlening 
2. als actieve vrijwilliger van het Rode Kruis of van het Vlaamse Kruis a rato van telkens 

maximaal vijf werkdagen per jaar. 
 
Artikel 312 
 
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. de dag van de verkiezingen, als hij dan moest werken; 
2. als lid van een hoofdstembureau: de nodige tijd om de bij de kieswetgeving 

voorgeschreven vergaderingen van de hoofdbureaus bij te wonen. 
 
Artikel 313 
 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor het afstaan van: 
 
1. beenmerg a rato van maximaal vier werkdagen per afname; 
2. organen of weefsels voor de benodigde duur van de onderzoeken, de ziekenhuisopname 

en het herstel. 
 
Artikel 314 
 
Het personeelslid, niet bedoeld in artikel 186, §2, 3° van het DLB, 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.  
Het personeelslid dient een attest van de afname voor te leggen. 
 
Artikel 315  
 
Het vrouwelijke personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor borstvoeding op het werk en voor 
prenatale onderzoeken tijdens de diensturen gedurende de zwangerschap. 
Het vrouwelijke personeelslid heeft recht op een dienstvrijstelling om haar kind met 
moedermelk te voeden en/of af te kolven tot zeven maanden na de geboorte van het kind. In 
uitzonderlijke omstandigheden die verband houden met de gezondheidstoestand van het kind 
en voor zover een en ander blijkt uit een medisch getuigschrift, kan de totale duur tijdens 
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welke het personeelslid recht op heeft op borstvoedingspauzes met maximum twee maanden 
worden verlengd. 
 
De borstvoedingspauze duurt een half uur. Het personeelslid dat tijdens een werkdag vier uur 
of langer werkt, heeft die dag recht op één pauze. Het personeelslid dat tijdens de werkdag ten 
minste zeven en een half uur werkt, heeft die dag recht op twee pauzes. Als het personeelslid 
recht heeft op twee pauzes tijdens een werkdag, kan zij deze opnemen in één keer of twee 
keer. 
 
De duur van de borstvoedingspauze(s) is bij de duur van de prestaties van de werkdag 
begrepen. 
 
Het personeelslid dient met de algemeen directeur overeen te komen op welke momenten van 
de dag zij de borstvoedingspauze(s) kan nemen. Bij ontstentenis van een akkoord vallen de 
borstvoedingspauzes onmiddellijk voor of na de bepaalde rusttijden. 
 
Het personeelslid dat wenst de borstvoedingspauzes te genieten brengt schriftelijk twee 
maanden op voorhand het bestuur hiervan op de hoogte, tenzij het bestuur op verzoek van 
betrokkene een kortere termijn aanvaardt. 
 
Het recht op borstvoedingspauze(s) wordt toegekend mits het bewijs van borstvoeding wordt 
geleverd. Het bewijs wordt vanaf het begin van de uitoefening van het recht, naar keuze van 
het personeelslid geleverd door een medisch attest van een consultbureau voor zuigelingen of 
een medisch getuigschrift. 
 
Nadien bezorgt het personeelslid elke maand een attest of medisch getuigschrift, telkens op de 
datum waarop de uitoefening van het recht op borstvoedingspauzes voor het eerst is ingegaan. 
 
Artikel 316 
 
Personeelsleden die een geneeskundige behandeling of onderzoek moeten ondergaan tijdens 
de werkuren (stamtijden voor personeel met glijdende uurregeling), dienen via het 
diensthoofd een aanvraag in bij de algemeen directeur om dienstvrijstelling te bekomen voor 
de duur van de behandeling of het onderzoek met een maximum van 3 uur. Bij die aanvraag 
wordt een medisch attest gevoegd waaruit blijkt dat de behandeling of het onderzoek 
noodzakelijk is en dat deze onmogelijk buiten de werkuren (stamtijden voor het personeel met 
glijdende uurregeling) kunnen verstrekt worden, alsook de uren van de/het reële behandeling 
of onderzoek. De algemeen directeur tekent voor akkoord.  
 
Artikel 317 
 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor deelname aan door het bestuur opgestarte 
examens of selectieproeven en deelname aan interne sollicitaties en de daaraan verbonden 
selectieproeven. 
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Artikel 318 
 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling bij oproeping – al dan niet als getuige – en verhoor 
of bijstand in het kader van een lopende tuchtprocedure of bezwaarprocedure bij de 
beroepsinstantie ingevolge een ongunstig evaluatieresultaat of bij oproeping voor het 
uitvoerend orgaan of de raad. 
 
Artikel 319 
 
Het personeelslid krijgt voor het volgen van vorming een dienstvrijstelling conform de 
modaliteiten die geregeld zijn in het vormingsreglement. 
 
Artikel 320 
 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor consultatie van of bezoek aan een 
(arbeids)geneesheer of (arbeids)psycholoog verbonden aan of aangeduid door het bestuur. 
 
Artikel 321 
 
§1 Als een feestdag vermeld in artikel 246, 247 en 247bis samenvalt met een dag waarop het 

personeelslid krachtens de voltijdse arbeidsregeling die op hem van toepassing is, niet 
arbeidt, wordt een dag dienstvrijstelling verleend. 
De arbeidstijdregeling is deze opgelegd door de dienst waar het personeelslid werkt en niet 
door de betrokkene gekozen in het kader van afwezigheid voor verminderde prestatie. 
Deze dagen dienstvrijstelling moeten binnen hetzelfde jaar opgenomen worden en zijn niet 
overdraagbaar naar het volgende jaar. 

 
§2 Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor de effectieve deelname aan de jaarlijkse 

sportdag. 
De deelname geeft geen recht op de opbouw van het krediet van compensatieverlof 
volgens de arbeidsduurregeling. 

Artikel 322 
 
De bovenvermelde dienstvrijstellingen zijn afhankelijk van de uitdrukkelijke toestemming 
van de leidinggevende van het betrokken personeelslid waarbij rekening moet gehouden 
worden met de dienstnoodwendigheden en voor zover de desbetreffende aangelegenheid 
onmogelijk kan afgehandeld worden buiten de normale diensturen. 
Het personeelslid levert hiervan het bewijs. 
 
De dienstvrijstelling kan enkel toegestaan worden voor de strikt nodige tijd of om de 
aangelegenheid af te handelen. 
 
Het verzoek om vrijstelling van dienst wordt voldoende op voorhand gestaafd door de 
bedoelde oproeping, of door elk ander passend officieel bewijsstuk dat door de algemeen 
directeur wordt geviseerd. 
 



   
 

181 
 

Artikel 322bis 
 
Het personeelslid krijgt op 24 december en 31 december vanaf 12 uur dienstvrijstelling. 
 
Artikel 322ter 
 
Het personeelslid in dienst na 1 januari 2011 dat behoort tot het personeel in artikel 186 §2 3° 
DLB en werkt in de dienst kinderdagverblijf of initiatief buitenschoolse kinderopvang krijgt 
3 dagen dienstvrijstelling tijdens de jaarlijkse sluiting van de opvang op het einde van het jaar. 
 
Het personeelslid in dienst na 1 januari 2011 dat behoort tot het personeel in artikel 186 §2 3° 
DLB en werkt in het lokaal dienstencentrum krijgt dienstvrijstelling op 8 mei, 15 november 
en 26 december. 
 
Artikel 323 
 
De dienstvrijstellingen worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. 
 
De contractuele personeelsleden behouden tijdens deze afwezigheidsperiode alle rechten 
inclusief hun salaris. 
 
Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders voorzien, kan een dienstvrijstelling geen aanleiding 
geven tot compensatieverlof of toelagen voor buitengewone prestaties. 
 
Artikel 324 
 
Het uitvoerend orgaan kan dienstvrijstellingen toekennen om redenen die niet vermeld zijn in 
dit hoofdstuk. 
 
Artikel 325 
 
Alle niet verplichte dienstvrijstellingen openen nooit vaste rechten en zijn dus altijd 
herroepbaar. Zij kunnen niet beschouwd worden als ‘verworven’ recht en het gaat in dat geval 
om vaste dagen, die men niet kan compenseren wanneer men toevallig niet moet werken op 
die dag.  
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Hoofdstuk XIII - Arbeidsduurvermindering in het kader van de 
eindeloopbaanproblematiek  
 
Afdeling 1 - Vrijstelling van arbeidsprestaties  
 
Artikel 325a 
 
Vallen onder de toepassing van de regeling vrijstelling van arbeidsprestaties:  
§1 Personeel behorend tot volgende groepen heeft ambtshalve recht op vrijstelling van 

arbeidsprestaties zoals omschreven in de artikelen 325b tot en met 325d, op voorwaarde 
dat ze effectief de vermelde functie uitoefenen:  
− het verpleegkundig personeel en het verzorgend personeel;  
− de ambulanciers van de spoeddiensten die deel uitmaken van het personeel van de 

instellingen bedoeld in het meerjarenplan van de federale gezondheidssectoren en dit 
zonder belang aan de kostenplaats waaronder het personeel is opgenomen;  

− de kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten;  
− de laboratoriumtechnologen;  
− de technologen van medische beeldvorming;  
− de technici van medisch materiaal (inzonderheid in de sterilisatiediensten);  
− de medewerkers patiëntenvervoer;  
− de opvoeders en het begeleidend personeel geïntegreerd in de zorgteams;  
− de sociaal verpleegkundigen;  
− de logistieke assistenten;  
− de maatschappelijke assistenten en psychologische assistenten tewerkgesteld in de 

zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma;  
− de ziekenhuisassistenten;  
− de werknemers bedoeld in de artikelen 54bis en 54ter van het koninklijk besluit nr. 

78 van 10 november 1967;  
− de psychologen orthopedagogen en pedagogen tewerkgesteld in de zorgteams of 

geïntegreerd in het therapeutisch programma;  
− de diensthoofden en adjunct-diensthoofden die rechtstreeks bovenstaande personeels-

groepen omkaderen, genieten eveneens ambtshalve van de vrijstelling van 
arbeidsprestaties.  

 
§2 Het gelijkgesteld personeel  
 

Onder gelijkgesteld personeel wordt verstaan, de werknemers die niet behoren tot 
bovenstaande lijst en gedurende de referentieperiode van 24 maanden die voorafgaat aan 
de maand waarin zij de leeftijd van 45, 50 of 55 jaar bereiken, minstens 200 uren prestaties 
hebben verricht bij dezelfde werkgever, in één of meerdere functies, waarvoor een 
vergoeding voor onregelmatige prestaties (zondag, zaterdag, feestdag, nachtdienst of 
onderbroken diensten), of een andere bij akkoord vastgelegde vergoeding werd betaald of 
de overeenstemmende compensatierust werd toegekend.  
 
De werknemer die geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht bij dezelfde 
werkgever, op het ogenblik dat hij 45, 50 of 55 jaar wordt, verwerft het statuut van 
gelijkgesteld personeel en dus het recht op de vrijstelling van arbeidsprestaties, van zodra 
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hij alsnog binnen elke periode van 24 maanden deze 200 uren heeft verricht, volgens de 
modaliteiten bepaald in artikel 325e §3.  
 
Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers worden deze 200 uren onregelmatige 
prestaties berekend naar rata van de arbeidsduur voorzien door het statuut of het contract 
op het ogenblik dat het recht geopend wordt.  

 
Artikel 325b 
 
§1 Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 325a, dat de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, 

heeft recht op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd onder de vorm van 96 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, 
toegekend volgens de modaliteiten van artikel 325f.  

 
Voor het deeltijds personeel, bedoeld in artikel 325a, dat de leeftijd van 45 jaar heeft 
bereikt, wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens de formule:  
X = 96 x Y/Z  
Waarbij:  
X = het aantal uren vrijstelling van prestaties  
Y = de contractuele of statutaire wekelijkse arbeidsduur van de werknemer  
Z = de contractuele of statutaire wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer in 
de instelling  

 
§2 Het personeel, bedoeld in artikel 325a, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties 

conform zijn wekelijkse arbeidstijd voorzien door het statuut of het contract. Als 
tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een premie, gelijk aan 5,26% 
berekend op zijn loon. Vanaf 01 januari 2006 hebben de werknemers geen mogelijkheid 
meer om te opteren voor de premie van 5,26% en het behoud van prestaties, met 
uitzondering van het verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden 
en adjunct-diensthoofden, zoals bedoeld in artikel 325a. 

 
Evenwel behoudt het personeel dat voor 01 januari 2006 ressorteerde onder het 
toepassingsgebied van het akkoord van 12 oktober 2001 inzake vrijstelling van 
arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en dat heeft gekozen voor 
de premie bedoeld in voormeld akkoord, het recht op deze premie.  

 
§3 De voltijdse werknemers die in uitvoering van dit akkoord vrijgesteld zijn van prestaties, 

blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst of 
voltijdse statutaire aanstelling.  

 
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van dit akkoord vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun arbeidstijd voorzien door het statuut of het 
contract behouden.  

 
§4 Voor de werknemers die deeltijds werken en voor wie de maatregelen van eindeloopbaan 

gelden, is de voorziening ertoe gehouden hen voor te stellen dat de wekelijkse arbeidsduur 
die ingeschreven is in hun arbeidsovereenkomst, verhoogd wordt naar rato van het aantal 
uren van vrijstelling van prestaties dat bepaald is voor de leeftijdscategorie waartoe ze 
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behoren. Dat voorstel wordt hen door de voorziening voorgesteld drie maanden vóór de 
datum waarop ze recht hebben op het stelsel van de eindeloopbaan of waarop ze toegang 
krijgen tot een hoger recht in dat kader. De werknemer is ertoe gehouden uiterlijk één 
maand vóór hij recht heeft op het stelsel of op zijn hogere recht in het kader van de 
eindeloopbaanregeling, aan de voorziening mee te delen of hij akkoord gaat met die 
verhoging of die verhoging weigert. In dat laatste geval krijgt de werknemer een 
vermindering van de wekelijkse arbeidsduur van zijn arbeidsprestaties die bepaald is voor 
de leeftijdscategorie waartoe hij behoort, naar rato van zijn wekelijkse arbeidsduur ten 
opzichte van een voltijdse werknemer. 

 
Artikel 325c 
 
§1 Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 325a dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, 

heeft recht op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd onder de vorm van 192 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, 
met inbegrip van de uren vrijstelling van prestaties bedoeld in artikel 325b en toegekend 
volgens de modaliteiten van artikel 325f.  

 
Voor het deeltijds personeel, bedoeld in artikel 325a, dat de leeftijd van 50 jaar heeft 
bereikt, wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens de formule:  
X = 192 x Y/Z  
Waarbij  
X = het aantal uren vrijstelling van prestaties  
Y = de contractuele of statutaire wekelijkse arbeidsduur van de werknemer  
Z = de contractuele of statutaire wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer in 
de instelling.  

 
§2 Het personeel, bedoeld in artikel 325a, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties 

conform zijn wekelijkse arbeidstijd voorzien door het statuut of het contract. Als 
tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een premie, gelijk aan 10,52% 
berekend op zijn loon. Vanaf 01 januari 2006 hebben de werknemers geen mogelijkheid 
meer om te opteren voor de premie van 10,52% en het behoud van prestaties, met 
uitzondering van het verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden 
en adjunct-diensthoofden, zoals bedoeld in artikel 325a.  
 
Evenwel behoudt het personeel dat voor 01 januari 2006 ressorteerde onder het 
toepassingsgebied van het akkoord van 12 oktober 2001 inzake vrijstelling van 
arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en dat heeft gekozen voor 
de premie bedoeld in voormelde akkoord, het recht op deze premie.  

 
§3 De voltijdse werknemers die in uitvoering van dit akkoord vrijgesteld zijn van prestaties, 

blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst of 
voltijdse statutaire aanstelling.  

 
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van dit akkoord vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun arbeidstijd voorzien door het statuut of het 
contract behouden.  
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§4 Voor de werknemers die deeltijds werken en voor wie de maatregelen van eindeloopbaan 
gelden, is de voorziening ertoe gehouden hen voor te stellen dat de wekelijkse arbeidsduur 
die ingeschreven is in hun arbeidsovereenkomst, verhoogd wordt naar rato van het aantal 
uren van vrijstelling van prestaties dat bepaald is voor de leeftijdscategorie waartoe ze 
behoren. Dat voorstel wordt hen door de voorziening voorgesteld drie maanden vóór de 
datum waarop ze recht hebben op het stelsel van de eindeloopbaan of waarop ze toegang 
krijgen tot een hoger recht in dat kader. De werknemer is ertoe gehouden uiterlijk één 
maand vóór hij recht heeft op het stelsel of op zijn hogere recht in het kader van de 
eindeloopbaanregeling, aan de voorziening mee te delen of hij akkoord gaat met die 
verhoging of die verhoging weigert. In dat laatste geval krijgt de werknemer een 
vermindering van de wekelijkse arbeidsduur van zijn arbeidsprestaties die bepaald is voor 
de leeftijdscategorie waartoe hij behoort, naar rato van zijn wekelijkse arbeidsduur ten 
opzichte van een voltijdse werknemer. 

 
Artikel 325d 
 
§1 Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 325a, dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, 

heeft recht op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd onder de vorm van 288 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, 
met inbegrip van de uren vrijstelling van prestaties bedoeld in artikel 325b en 325c en 
toegekend volgens de modaliteiten van artikel 325f.  

 
Voor het deeltijds personeel, bedoeld in artikel 325a, dat de leeftijd van 55 jaar heeft 
bereikt, wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens de formule:  
X = 288 x Y/Z  
Waarbij  
X = het aantal uren vrijstelling van prestaties  
Y = de contractuele of statutaire wekelijkse arbeidsduur van de werknemer  
Z = de contractuele of statutaire wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer in 
de instelling.  

 
§2 Het personeel, bedoeld in artikel 325a, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties 

conform zijn wekelijkse arbeidstijd voorzien door het statuut of het contract. Als 
tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een premie, gelijk aan 15,78% 
berekend op zijn loon.  

 
Vanaf 01 januari 2006 hebben de werknemers geen mogelijkheid meer op te opteren voor 
de premie van 15,78% en het behoud van prestaties, met uitzondering van het 
verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden en adjunct-
diensthoofden, zoals bedoeld in artikel 325a. 

 
Evenwel behoudt het personeel dat voor 01 januari 2006 ressorteerde onder het 
toepassingsgebied van het akkoord van 12 oktober 2001 inzake vrijstelling van 
arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en dat heeft gekozen voor 
de premie bedoeld in voormelde overeenkomst, het recht op deze premie.  
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§3 De voltijdse werknemers die in uitvoering van dit akkoord vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst of 
voltijdse statutaire vrijstelling.  

 
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van dit akkoord vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun arbeidstijd voorzien door het statuut of het 
contract behouden.  

 
§4 In onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever kan voor de deeltijds 

tewerkgestelde werknemer de arbeidsduur voorzien door het contract of de 
benoemingsakte worden verhoogd met het aantal uren vrijstelling van prestaties die de 
deeltijdse werknemer kan genieten op basis van de oorspronkelijke arbeidstijd voorzien 
door het contract of de benoemingsakte.  

 
Voor de werknemers die deeltijds werken en voor wie de maatregelen van eindeloopbaan 
gelden, is de werkgever ertoe gehouden hen voor te stellen dat de wekelijkse arbeidsduur 
die ingeschreven is in hun arbeidsovereenkomst, verhoogd wordt naar rato van het aantal 
uren van vrijstelling van prestaties dat bepaald is voor de leeftijdscategorie waartoe ze 
behoren. Dat voorstel wordt hen door de werkgever voorgesteld drie maanden vóór de 
datum waarop ze recht hebben op het stelsel van de eindeloopbaan of waarop ze toegang 
krijgen tot een hoger recht in dat kader. De werknemer is ertoe gehouden uiterlijk één 
maand vóór hij recht heeft op het stelsel of op zijn hogere recht in het kader van de 
eindeloopbaanregeling, aan de voorziening mee te delen of hij akkoord gaat met die 
verhoging of die verhoging weigert. In dat laatste geval krijgt de werknemer een 
vermindering van de wekelijkse arbeidsduur van zijn arbeidsprestaties die bepaald is voor 
de leeftijdscategorie waartoe hij behoort, naar rato van zijn wekelijkse arbeidsduur ten 
opzichte van een voltijdse werknemer. 

 
Artikel 325e 
 
§1 De werkgever moet aan het verpleegkundig personeel evenals de verpleegkundige 

diensthoofden en adjunct-diensthoofden die hen omkaderen, zoals bedoeld in artikel 325a, 
in de loop van de 3e maand voorafgaand aan de maand waarin de werknemer de leeftijd 
van respectievelijk 45, 50 of 55 jaar bereikt, de keuze, zoals voorzien in de artikelen 325b 
§2, 325c §2 en 325d §2 voorleggen.  

 
De werknemer heeft één maand tijd om zijn keuze aan zijn werkgever mee te delen. De 
vrijstelling van prestaties of de toekenning van de premie gaat in vanaf de 1ste dag van de 
maand waarin de voornoemde leeftijden worden bereikt. De werknemer heeft het recht om 
bij elke leeftijdssprong (50 en 55 jaar) zijn keuze te bepalen. De optie vrijstelling van 
prestaties is steeds definitief. De optie uitkering van een premie kan op elk ogenblik 
omgezet worden in vrijstelling van prestaties met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van 3 maanden.  
 
Vanaf 50 jaar is een combinatie van vrijstelling van prestaties en uitkering van een premie 
mogelijk.  
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Voor de werknemers op een tussenliggende leeftijd, dient de keuze te worden voorgelegd 
door de werkgever van zodra de werknemer aan alle voorwaarden voldoet. De werknemer 
heeft één maand de tijd om zijn keuze mee te delen. De vrijstelling of premie dient 
toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking van de keuze.  

 
§2 Voor alle andere personeelsgroepen gaat de vrijstelling van arbeidsprestaties automatisch 

in de eerste dag van de maand waarin de werknemer 45, 50 of 55 jaar wordt. Voor de 
werknemer bedoeld in artikel 325a, §1 op een tussenliggend leeftijd gaat de vrijstelling in 
de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de werknemer aan alle voorwaarden 
voldoet. 

 
De optie uitkering van een premie kan op elk ogenblik omgezet worden in vrijstelling van 
prestaties met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden.  

 
§3. De werknemer die geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht, op het ogenblik 

waarop hij 45, 50 of 55 jaar wordt, verwerft het statuut van gelijkgesteld personeel en 
geniet dus van de vrijstelling van arbeidsprestaties, van zodra hij alsnog binnen elke 
periode van 24 maanden bedoelde 200 uren heeft verricht. De werkgever verwittigt de 
werknemer van zodra de werknemer het quotum van 200 uren heeft bereikt. De vrijstelling 
van de arbeidsprestaties gaat in de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand 
tijdens welke de werknemer die voorwaarde vervult.  

 
Afdeling 2 - Toepassingsmodaliteiten  
 
Artikel 325f 
 
§1 De vrijstelling van prestaties, voortvloeiend uit dit akkoord wordt gerealiseerd onder de 

vorm van compensatiedagen. Een compensatiedag is gelijk aan het gemiddeld aantal 
arbeidsuren van het individuele prestatieregime per dag.  

 
§2 De modaliteiten van toekenning van vrijstelling van prestaties onder de vorm van 

compensatiedagen kan gewijzigd worden door middel van wijziging van het 
arbeidsreglement.  

 
Modaliteiten waarbij vrijstelling van prestaties gegeven wordt in kleinere eenheden dan 
een volledig uur zijn evenwel niet toegelaten.  

 
§3 De vrijstelling van prestaties toegekend overeenkomstig §1 wordt per kalendermaand 

genomen en op voorhand vastgelegd in het werkrooster. Op het niveau van de instelling 
kunnen in het arbeidsreglement andere modaliteiten terzake afgesproken worden.  

 
§4 Alle rechten worden toegekend pro rata de arbeidstijd voorzien in de benoemingsakte of 

het contract en pro rata het aantal maanden van het jaar waarin het recht van toepassing is.  
 
§5 Nihil  
 
§6 De regeling inzake de vrijstelling van arbeidsprestaties zoals hierboven bepaald, wordt niet 

cumulatief toegepast voor de werknemers die reeds genieten van compensatiedagen 
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ingevolge een collectieve arbeidsuurvermindering van minder dan 38 uren per week, voor 
het equivalent bedoeld in de artikelen 325b, 325c en 325d en dit voor maximaal het aantal 
dagen van dit hoofdstuk.  

 
§7 Indien echter binnen de instelling, in toevoeging op het akkoord van 12 oktober 2001 

inzake vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek, 
een vrijstelling van arbeidsprestaties zoals voorzien voor het verpleegkundig en verzorgend 
of gelijkgesteld personeel, geheel of gedeeltelijk ook werd toegekend aan sommige andere 
personeelsgroepen, kunnen in geen geval meer dagen vrijstelling van arbeidsprestaties 
worden toegekend dan bepaald in de artikelen 325b, 325c en 325d.  

 
§8 Gedurende de periodes van afwezigheid omwille van ziekte of om persoonlijke redenen 

wordt het recht op de in artikel 325b, 325c en 325d voorziene voordelen opgeheven vanaf 
de 31ste opeenvolgende kalenderdag afwezigheid.  

 
§9 Voldoet de werknemer niet meer aan de voorwaarden voorzien in artikel 325a dan kan 

deze geen bijkomende vrijstelling van arbeidsprestaties meer verwerven zoals voorzien in 
artikel 325c en 325d.  

 
§10 In afwijking op §8 hierboven, zal de werknemer die op zijn verzoek van functie wijzigt 

via een bijlage bij de arbeidsovereenkomst of een brief voor een statutair en hierdoor niet 
meer onder het toepassingsgebied van artikel 325a ressorteert, de rechten verworven op 
basis van de artikelen 325b, 325c en 325d verliezen.  

 
§11 De bepalingen van deze afdeling zullen effectief toegekend worden aan de werknemers, 

voor zover de regering de tenlasteneming van de kosten verzekert. 
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TITEL IX – TUCHT 
 
Artikel 326 
 
Het statutair gemeentepersoneel en de op proef benoemde personeelsleden ressorteren inzake 
tucht onder het DLB en het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot vaststelling 
van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling 
van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie 
voor Tuchtzaken.  
 
Artikel 327 
 
De aanstellende overheid is bevoegd voor het uitspreken van tuchtstraffen, hierna genoemd 
tuchtoverheid.  
 
Artikel 328 
 
Tuchtschorsing plaatst het personeelslid in de administratieve stand non-activiteit. Gedurende 
de perioden van tuchtschorsing kan het personeelslid de aanspraken op bevordering of op 
bevordering niet doen gelden.  
 
Artikel 329 
 
De onderstaande tuchtstraffen kunnen opgelegd worden wegens:  
− tekortkomingen aan de beroepsplichten  
− handelingen die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen  
− inbreuken op de rechtspositieregeling  
 
De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd:  
− de blaam  
− de inhouding van salaris mag 6 maanden wedde niet overschrijden  
− de schorsing met een maximumduur van 6 maanden  
− het ontslag van ambtswege 
− de afzetting 
 
Elke tuchtstraf die een inhouding van salaris inhoudt, mag niet hoger zijn dan de begrenzing, 
vermeld in artikel 23, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon van de werknemers. 
 
Artikel 330 
 
Voor de tuchtprocedure worden de bepalingen van het DLB en het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 20 juli 2018 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel 
van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding 
van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, nageleefd.  
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Artikel 331 
 
Het personeelslid heeft het recht beroep aan te tekenen in een tuchtprocedure overeenkomstig 
de bepalingen van het DLB en het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot 
vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot 
vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de 
Beroepscommissie voor Tuchtzaken.  
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TITEL X – SLOTBEPALINGEN 
 
 
Hoofdstuk I – Overgangsbepalingen 
 
 
Afdeling 1 – Geldelijke waarborgen 
 
Artikel 332 
 
Het personeelslid in dienst dat na 1 januari 1994 op grond van de vorige rechtspositieregeling 
zijn vroegere salarisschaal, al dan niet aangevuld met een bepaalde toelage of bijslag, heeft 
behouden, behoudt  die salarisschaal en die toelage of bijslag, zolang die regeling gunstiger is 
dan de salarisschaal die het met toepassing van deze rechtspositieregeling zou hebben. 
 
Artikel 333 
 
Het personeelslid in dienst dat op datum van de inwerkingtreding van deze 
rechtspositieregeling op grond van de vorige rechtspositieregeling een salarisschaal en een 
functionele loopbaan had die niet opgenomen zijn in artikel 111 van het BVR, behoudt die 
salarisschaal en functionele loopbaan zolang het aangesteld is in de graad waarmee die 
salarisschaal en die functionele loopbaan in de vorige rechtspositieregeling verbonden waren. 
 
Artikel 334 
 
Artikel is opgeheven. 
 
Artikel 335 
 
Het personeelslid in dienst dat op grond van de vorige rechtspositieregeling met toepassing 
van het koninklijk besluit van 17 november 1976 tot vaststelling van de grens van de 
algemene bepalingen betreffende de toekenning van een toelage voor gevaarlijk, ongezond of 
hinderlijk werk aan sommige personeelsleden van de provincies en de gemeenten voor 
occasionele gevaarlijke of hinderlijke werken een toelageregeling genoot die gunstiger is dan 
de regeling vermeld in artikel 146 van het BVR, behoudt die gunstigere regeling zolang het in 
dienst is. 
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Afdeling 2 – Overgangsbepalingen over diverse lopende procedures en lopende periodes 
 
Artikel 336 
 
Procedures van aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit die opgestart zijn 
voor de datum van inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling, worden afgewerkt in 
overeenstemming met de regels die van toepassing waren op het ogenblik dat ze werden 
opgestart. 
 
Artikel 337 
 
Artikel is opgeheven. 
 
Artikel 338a 
 
De verloven en afwezigheden die al toegekend waren, op het ogenblik van het kracht worden 
van de gewijzigd regeling, blijven toegekend voor de toegestane duur en volgens de regels die 
geldig waren op het ogenblik van de toekenning. 
 
Aanvragen tot verlenging of vernieuwing van een verlof of afwezigheid worden beschouwd 
als een nieuwe aanvraag en worden behandeld in overeenstemming met de nieuwe 
reglementaire bepalingen. 
 
Artikel 338b 
 
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 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. 
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Artikel 338c 
 
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 3 - Overgangsbepalingen met betrekking tot de jaarlijkse vakantiedagen en de 
feestdagen 
 
Artikel 338d 
 
Het statutair personeelslid in dienst voor 1 januari 2011, dat behoort tot het personeel in 
artikel 186, §2, 3° van het DLB, behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het 
OCMW de regeling over het aantal dagen jaarlijkse vakantie, die voor 1 januari 2011 op 
grond van de plaatselijke rechtspositieregeling van kracht was, als dat aantal jaarlijkse 
vakantiedagen hoger is dan het aantal bepaald in artikel 173, §1, tweede lid van deze 
rechtspositieregeling. 
 
Het statutair personeelslid in dienst voor 1 januari 2011 dat behoort tot het personeel in artikel 
186, §2, 3° van het DLB, behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de 
regeling over het aantal feestdagen, die voor 1 januari 2011 op grond van de plaatselijke 
rechtspositieregeling van kracht was, als dat aantal feestdagen hoger is dan het aantal bepaald 
in artikel 176, §1, eerste en derde lid van deze rechtspositieregeling. 

 
Artikel 338e 
 
De overgangsregelingen vermeld in artikel 338d gelden eveneens voor het contractueel 
personeelslid in dienst voor 1 januari 2011 met een contract van onbepaalde duur, bepaalde 
duur of met een vervangingscontract, ook als die aansluitend een nieuw contract krijgt in 
dezelfde functie.  
 
De overgangsregelingen vermeld in artikel 338d gelden eveneens voor het contractueel 
personeel in dienst voor 1 januari 2011 die daarna hetzij via bevordering, hetzij via interne 
personeelsmobiliteit overgaan naar een nieuwe functie die behoort tot de personeelsgroep van 
artikel 186, §2, 3° van het DLB. 
 
De overgangsregelingen vermeld in artikel 338d gelden eveneens voor het contractueel 
personeel in dienst voor 1 januari 2011 die aansluitend statutair aangesteld worden in een 
nieuwe functie die behoort tot de personeelsgroep van artikel 186, §2, 3° van het DLB. 
 
Artikel 338f 
 
De overgangsregelingen vermeld in artikel 338d gelden eveneens voor het statutair en 
contractueel personeelslid in dienst voor 1 januari 2011 dat behoort tot de personeelsgroep 
van artikel 186, §1, tweede lid en §2, 1° en 2° van het DLB en dat de overstap maakt via 
bevordering of via interne mobiliteit naar een betrekking die behoort tot de personeelsgroep 
van artikel 186, §2, 3° van het DLB. 
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Artikel 338g 
 
Voor de personeelsleden die genieten van de overgangsregelingen vermeld in de artikelen 
338d tot en met 338f worden het aantal leeftijdsdagen, afgeblokt op 31 december 2010, 
waarbij de personeelsleden het reeds bereikte aantal dagen jaarlijkse vakantie behouden, maar 
vanaf 1 januari 2011 geen extra leeftijdsdagen meer krijgen. 
 
 
Hoofdstuk II – Opheffingsbepalingen en inwerkingtredingsbepalingen 
 
Artikel 339 
 
Afdeling 1 – Opheffingsbepalingen 
 
De bepalingen van het administratief statuut, de bepalingen van het reglement van de 
contractuelen en de bepalingen van het geldelijk statuut vastgesteld in zitting van 7 mei 1998 
en alle raadsbeslissingen die in strijd zijn met de nieuwe rechtspositieregeling worden met 
ingang van deze rechtspositieregeling opgeheven. 
 
 
Afdeling 2 – Inwerkingtredingsbepalingen 
 
Artikel 340 
 
Deze rechtspositieregeling treedt in werking op het ogenblik van goedkeuring door het 
bevoegde orgaan. 
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BIJLAGE I. ALGEMENE 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  
 
 

 Gemeentesecretaris 
klasse 4 

Financieel beheerder van de 
gemeente klasse 4 

   

 klasse 4 
 
 

klasse 2 
 Minimum 30.226,21 

 
28.473.97 

Maximum 44.643,33 42.055,31 
Verhogingen 1 x 1 x 2.267,01 1 x 1 x 2.135,57 

 7 x 2 x 1.735,73 7 x 2 x 1.635,11 
   
 0 30.226,21 

 
28.473.97 

 1 32.493,22 30.609,54 
 2 32.493,22 30.609,54 
 3 34.228,95 32.244,65 
 4 34.228,95 32.244,65 
 5 35.964,68 33.879,76 
 6 35.964,68 33.879,76 
 7 37.700,41 35.514,87 
 8 37.700,41 35.514,87 
 9 39.436,14 37.149,98 
 10 39.436,14 37.149,98 
 11 41.171,87 38.785,09 
 12 41.171,87 38.785,09 
 13 42.907,60 40.420,20 
 14 42.907,60 40.420,20 
 15 44.643,33 42.055,31 
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 Algemeen directeur Financieel directeur 
   

 klasse 2 
 
 

klasse 2 
 Minimum 39 294,07 37.016,16 

Maximum 58 036,33 54.671,90 
Verhogingen 1 x 1 x 2.947,11 1 x 1 x 2.776,26 

 7 x 2 x 2.256,45 7 x 2 x 2.125,64 
   
 0 39 294,07 37.016,16 
 1 42.241,18 39.792,42 
 2 42.241,18 39.792,42 
 3 44.497,63 41.918,06 
 4 44.497,63 41.918,06 
 5 46.754,08 44.043,70 
 6 46.754,08 44.043,70 
 7 49.010,53 46.169,34 
 8 49.010,53 46.169,34 
 9 51.266,98 48.294,98 
 10 51.266,98 48.294,98 
 11 53.523,43 50.420,62 
 12 53.523,43 50.420,62 
 13 55.779,88 52.546,26 
 14 55.779,88 52.546,26 
 15 58.036,33 54.671,90 
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Salarisschalen  A1a A2a A3a A4a A4b 
Minimum 21.850 24.050 26.300 26.300 27.950 
Maximum 34.000 36.200 38.450 38.450 40.100 
Verhoging 2x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750 
  1x1x700 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 1x3x1500 
  3x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1450 
  1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 3x3x1500 
  1x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200 
  2x3x1250 1x3x1200     1x3x1250 
            
0 21.850 24.050 26.300 26.300 27.950 
1 22.600 24.800 27.050 27.050 28.700 
2 23.350 25.550 27.800 27.800 29.450 
3 24.050 26.300 28.550 28.550 30.200 
4 24.050 26.300 28.550 28.550 30.200 
5 24.050 26.300 28.550 28.550 30.200 
6 25.550 27.800 30.000 30.000 31.700 
7 25.550 27.800 30.000 30.000 31.700 
8 25.550 27.800 30.000 30.000 31.700 
9 27.050 29.300 31.500 31.500 33.150 
10 27.050 29.300 31.500 31.500 33.150 
11 27.050 29.300 31.500 31.500 33.150 
12 28.550 30.750 33.000 33.000 34.650 
13 28.550 30.750 33.000 33.000 34.650 
14 28.550 30.750 33.000 33.000 34.650 
15 30.000 32.250 34.500 34.500 36.150 
16 30.000 32.250 34.500 34.500 36.150 
17 30.000 32.250 34.500 34.500 36.150 
18 31.500 33.750 35.950 35.950 37.650 
19 31.500 33.750 35.950 35.950 37.650 
20 31.500 33.750 35.950 35.950 37.650 
21 32.750 35.000 37.200 37.200 38.850 
22 32.750 35.000 37.200 37.200 38.850 
23 32.750 35.000 37.200 37.200 38.850 
24 34.000 36.200 38.450 38.450 40.100 
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Salarisschalen  B1 B2 B3 B4 B5 
Minimum 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
Maximum 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 
Verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 1x1x800 1x1x900 
  5x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 
  1x2x450 2x2x600 6x2x800 1x2x800 2x2x900 
  4x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 
  1x2x600 1x2x600 2x2x800 2x2x800 2x2x900 
    1x2x650 1x2x900 1x2x850 1x2x950 
    2x2x600   2x2x800 2x2x900 
    1x2x650   1x2x850 1x2x950 
    1x2x600   2x2x800 1x2x1000 
    1x2x800       
       
0 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
1 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
2 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
3 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
4 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
5 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
6 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
7 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
8 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
9 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 
10 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 
11 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
12 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
13 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
14 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
15 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
16 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
17 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
18 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
19 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
20 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
21 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
22 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
23 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 
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Salarisschalen  C1 C2 C3 
Minimum 13.550 14.250 15.900 
Maximum 21.950 22.800 24.800 
Verhoging 1x1x600 1x1x550 1x1x650 
  1x2x600 9x2x600 2x2x600 
  1x2x550 1x2x550 1x2x650 
  8x2x600 2x2x600 1x2x600 
  1x2x550 1x2x850 1x2x650 
  1x2x600   2x2x600 
  1x2x700   1x2x650 
      1x2x600 
      1x2x650 
      2x2x600 
      1x2x850 
        
        
0 13.550 14.250 15.900 
1 14.150 14.800 16.550 
2 14.150 14.800 16.550 
3 14.750 15.400 17.150 
4 14.750 15.400 17.150 
5 15.300 16.000 17.750 
6 15.300 16.000 17.750 
7 15.900 16.600 18.400 
8 15.900 16.600 18.400 
9 16.500 17.200 19.000 
10 16.500 17.200 19.000 
11 17.100 17.800 19.650 
12 17.100 17.800 19.650 
13 17.700 18.400 20.250 
14 17.700 18.400 20.250 
15 18.300 19.000 20.850 
16 18.300 19.000 20.850 
17 18.900 19.600 21.500 
18 18.900 19.600 21.500 
19 19.500 20.200 22.100 
20 19.500 20.200 22.100 
21 20.100 20.750 22.750 
22 20.100 20.750 22.750 
23 20.650 21.350 23.350 
24 20.650 21.350 23.350 
25 21.250 21.950 23.950 
26 21.250 21.950 23.950 
27 21.950 22.800 24.800 
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Salarisschalen D1 D2 D3 D4 D5 
Minimum 13.300 14.300 15.500 16.900 17.000 
Maximum 18.300 19.600 20.700 21.950 23.800 
Verhoging 1x1x350 1x1x350 1x1x350 1x1x350 1x1x300 
  3x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x350 2x2x500 
  1x2x300 1x2x400 1x2x350 1x2x300 1x2x300 
  8x2x350 1x2x350 1x2x400 10x2x350 1x2x800 
  1x2x500 1x2x400 2x2x350 1x2x550 1x2x500 
    1x2x350 1x2x400  4x2x400 
    1x2x400 1x2x350  1x2x500 
    1x2x350 1x2x400  3x2x600 
    1x2x400 1x2x350   
    2x2x350 1x2x400   
    1x2x400 1x2x350   
    1x2x350 1x2x400   

    1x2x500 1x2x350   
          
0 13.300 14.300 15.500 16.900 17.000 
1 13.650 14.650 15.850 17.250 17.300 
2 13.650 14.650 15.850 17.250 17.300 
3 14.000 15.000 16.250 17.600 17.800 
4 14.000 15.000 16.250 17.600 17.800 
5 14.350 15.400 16.600 17.900 18.300 
6 14.350 15.400 16.600 17.900 18.300 
7 14.700 15.750 17.000 18.250 18.600 
8 14.700 15.750 17.000 18.250 18.600 
9 15.000 16.150 17.350 18.600 19.400 

10 15.000 16.150 17.350 18.600 19.400 
11 15.350 16.500 17.700 18.950 19.900 
12 15.350 16.500 17.700 18.950 19.900 
13 15.700 16.900 18.100 19.300 20.300 
14 15.700 16.900 18.100 19.300 20.300 
15 16.050 17.250 18.450 19.650 20.700 
16 16.050 17.250 18.450 19.650 20.700 
17 16.400 17.650 18.850 20.000 21.10 
18 16.400 17.650 18.850 20.000 21.100 
19 16.750 18.000 19.200 20.350 21.500 
20 16.750 18.000 19.200 20.350 21.500 
21 17.100 18.350 19.600 20.700 22.000 
22 17.100 18.350 19.600 20.700 22.000 
23 17.450 18.750 19.950 21.050 22.600 
24 17.450 18.750 19.950 21.050 22.600 
25 17.800 19.100 20.350 21.400 23.200 
26 17.800 19.100 20.350 21.400 23.200 
27 18.300 19.600 20.700 21.950   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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BIJLAGE III. BIJZONDERE AANWERVINGS- EN  
BEVORDERINGSVOORWAARDEN  

 
Deze bijzondere voorwaarden zijn aanvullend bij de algemene aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden die in de rechtspositieregeling zijn vermeld. 
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1. FUNCTIEBENAMING: HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER  

 
Beleidsdomein Leren en welzijn 
Dienst   Welzijn 
Niveau/Rang  B4-B5 (Bx) 
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 verpleegkunde, afstudeerrichting sociale 

verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma. 
 Houder zijn van een rijbewijs B 
 Minimaal 4  jaar relevante werkervaring hebben in de sociale sector 

___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 verpleegkunde, afstudeerrichting sociale 

verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma. 
 Houder zijn van een rijbewijs B 
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2. FUNCTIEBENAMING: MAATSCHAPPELIJK WERKER 

 
Beleidsdomein Leren en welzijn 
Dienst   Welzijn 
Niveau/Rang  B1-B3 (Bv) 
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
 Houder zijn van een rijbewijs B 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
 Houder zijn van een rijbewijs B 
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3. FUNCTIEBENAMING: LOCATIEVERANTWOORDELIJKE IBO 

 
Beleidsdomein Leren en welzijn 
Dienst   Welzijn 
Niveau/Rang  C4-C5 (Cx)  
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het 
ministerieel besluit van 25 november 2016  tot uitvoering van het Vergunningsbesluit 
van 22 november 2013. 
 

 Houder zijn van een rijbewijs B 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het 
ministerieel besluit van 25 november 2016  tot uitvoering van het Vergunningsbesluit 
van 22 november 2013. 
 

 Houder zijn van een rijbewijs B 
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4. FUNCTIEBENAMING: CENTRUMLEIDSTER  

 
Beleidsdomein Leren en welzijn 
Dienst   Lokaal dienstencentrum  
Niveau/Rang  B1-B3 (Bv)  
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
 Houder zijn van een rijbewijs B 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
 Houder zijn van een rijbewijs B 
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5. FUNCTIEBENAMING: COÖRDINATOR KINDERDAGVERBLIJF (KDV) EN 
INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (IBO) 

 
Beleidsdomein Leren en welzijn 
Dienst   Kinderdagverblijf en initiatief buitenschoolse kinderopvang 
Niveau/Rang  B1-B3 (Bv)  
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van een rijbewijs B 
 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het Ministerieel 

besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 
2013. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van een rijbewijs B 
 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het 

Ministerieel besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 
november 2013. 
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6. FUNCTIEBENAMING: ANIMATOR 

 
Beleidsdomein Leren en welzijn 
Dienst   Lokaal Dienstencentrum De Kastanje 
Niveau/Rang  C1-C2 (Cv) 
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van: 
o ofwel een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair 

onderwijs, het kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of 
gelijkwaardig; 

o ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het zevende 
specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting 
"kinderzorg" hetzij in de studierichting "thuis- en bejaardenzorg", of 
gelijkwaardig; 

o ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire 
opleiding) van de opleiding "begeleider-animator voor bejaarden" behaald in het 
studiegebied ‘personenzorg’ in het kader van het volwassenenonderwijs; 

o ofwel, voor personeelsleden die vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld waren in een 
woonzorgcentrum in de functie van deskundige in animatie en activatie, een 
bekwaamheidsattest van het door de minister erkend specifieke modulair 
vormingspakket van 96 uren. 

___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van: 
o ofwel een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair 

onderwijs, het kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of 
gelijkwaardig; 

o ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het zevende 
specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting 
"kinderzorg" hetzij in de studierichting "thuis- en bejaardenzorg", of 
gelijkwaardig; 
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o ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire 
opleiding) van de opleiding "begeleider-animator voor bejaarden" behaald in het 
studiegebied ‘personenzorg’ in het kader van het volwassenenonderwijs; 

o ofwel, voor personeelsleden die vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld waren in een 
woonzorgcentrum in de functie van deskundige in animatie en activatie, een 
bekwaamheidsattest van het door de minister erkend specifieke modulair 
vormingspakket van 96 uren. 
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7. FUNCTIEBENAMING: BEGELEID(ST)ER INITIATIEF BUITENSCHOOLSE 
OPVANG  

 
Beleidsdomein Leven en welzijn 
Dienst   KDV/IBO 
Niveau/Rang  C1-C2 (Cv) 
Graad   Verzorgend 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het ministerieel 
besluit van 25 november 2016  tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 
november 2013. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het ministerieel 
besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 
november 2013. 
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8. FUNCTIEBENAMING: KINDERVERZORGSTER  

 
Beleidsdomein Leven en welzijn 
Dienst   KDV/IBO 
Niveau/Rang  C1-C2 (Cv) 
Graad   Verzorgend 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het ministerieel 
besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 
2013. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van één van de kwalificatiebewijzen conform bijlage 3 van het ministerieel 
besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 
november 2013. 
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9. FUNCTIEBENAMING: TECHNISCH BEAMBTE KAPSTER 

 
Beleidsdomein Leven en welzijn 
Dienst   Lokaal dienstencentrum 
Niveau/Rang  E1-E3 (Ev) 
Graad   Technisch 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van een diploma, attest of getuigschrift van een opleiding haarsnit of ten 
minste 2 jaar beroepservaring als kapper kunnen bewijzen. 
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10. FUNCTIEBENAMING: TECHNISCH BEAMBTE KDV/IBO 

 
Beleidsdomein Leven en welzijn 
Dienst   KDV/IBO 
Niveau/Rang  E1-E3 (Ev) 
Graad   Technisch 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 De persoon is gekwalificeerd voor de opdrachten die hij/zij dient te vervullen 
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11. FUNCTIEBENAMING: ALGEMEEN DIRECTEUR 

 
Niveau/Rang  Decretale graad 
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van een licentiaat of masterdiploma in één van de volgende richtingen: 
1° Economie, toegepaste economie, handelswetenschappen 
2°  Rechten 
3° Politieke wetenschappen 
4° Bestuurswetenschappen 
5° Notariaat 

 3 jaar relevante beroepservaring hebben 
 in het bezit zijn van een rijbewijs B 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 Houder zijn van: 
 Ofwel een licentiaat of masterdiploma in één van de volgende richtingen: 

1° Economie, toegepaste economie, handelswetenschappen 
2°  Rechten 
3° Politieke wetenschappen 
4° Bestuurswetenschappen 
5° Notariaat 

 Ofwel het einddiploma van een provinciale bestuursschool 
 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
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12. FUNCTIEBENAMING: FINANCIEEL DIRECTEUR 

 
Niveau/Rang  Decretale graad 
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 

 Houder zijn van een licentiaat of masterdiploma in één van de volgende richtingen: 
1° Economie, toegepaste economie, handelswetenschappen 
2°  Rechten 
3° Politieke wetenschappen 
4° Bestuurswetenschappen 
5° Notariaat 

 3 jaar relevante beroepservaring hebben 
 in het bezit zijn van een rijbewijs B 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 

 Houder zijn van: 
 Ofwel een licentiaat of masterdiploma in één van de volgende richtingen: 

1° Economie, toegepaste economie, handelswetenschappen 
2°  Rechten 
3° Politieke wetenschappen 
4° Bestuurswetenschappen 
5° Notariaat 

 Ofwel het einddiploma van een provinciale bestuursschool 
 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
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13. FUNCTIEBENAMING: ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 
NIVEAU A4A-A4B 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
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14. FUNCTIEBENAMING: ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 
NIVEAU A1A-A3A/A1A-A2A 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
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15. FUNCTIEBENAMING: DIENSTHOOFD RO & HUISVESTING, MILIEU & 
KLIMAAT 

 

Beleidsdomein Omgeving 
Dienst   Ruimtelijke omgeving & Huisvesting, Milieu & Klimaat 
Niveau/Rang  A1a-A3a (Av) 
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 voldoen aan de voorwaarden om aangewezen te kunnen worden als gemeentelijke 

omgevingsambtenaar conform het decreet van 25 april 2014 en de uitvoeringsbesluiten 
van dit decreet 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 voldoen aan de voorwaarden om aangewezen te kunnen worden als gemeentelijke 

omgevingsambtenaar conform het decreet van 25 april 2014 en de uitvoeringsbesluiten 
van dit decreet 
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16. FUNCTIEBENAMING: ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 
NIVEAU B4-B5 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
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17. FUNCTIEBENAMING: ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 
NIVEAU B1-B3 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
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18. FUNCTIEBENAMING: OMGEVINGSAMBTENAAR MILEU & KLIMAAT 

 
Beleidsdomein Omgeving 
Dienst   Ruimtelijke omgeving & Huisvesting, Milieu & Klimaat 
Niveau/Rang  B1-B3 (Bv) 
Graad   Administratief 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 voldoen aan de voorwaarden om aangewezen te kunnen worden als gemeentelijke 

omgevingsambtenaar conform het decreet van 25 april 2014 en de uitvoeringsbesluiten 
van dit decreet 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 voldoen aan de voorwaarden om aangewezen te kunnen worden als gemeentelijke 

omgevingsambtenaar conform het decreet van 25 april 2014 en de uitvoeringsbesluiten 
van dit decreet 



   
 

223 
 

19. FUNCTIEBENAMING: ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 
NIVEAU C4-C5 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B 
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20. FUNCTIEBENAMING: WERKLEIDER  

 
Beleidsdomein Omgeving 
Dienst   Technische dienst 
Niveau/Rang  C1-C3 (Cv) 
Graad   Technisch 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs D 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een rijbewijs D 
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21. FUNCTIEBENAMING: REDDER 

 
Beleidsdomein Vrije tijd 
Dienst   Sportdienst 
Niveau/Rang  C1-C3 (Cv) 
Graad   Technisch 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een hoger reddersbrevet van het BLOSO of van een ander 
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO, zoals vereist in artikel 
5.32.9.2.2. van Vlarem II 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
___________________________________________________________________________ 
 

 in het bezit zijn van een hoger reddersbrevet van het BLOSO of van een ander 
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO, zoals vereist in artikel 
5.32.9.2.2. van Vlarem II 
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BIJLAGE IV. COMPETENTIEWOORDENBOEK  
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COMPETENTIES 
 
1. LEIDINGGEVEN 
 

LEIDING GEVEN 
 
multidisciplinaire teams aansturen 
teams vormen en richting geven 
medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen 
medewerkers opvolgen over concrete taken heen 
medewerkers evalueren en bijsturen 
opleiden, onderrichten 
instructies geven 

 
 Multidisciplinaire 

teams aansturen: 
 

Groepsactiviteiten sturen naar eenzelfde centraal doel. Het geven van duidelijke 
instructies, het opvolgen en bijsturen van resultaten van anderen. 

 Teams vormen en 
richting geven: 
 

De richting waarin de organisatie verder moet groeien duidelijk communiceren en 
de teamleden gericht sturen. 

 Medewerkers 
gedifferentieerd kunnen 
aansturen: 
 

Medewerkers kunnen aansturen in overeenstemming met hun maturiteit, hun 
competenties en hun taakinhoudelijke vaardigheden. Dit veronderstelt dat de 
leider flexibel is in het toepassen van zijn managementstijl en het niveau van een 
medewerker gepast kan inschatten ten opzichte van het competentieprofiel dat 
voor deze functie is vooropgesteld. 
 

 Medewerkers 
opvolgen over concrete 
taken heen: 
 

Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als op 
kwalitatief vlak, evenals het nakomen van gemaakte afspraken. 

 Medewerkers 
evalueren en bijsturen: 
 

Geleverde prestaties beoordelen. Deze eventueel bijsturen in functie van de te 
bereiken doelstellingen. 

 Opleiden, 
onderrichten: 
 

De eigen kennis en vaardigheden op gestructureerde wijze kunnen overbrengen 
naar medewerkers toe. Hiertoe de nodige formele sessies kunnen organiseren en 
mensen begeleiden bij het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden 
binnen het werkveld. 
 

 Instructies geven: 
 

Duidelijke richtlijnen geven over wie wat moet doen en tegen wanneer. 
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Multidisciplinaire teams aansturen 
 
1 Het personeelslid geeft anderen duidelijk richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan.                     
Het personeelslid schept duidelijkheid over de werkverdeling van de verschillende teamleden en zorgt ervoor 
dat beschikbare mensen en middelen efficiënt worden ingezet. 
3 Het personeelslid geeft duidelijk richting via processen en structuren waarin de organisatie verder 
moet groeien en communiceert dit naar anderen toe.  
5 Het personeelslid stimuleert de werking van de teams, pakt conflicten aan en kan medewerkers 
betrekken bij het realiseren van de opdrachten. Hij/zij geeft de diverse afdelingen/diensten voldoende 
autonomie en bevoegdheid maar zorgt ervoor om steeds op de hoogte te blijven van de resultaten (en stuurt 
bij waar nodig). 
7 Het personeelslid stuurt de werking van de organisatie en de teams door de competenties van de 
verschillende medewerkers optimaal te benutten. Hij/zij zorgt voor voldoende uitdagingen en geeft richting 
aan de verschillende afdelingen, departementen en diensten in functie van de strategie en missie van de 
organisatie. 
10 Het personeelslid slaagt erin om alle geledingen van de organisatie op een gestructureerde wijze naar 
de organisatiedoelen toe te laten werken. Hij/zij zorgt ervoor met competente medewerkers te werken en kan 
de competente medewerkers ook aan de organisatie binden. 
 
 
Teams vormen en richting geven 
 
1  Het personeelslid kan het niveau en de mogelijkheden van de andere medewerkers inschatten, geeft 
instructies op het niveau van de medewerkers en kan hun vorderingen opvolgen en bijsturen. 
3  Het personeelslid geeft anderen duidelijk richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan.                      
Het personeelslid schept duidelijkheid over de werkverdeling van de verschillende teamleden en zorgt ervoor 
dat beschikbare mensen en middelen efficiënt worden ingezet. 
5  Het personeelslid geeft duidelijk richting via processen en structuren waarin de dienst verder moet 
groeien en communiceert dit naar anderen toe. Het personeelslid zet samenwerkingsverbanden op tussen 
teams en stuurt processen en structuren bij om de efficiëntie van de werking of de kwaliteit van de 
dienstverlening te verhogen. 
7  Het personeelslid stuurt een team of entiteit aan door een duidelijk en inspirerend beleid uit te 
dragen. Vanuit dit beleid bepaalt het personeelslid haalbare maar uitdagende doelstellingen voor de teams en 
de medewerkers. 
10  Het personeelslid is de stuwende kracht in de organisatie. Hij/zij kan complexere teams aansturen 
over de dienst heen. 
 
Medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen 
 
1 Het personeelslid volgt op een gestructureerde wijze prestaties op, zowel op kwantitatief als op 
kwalitatief vlak, evenals het nakomen van gemaakte afspraken. 
3 Het personeelslid heeft een redelijk zicht op de competenties, de maturiteit als ook op de 
taakinhoudelijke vaardigheden van zijn of haar medewerkers. Het personeelslid wijst dossiers toe aan zijn of 
haar medewerkers volgens hun kennis, ervaring en motivatie. 
5 Het personeelslid schept correcte verwachtingen van zijn of haar medewerkers. Hij of zij schat de 
maturiteit, de competenties en de taakinhoudelijke vaardigheden correct in en tracht op deze basis zijn 
managementstijl aan te passen. 
7 Het personeelslid stelt zich flexibel op in het toepassen van zijn managementstijl ten aanzien van zijn 
of haar medewerkers. Hij/zij stuurt zijn medewerkers moeiteloos aan in overeenstemming met hun maturiteit, 
hun competenties en hun taakinhoudelijke vaardigheden. 



   
 

230 
 

10 Het personeelslid kent zijn personeelsleden en hun competenties door en door. Hij/zij kan bij om het 
even welke situatie een correcte en gepaste managementstijl toepassen. Hij/zij stuurt zijn medewerkers, elk 
met hun eigen capaciteiten, aan in de richting waarin de organisatie verder moet groeien. 
 
 
Medewerkers opvolgen over concrete taken heen 
 
1 Het personeelslid controleert de taken die de medewerkers uitvoeren. Dit situeert zich vooral op het 
niveau van een eindcontrole. 
3 Het personeelslid controleert de opdrachten van de medewerkers en spreekt hen hierover aan (in 
positieve en negatieve zin).  
5 Het personeelslid beoordeelt de prestaties, de kwaliteit en de resultaten van de medewerkers op 
geregelde tijdstippen. Hij/zij gaat hierbij na of de afgesproken regels en procedures werden gevolgd en staat in 
voor de nodige feedback. 
7 Het personeelslid volgt op een gestructureerde wijze de prestaties op, dit zowel op kwantitatief als op 
kwalitatief vlak. Hij/zij stelt procedures op om de voortgang van gedelegeerde taken te bewaren.  
10 Het personeelslid geeft anderen raad en advies over hoe medewerkers op een kwalitatieve wijze op te 
volgen. Zijn gestructureerde aanpak staat in de organisatie  bekend als succesvol. 
 
Medewerker evalueren en bijsturen 
 
1 Het personeelslid heeft zicht op de uitvoering van gegeven opdrachten bij zijn/haar medewerkers. 
Hij/zij beoordeelt de geleverde prestaties en geeft feedback op de voorziene momenten.  
3 Het personeelslid stelt de te bereiken doelstellingen voorop en vertaalt deze naar zijn/haar 
medewerkers toe. Hij/zij volgt zijn medewerkers op en neemt bij de beoordeling van de prestaties een 
professionele houding aan.  
5 Het personeelslid heeft een duidelijk zicht op zowel de kwaliteit als op de kwantiteit van de 
gepresteerde prestaties van zijn/haar medewerkers. Hij/zij spreekt zijn/haar medewerkers hier ten gepaste 
tijde over aan en maakt hierover duidelijke afspraken. Hij slaagt erin om zijn medewerkers op een hoger niveau 
te tillen. 
7 Het personeelslid hecht belang aan een effectieve toepassing van 
competentiemanagement/evaluatiesysteem. Hij/zij begeleidt zijn/haar medewerkers intensief opdat deze de 
verwachtingen van het bestuur kunnen invullen. Hij/zij voorziet zowel formele als informele feedback en 
evaluatiemomenten, waarbij duidelijk richting wordt gegeven aan de medewerkers.  
10 Het personeelslid is een voorbeeld in wat betreft anderen evalueren en bijsturen. Hij/zij wijst op het 
belang en de meerwaarde van evalueren alsook het begeleiden van medewerkers. Hij/zij stimuleert een 
correcte toepassing van het evaluatiesysteem. 
 
Opleiden, onderrichten 
 
1 Het personeelslid volgt de opleidingen die hem/haar worden aangeboden of opgelegd. Hij/zij wendt 
de opgedane kennis en vaardigheden op de eerste plaats aan binnen de uitvoering van de eigen taken.                     
Naar anderen toe focust het personeelslid zich op verbeterpunten van anderen en draagt op die punten kennis 
over.  
3 Het personeelslid geeft regelmatig feedback, gebaseerd op feiten en geobserveerd gedrag. Hij/zij 
grijpt in indien het gedrag of de prestaties niet overeenstemmen met de verwachtingen en geeft hierbij 
feedback inzake veranderingen die worden verwacht. Hij/zij geeft de medewerkers daartoe voldoende uitleg 
en opleiding. 
5  Het personeelslid begrijpt de individuele ontwikkelingsnoden van de medewerkers en stelt met hen 
een actieplan op. Hij/zij begeleidt de medewerkers actief in hun groei door hen mogelijkheden te geven om 
zich te ontplooien en hen daarbij ook te voorzien in concreet advies.  
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7 Het personeelslid begeleidt zijn mensen intensief bij het toepassen van de opgedane kennis en 
vaardigheden binnen het werkveld. Hij/zij bewaakt de voortgang van de ontwikkeling van de medewerkers. 
Hij/zij voert een dialoog met de medewerkers over de ontwikkelingswensen en –behoeften.  
10 Het personeelslid stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers door ze te ondersteunen als ze 
experimenteren met een nieuwe aanpak. Hij/zij biedt een gevarieerd gamma van ontwikkelingsopportuniteiten 
aan.  
 
Instructies geven 
 
1 Het personeelslid geeft ad hoc richtlijnen over wie wat moet doen en tegen wanneer. Het betreft 
voornamelijk kleinere deelaspecten van het werk. Het personeelslid stelt zich hierbij controlerend op.  
3 Het personeelslid delegeert frequent duidelijke afgelijnde taken. Hij/zij wijst dossiers toe aan 
medewerkers volgens hun kennis, ervaring en motivatie.  
5 Het personeelslid delegeert naast afgelijnde taken ook verantwoordelijkheidsdomeinen. Hij/zij maakt 
de medewerker mee verantwoordelijk voor het eindresultaat. Hij/zij instrueert medewerkers op zulke wijze dat 
ze zo veel mogelijk zelfstandig kunnen werken.  
7 Het personeelslid delegeert ruimere taken en verantwoordelijkheidsgebieden. Hij/zij weet waar de 
sterke kanten van de medewerkers liggen en durft daarop te vertrouwen. Hij/zij geeft hierbij ruimte aan de 
medewerkers om zaken op hun eigen manier te realiseren en volgt de resultaten op. 
10 Het personeelslid creëert betrokkenheid en verhoogt de eigenwaarde van de medewerkers door hen 
de volle verantwoordelijkheid te geven over bepaalde dossiers, opdrachten, projecten,… en ook over de 
middelen om de vastgestelde resultaten te bereiken.  
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2. MENSEN ONTWIKKELEN 
 

MENSEN ONTWIKKELEN 
 
Inspireren 
competenties managen 
coachen 
motiveren 
mentorschap opnemen 
kennis overdragen 
expertise en ervaring delen 

 
 

 Inspireren 
 
 
 
 

De visie van een organisatie kunnen verwoorden en uitstralen. Binnen de 
organisatie functioneren als rolmodel voor de medewerkers en dit inzake 
waarden, competenties, kennis, ... . Medewerkers op die wijze inspireren en 
enthousiasmeren zodat ze spontaan inspanningen leveren om datzelfde 
competentieniveau te bereiken. 
 

 Competenties 
managen 

Competenties van anderen goed kunnen inschatten, hen stimuleren deze verder 
te ontwikkelen en hen toelaten te experimenteren met ander gedrag. 
 

 Coachen 
 
 

Systematisch feedback geven over geleverde prestaties. Nagaan wat mogelijke 
oorzaken van falen zijn en door middel van oefeningen en verdere aanwijzingen 
verder falen in de toekomst te vermijden. Doel hiervan is maximale performantie 
van de medewerkers. 
 

 Motiveren 
 
 
 

Kunnen detecteren wat anderen intrinsiek en extrinsiek motiveert of demotiveert. 
Mensen op individueel en op groepsniveau gepast kunnen aanspreken zodat ze 
taken en opdrachten met inzet, enthousiasme en oog voor kwaliteit aanpakken.  
 

 Mentorschap 
opnemen 

Optreden als vertrouwensfiguur voor anderen zodat zij kunnen groeien in hun 
functie.  
 

 Kennis overdragen 
 

Het overbrengen en delen van kennis, vaardigheden, expertise en werkwijzen. Kan 
zowel op formele als informele manier.  
 

 Expertise en 
ervaring delen 

Anderen tonen hoe zaken het beste kunnen aangepakt worden. 
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Inspireren 
 
1 Het personeelslid zorgt ervoor dat hij/zij zich perfect houdt aan de waarden en doelen van de 
organisatie en spreekt anderen op deze waarden aan. 
3 Het personeelslid ziet binnen de organisatie de behoeften inzake coaching en begeleiding en neemt op 
dit vlak ook de verantwoordelijkheid op door actie te nemen en dan de resultaten van deze acties te 
beoordelen. 
5 Het personeelslid past de diverse HRM-technieken succesvol toe en kan mensen van diverse niveaus 
en met diverse profielen gepast begeleiden. 
7 Het personeelslid straalt charisma uit als leider en past de diverse aspecten van peoplemanagement 
(evaluatie, motiveren, coachen, conflictmanagement,…) op een succesvolle wijze toe.  
10 Het personeelslid functioneert als rolmodel op het vlak van coachen, motiveren en ontwikkelen van 
mensen. 
 
Competenties managen 
 
1  Het personeelslid heeft nog onvoldoende inzicht in hun menselijke vaardigheden. Het personeelslid 
ziet wel reeds het verschil tussen competente en minder competente medewerkers. 
3  Het personeelslid geeft duidelijke feedback aan collega’s m.b.t. hun competenties. Hij/ zij geeft uitleg, 
motiveert en zorgt voor kennisoverdracht naar anderen toe. 
5  Kan de rol van instructeur, mentor, coach, controleur spontaan en met succes toepassen in functie van 
het desbetreffende personeelslid. 
7  Het personeelslid luistert, communiceert en inspireert. Hij/zij past zijn stijl aan i.f.v zijn publiek.                              
Is geloofwaardig, diplomatisch en enthousiast. Past gedifferentieerd leiderschap succesvol toe. 
10  Straalt de visie en cultuur van de organisatie uit. Kan mensen begeesteren en functioneert als een 
voorbeeld. 
 
Coachen 
 
1  Het personeelslid wil vooral het eigen werk goed doen om zo een voorbeeldfunctie te vervullen. Hij/zij 
merkt de negatieve punten van anderen op en tracht hierop in te spelen. 
3  Het personeelslid biedt hulp en steun bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van resultaten. 
Hij/zij merkt de noodzaak tot ontwikkeling van anderen. Hij/zij legt aan collega’s uit hoe een taak op een 
bepaalde manier moet worden uitgevoerd en waarom. 
5  Het personeelslid geeft duidelijke en constructieve feedback aan collega’s over hun functioneren. 
Hij/zij heeft hierbij een voldoende groot inlevingsvermogen in de mogelijkheden van anderen. Hij/zij heeft oog 
voor de voortgang van de groei van de medewerkers. 
7  Het personeelslid is in staat om zijn coachingsstijl aan te passen aan het ontwikkelingsniveau en de 
eigenheid van de medewerkers. Hij richt zich niet langer enkel op de taken die moeten worden uitgevoerd, 
maar ook op de personen die de taken moeten uitvoeren. Hij zorgt op deze wijze voor voldoende uitdagingen 
bij de medewerkers. 
10  Het personeelslid neemt duidelijk verantwoordelijkheid op inzake leren binnen de organisatie. 
Daartoe wordt kennisoverdracht sterk gestimuleerd. Het personeelslid neemt een voorbeeldrol aan inzake 
verantwoordelijkheid nemen binnen de organisatie en stimuleert een open communicatie rond voortdurend 
leren. 
 
Motiveren 
 
1 Het personeelslid stelt zich geïnteresseerd op ten aanzien van zijn/haar medewerkers en heeft in 
redelijke mate zicht op welke opdrachten/activiteiten zijn/haar medewerkers liggen en welke niet.  
3 Het personeelslid weet welke opdrachten/activiteiten zijn/haar medewerkers liggen en welke niet en 
waarom. Hij/zij spreekt zijn/haar medewerkers hierover aan op regelmatige momenten en doet inspanningen 
om hun inzetbaarheid te verbreden. 
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5  Het personeelslid detecteert wat anderen intrinsiek (eigen aan de opdracht) en extrinsiek (gevolgen 
van de opdracht) motiveert of demotiveert en tracht hierop in te spelen. Het personeelslid spreekt gepast de 
mensen  individueel aan.  
7 Het personeelslid weet duidelijk wat anderen intrinsiek en extrinsiek motiveert of demotiveert. Hij/zij 
kan hierdoor de taakverdeling dusdanig schikken dat iedereen naar best vermogen presteert. Hij/zij is tevens in 
staat om weerstanden om te buigen in interesse en kan medewerkers motiveren om ook andere taken op te 
nemen.  
10 Het personeelslid stelt zich op als de motivator van de organisatie, zodat de maximale performantie 
van de medewerkers wordt nagestreefd. Hij/zij schept binnen zijn bevoegdheid randvoorwaarden die de 
motivatie van de medewerkers positief beïnvloedt. Hij/zij geeft raad en advies aan anderen om medewerkers 
te motiveren. 
 
Mentorschap opnemen 
 
1 Het personeelslid maakt, bij toewijzing, zich bekent als peter/meter. Hij/zij staat open voor vragen, 
maar neemt een afwachtende houding aan. 
3 Het personeelslid spreekt op frequente basis zijn/haar toegewezen personeelsleden aan en volgt 
nauwgezet hun persoonlijk ontwikkelingsplan op.  
5 Het personeelslid treedt op als vertrouwensfiguur voor anderen zodat zij kunnen groeien in hun 
functie. Hij/zij begeleidt actief de toegewezen personeelsleden.  
7 Het personeelslid neemt het peter-/meterschap ernstig. Hij/zij begeleidt niet enkel zijn/haar 
toegewezen personeelsleden intensief maar begeleidt ook spontaan anderen in hun persoonlijke groei. Hij/zij 
ziet wie op dit vlak hulp nodig heeft. 
10 Het personeelslid is de vertrouwenspersoon van de organisatie. Hij/zij overtuigt anderen over het 
belang van peter-/meterschap. Het personeelslid begeleidt medewerkers, motiveert hen, stimuleert hen en 
slaagt erin om hen de waarden van de organisatie over te brengen. 
 
Kennis overdragen 
 
1 Het personeelslid wendt de opgedane kennis en vaardigheden in de eerste plaats aan voor de 
uitvoering van de eigen taken. Hij/zij toont door voorbeeldgedrag hoe de functie naar behoren dient te worden 
uitgeoefend.  
3 Het personeelslid antwoordt effectief en concreet op vragen van anderen. Hij/zij geeft de voorkeur 
aan formele kennisoverdracht. 
5 Het personeelslid communiceert de opgedane kennis en vaardigheden naar de directe collega’s toe.                 
Dit zowel via informele als formele kanalen.  
7 Het personeelslid stelt zijn/haar opgedane kennis, vaardigheden, expertise en succesvolle werkwijzen 
volledig ten dienste van anderen. Hij/zij communiceert actief waardevolle informatie, dit zowel via formele als 
informele kanalen. 
10 Het personeelslid communiceert intensief zijn/haar opgedane kennis, vaardigheden, expertise en 
succesvolle werkwijzen naar de gehele organisatie toe. Hij/zij functioneert hierbij als voorbeeld. Het 
personeelslid wijst anderen op de meerwaarde van onderlinge kennisoverdracht.  
 
Expertise en ervaring delen 
 
1 Het personeelslid wendt de eigen ervaring en kennis voornamelijk aan om het eigen werk goed uit te 
voeren.  
3 Het personeelslid zal bij verzoek eigen ervaring en kennis kenbaar maken bij anderen. 
5  Het personeelslid neemt initiatief om kennis en ervaring met anderen te delen en toont anderen hoe 
zaken het best kunnen aangepakt worden.  
7 Het personeelslid communiceert spontaan en geduldig de eigen kennis en ervaring met anderen. 
Hij/zij stuurt anderen bij en bewaakt op deze wijze de kwaliteit binnen de dienst.  
10 Het personeelslid is een voorbeeld in het delen van ervaring en expertise. Hij/zij communiceert gericht 
en overtuigt anderen over de meerwaarde van het delen van ervaring en expertise.  
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3. INTERPERSOONLIJKE RELATIES 
 

INTERPERSOONLIJKE RELATIES 
 
strategische allianties opbouwen 
netwerken opbouwen en onderhouden 
positief beïnvloeden 
adviseren 
klantgerichtheid 
contactvaardig zijn 
samenwerken 

 
 
 

 Strategische 
allianties opbouwen 

Strategische allianties kunnen opzetten, rekening houdende met de belangen, 
waarden en eigenheden van de actoren binnen de alliantie. 
 

 Netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

De juiste partners kunnen identificeren en er in slagen om met hen strategische 
allianties op te zetten. Dit geldt zowel binnen als buiten de organisatie. 
 

 Positief 
beïnvloeden 
 

Een goede indruk nalaten bij anderen, hen uw voorstel laten aanvaarden en hen 
aanzetten tot actie. 
 

 Adviseren 
 
 
 
 

Anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, op basis van eigen expertise en 
inzichten op maat advies kunnen verstrekken. Hierbij de belangen van de 
organisatie voorop stellen, een objectieve houding weerspiegelen, standpunten 
durven innemen en naar anderen toe geloofwaardigheid genereren als persoon en 
als inhoudelijk expert. 
 

 Klantgerichtheid 
 
 
 
 
 

Zowel interne als externe klanten benaderen vanuit een houding die erop gericht 
is om hen optimaal te ondersteunen in het oplossen van hun problemen, en om 
tegemoet te komen aan hun wensen en noden.                 Hierbij rekening houden 
met de belangen van de eigen organisatie en de dienstverlener. Klanten 
benaderen als een volwaardige partner en openstaan voor hun klachten en 
feedback. 
 

 Contactvaardig zijn 
 

Zonder problemen contacten leggen met anderen en er gemakkelijk mee 
communiceren. 
 

 Samenwerken        Een gedrag vertonen waarbij de groepsobjectieven primeren boven het 
persoonlijke belang. Om deze te bereiken werkt men soepel samen, deelt men 
ideeën, worden conflicten bijgelegd en creëert men een gepast groepsgevoel.  

 
 
 



   
 

236 
 

Strategische allianties opbouwen 
 
1 Het personeelslid beseft in welke omgeving en sector de organisatie opereert en wat de gebruiken 
zijn.                Hij/zij legt in deze context vlug, gemakkelijk en regelmatig nieuwe contacten die voor zichzelf en 
voor de opdracht nuttig kunnen zijn. 
3 Het personeelslid bouwt aan een netwerk dat de grenzen van de organisatie overschrijdt.  
5  Het personeelslid heeft een invloedrijk en professioneel netwerk rond zich heen opgetrokken. Dit ten 
voordele van zowel zijn/haar eigen werkzaamheden als die van de organisatie. Hij/zij houdt daarbij rekening 
met zowel ambtelijke als politieke actoren. 
7 Het personeelslid zet, in complexe situaties, strategische allianties op, rekening houdende met de 
belangen, waarden en eigenheden van de actoren binnen de alliantie. Hij/zij zal daarbij zowel rekening houden 
met collega’s binnen als buiten het bestuur, en met de politieke actoren die kunnen betrokken zijn. 
10 Het personeelslid is een expert in het opzetten van ‘strategische’ netwerkallianties. Hij/zij helpt 
anderen hun netwerk op te bouwen, hij/zij brengt anderen in contact met zijn/haar connecties.  
 
Netwerken opbouwen en onderhouden 
 
1  Het personeelslid maakt een goede indruk bij anderen. Hij/zij werkt ad hoc samen met collega’s uit 
andere entiteiten van de organisatie. 
3  Het personeelslid maakt actief gebruik van de reeds gekende contacten voor de eigen opdracht. Hij/zij 
beschikt over vaste contactpunten binnen de organisatie op wie hij/zij regelmatig beroep doet. 
5  Het personeelslid legt gemakkelijk en regelmatig nieuwe contacten die voor zichzelf en voor de 
opdracht nuttig kunnen zijn. Het personeelslid zoekt zowel naar samenwerking met contacten binnen de 
organisatie als buiten de organisatie 
7  Het personeelslid bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk op over de grenzen heen 
van de eigen entiteit. Hij/zij kan zijn netwerk inschakelen om de eigen werkzaamheden uit te voeren. 
10  Het personeelslid schakelt anderen doelgericht in om de organisatiedoelstellingen waar te maken. 
 
Positief beïnvloeden 
 
1 Het personeelslid kan zijn boodschap op een heldere wijze overbrengen naar anderen. Hij/zij toont 
enthousiasme en gedrevenheid.  
3 Het personeelslid komt geloofwaardig over binnen de organisatie. In vergadering of discussie bouwt 
het personeelslid zijn/haar standpunten duidelijk op, op basis van een gestructureerde en coherente 
argumentatie. Hij/zij is hierbij voldoende empatisch en houdt daarbij zijn/haar doel voor ogen. 
5 Het personeelslid maakt bij anderen een goede indruk. Hij/zij heeft oog voor wat anderen motiveert.  
En tracht ze in het overleg te betrekken. Het personeelslid denkt na over de meest succesvolle manier om met 
een persoon of groep om te gaan. 
7 Het personeelslid detecteert wat anderen intrinsiek en extrinsiek motiveert of demotiveert. Hij/zij 
beschikt over een positieve invloed en zet anderen aan tot actie. Hij/zij past zijn communicatie- en 
presentatiestijl en argumenten aan naar een gepast niveau.  
10 Het personeelslid is een voorbeeld in wat betreft overtuigingskracht en wendt deze aan om het 
‘gewenst organisatiegedrag’ bij anderen te verkrijgen. Hij/zij inspireert anderen binnen de organisatie. Hij/zij 
slaagt erin het vertrouwen van anderen te winnen en waardering te verwerven voor zijn professionaliteit.  
 
Adviseren 
 
1  Het personeelslid durft waar nodig op de voorgrond te treden en kan anderen binnen eenvoudige 
dossiers wijzen op de alternatieve mogelijkheden. 
3  Het personeelslid brengt adviezen vanuit een persoonlijke ervaring en eigen expertise. Hij/zij kan de 
vraag naar advies correct en volledig inschatten en kan op een heldere wijze alternatieven aanbieden waarbij 
hij anderen op de eventuele voor- en nadelen wijst. 
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5  Hij/zij geeft vanuit eigen ervaring, tijdig correcte inhoudelijke adviezen aan anderen. Hij/zij gebruikt 
hierbij heldere argumenten. Hij/zij straalt geloofwaardigheid uit. Het personeelslid geeft een advies dat een 
concreet antwoord biedt op een gesteld probleem. 
7  Het personeelslid fungeert als inhoudelijk expert. Hij/zij breidt zijn eigen kennis en expertise uit. Bij het 
verstrekken van advies op maat neemt het personeelslid een objectieve houding aan en houdt hij/zij rekening 
met de organisatiebelangen. 
10  Het personeelslid stelt zich op als het centraal aanspreekpunt van de afdeling. Hij/zij geeft steeds op 
maat een inhoudelijk correct advies en ondersteunt beslissingen met inhoudelijke uitgebouwde argumenten. 
Hij/zij kan daarbij zelf filteren tussen mogelijke alternatieven en stelt enkel relevante en haalbare 
mogelijkheden voor. 
 
Klantgerichtheid 
 
1  Het personeelslid legt zonder veel problemen contact met anderen en kan er gemakkelijk met 
communiceren. 
3  Het personeelslid reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van 
anderen. 
5  Het personeelslid neemt acties om de eigen dienstverlening aan klanten te optimaliseren. Het 
personeelslid zoekt verbeterpunten binnen de eigen dienstverlening en vertaalt deze in concrete voorstellen. 
7  Het personeelslid stelt zich empatisch op, kan zich succesvol inleven in de verwachtingen van de 
klanten en stemt zijn aanpak hier succesvol op af. Het personeelslid doet voorstellen om de klantgerichtheid 
van de eigen dienst te verbeteren en kan deze voorstellen ook succesvol implementeren. 
10  Het personeelslid neemt structurele acties en past de eigen dienstverlening met succes aan om de 
toekomstige behoeften en verwachtingen van de klanten te beantwoorden. Hij houdt hierbij rekening met de 
specifieke doelgroepen en hun klachten en feedback. Het personeelslid stemt de diensten en de gehanteerde 
procedures af op een klantgerichtere aanpak. 
 
Contactvaardig zijn 
 
1 Het personeelslid kan samenwerken met anderen en communiceert voldoende om de goede werking 
van de dienst niet in gedrang te laten komen. 
3 Het personeelslid is aangenaam in de omgang. Hij/zij legt contacten met collega’s over dossiers en/of 
taken en onderhoudt deze. 
5 Het personeelslid legt zonder problemen contact met anderen. Hij/zij communiceert gemakkelijk met 
collega’s, burgers, politici,… . Het personeelslid is duidelijk communicatief en is gekend en erkend binnen de 
organisatie. 
7 Het personeelslid legt vlug goede contacten met anderen. Hij/zij weet anderen op hun gemak te 
stellen en hun interesse op te wekken. Hij/zij bouwt vanuit zijn/haar contacten en opdrachten spontaan een 
“netwerk” op en is zowel binnen als buiten de organisatie gekend en erkend. 
10 Het personeelslid is een voorbeeld in het omgaan en in contacten leggen met anderen. Hij/zij voelt 
situaties en mensen sterk aan en speelt hierop gepast in. Hij/zij zet anderen aan tot het leggen van contacten 
met hun bredere omgeving. 
 
Samenwerken 
 
1  Het personeelslid aanvaardt groepsbeslissingen. Hij/zij geeft informatie en kennis door die voor 
anderen nuttig of eventueel belangrijk kunnen zijn. 
3  Het personeelslid steunt de voorstellen van anderen actief en bouwt daarop voort om tot een 
gezamenlijk resultaat te komen. Hij/zij biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen 
opdracht. 
5  Het personeelslid komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren. Hij/zij bevordert de 
goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor de verscheidenheid van mensen. 
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7  Het personeelslid moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen werk 
overstijgen. Hij of zij zoekt niet enkel naar gezamenlijke oplossingen maar moedigt anderen ook aan om er te 
vinden. 
10  Het personeelslid werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband met andere 
afdelingen. Hij/zij draagt samenwerking uit als een belangrijke waarde in de organisatie en daarbuiten. Hij/zij 
spreekt anderen hierover aan. 
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4. COMMUNICATIE 
 

COMMUNICATIE 
 
persoonlijke kracht uitstralen 
communiceren met impact 
overtuigen 
effectief communiceren 
luisteren, empathie tonen 
rapporteren 
mondeling en schriftelijk 

 
 
 

 Persoonlijke kracht 
uitstralen 
 

Op basis van communicatie de waarden en de visie van de organisatie uitstralen 
en anderen (zowel binnen als buiten de organisatie) daadwerkelijk kunnen 
begeesteren. 
 

 Communiceren 
met impact 
 

Een goede indruk op anderen maken, ideeën door anderen kunnen laten 
aanvaarden en anderen aanzetten tot actie. 
 

 Overtuigen 
 
 
 
 

Mensen kunnen aanspreken op basis van inhoudelijke argumenten en op basis van 
persoonlijke uitstraling. Standpunten kunnen onderbouwen met rationele 
argumenten, bereid zijn om eigen ideeën ter discussie te stellen, je standpunten 
kunnen laten aanvaarden door anderen, met oog en begrip voor 
tegenargumenten en weerstanden. 
 

 Effectief 
communiceren 
 

Op een gestructureerde en synthetische wijze een boodschap aan een groep 
kunnen overbrengen en hen vanuit de eigen expertise kunnen adviseren. 
 

 Luisteren, 
empathie tonen 

Aandacht hebben voor wat anderen bezig houdt en zich kunnen inleven in de 
situatie van anderen.  
 

 Rapporteren 
 
 

Op correcte en objectieve wijze gegevens en ervaringen naar anderen toe kunnen 
overbrengen (mondeling en/of schriftelijk) met respect voor de regels en 
procedures die hieromtrent gelden in een organisatie. 
 

 Mondeling en 
schriftelijk 

Communiceren betekent het zich vlot en genuanceerd verbaal en geschreven 
kunnen uitdrukken en rapporteren. 
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Persoonlijke kracht uitstralen 
 
1  Het personeelslid is resultaatsgerichtheid en sterk gemotiveerd en straalt dit voor een stuk uit naar de 
omgeving. 
3  Het personeelslid is sterk gedreven en kan dit enthousiasme en deze motivatie ook overbrengen op 
anderen. 
5  Het personeelslid neemt spontaan een voortrekkersrol op zich, en kan anderen door zijn of haar 
gedrag, communicatie en persoonlijkheid spontaan enthousiasmeren. 
7  Het personeelslid straalt charisma uit als leider en kan door zijn houding en gedrevenheid anderen 
enthousiasmeren en tot actie aanzetten en motiveren. Hij/zij slaagt erin om anderen achter de visie en de 
waarden te scharen.  
10  Het personeelslid inspireert anderen door de waarden en visie van de organisatie daadwerkelijk uit te 
stralen. 
 
 
Communiceren met impact 
 
1  Het personeelslid kan zijn boodschap op een heldere en gestructureerde wijze communiceren en 
onderbouwt zijn standpunt met argumenten. 
3  Het personeelslid komt geloofwaardig over binnen de organisatie. In vergadering of discussie bouwt 
het personeelslid zijn/haar standpunten duidelijk op. Hij/zij is in staat om met weerstand om te gaan en is niet 
makkelijk uit het lood te slaan. 
5  Het personeelslid maakt bij anderen een goede indruk. Hij/zij kan anderen hun ideeën en standpunten 
beïnvloeden en kan een degelijke argumentatie opbouwen bij weerstand t.o.v. het eigen standpunt. 
7  Het personeelslid staat sterk tijdens een discussie of overleg. Hij/zij beschikt over een 
overtuigingskracht en zet anderen aan tot actie. Hij gaat constructief om met argumenten van anderen en kan 
deze, waar mogelijk, in het eigen verhaal integreren. Het personeelslid is voldoende empatisch om non-verbale 
signalen op te vangen en kan zich inleven in de denkwereld en motieven van anderen. 
10  Het personeelslid is een voorbeeld m.b.t. overtuigingskracht. Hij/zij inspireert anderen van de 
organisatie. Zijn/haar visie wordt als evident beschouwd. 
 
Overtuigen 
 
1  Het personeelslid kan een boodschap duidelijk overbrengen naar een groep. Hij/zij formuleert hierbij 
luidop een eigen menig, die steunt op losstaande standpunten. 
3  Het personeelslid steunt zijn argumentatie op een samenhangende redenering. Hij/zij richt zijn 
argumenten tot de juiste persoon en illustreert zijn argumentatie met voorbeelden. 
5  Het personeelslid brengt zijn argumenten scherp onder woorden en brengt een persoonlijke en 
genuanceerde argumentatie naar voren. Hij/zij reageert adequaat op negatieve reacties of weerstand en toont 
hierbij begrip voor meningen en standpunten van anderen. 
7  Het personeelslid kan mensen aanspreken op basis van inhoudelijke argumenten en persoonlijke 
uitstraling. Hij/zij enthousiasmeert anderen als hij/zij zijn/haar eigen voorstellen en ideeën verdedigt. Hij/zij is 
bereid eigen ideeën ter discussie te stellen, maar weet eveneens tegenargumenten om te buigen en aan te 
wenden in de eigen argumentatie. 
10  Het personeelslid is een expert in het hanteren van aangepaste beïnvloedingstrategieën. Hij/zij 
vergroot zijn impact door een bewust gekozen communicatiemix te gebruiken. Hij/zij legt voorafgaandelijk 
contact met anderen om problemen te kunnen detecteren en om tot afspraken te komen. 
 
Effectief communiceren 
 
1 Het personeelslid houdt een samenhangend helder betoog, waarin hoofd- van bijzaken gescheiden 
worden. Hij/zij kan kort en bondig de kern van een zaak aan anderen overbrengen. 



   
 

241 
 

3 Het personeelslid hanteert in een presentatie een logische structuur: inleiding, situering en 
probleemstelling, denkpistes en conclusie en een eventuele samenvatting. Hij/zij stelt vragen om na te gaan of 
anderen het betoog hebben begrepen. Hij/zij visualiseert de belangrijkste punten ter ondersteuning van het 
betoog op een correcte en duidelijke manier. 
5  Het personeelslid maakt contact met het publiek (mensen aankijken, keuze woordgebruik, interactie) 
en past zijn/haar taal en stijl aan het publiek of de situatie aan. Hij/zij brengt zijn uiteenzetting op een 
levendige en dynamische manier en stimuleert het publiek (op verschillende manieren) om vragen te stellen en 
reacties te geven.  
7 Het personeelslid past de inhoud en aanpak van de uiteenzetting aan het doelpubliek aan afhankelijk 
van voorkennis, achtergrond … Hij/zij reageert inhoudelijk pertinent op moeilijke vragen, zonder het doel en de 
structuur van de uiteenzetting uit het oog te verliezen. Hij/zij blijft zich openstellen ten aanzien van vragen en 
opmerkingen, ook als zijn boodschap onder vuur komt te liggen. 
10 Het personeelslid blijft zelfvertrouwen uitstralen bij kritische interpellaties en slaagt erin een gebrek 
aan belangstelling te overwinnen (bv. door zijn manier van overbrengen aan te passen of door het gebrek aan 
belangstelling bespreekbaar te maken). Mensen kijken er naar uit om een presentatie van hem/haar te krijgen. 
 
Luisteren en empathie tonen 
 
1  Het personeelslid luistert wanneer anderen het vragen maar begrijpt niet altijd even goed wat de 
onderliggende boodschap is. Het personeelslid denkt nog te snel de boodschap goed begrepen te hebben. 
3  Het personeelslid toont zich luisterbereid, hij/zij ziet en begrijpt evidente gevoeligheden. Hij/zij laat 
anderen uitspreken en hun mening verkondigen. Het personeelslid geeft blijk van interesse en leeft zich actief 
in de denk- en gevoelswereld van anderen. 
5  Het personeelslid gaat na of de boodschap volledig werd gegeven en begrepen is. Hij of zij stelt zich 
aanspreekbaar en uitnodigend op voor een gesprek. Hij/zij heeft begrip voor de geuite (non-verbale en verbale) 
gedachten en behoeften van anderen en beantwoordt deze. 
7  Het personeelslid nodigt anderen ( al dan niet letterlijk) uit tot een gesprek Het personeelslid luistert 
actief naar anderen, hij/zij reageert adequaat en gepast op impliciete, onuitgesproken gedachten, gevoelens en 
behoeften. Inbreng van anderen wordt geapprecieerd en opgenomen bij de eigen uiteenzetting. 
10  Het personeelslid stimuleert een open dialoog binnen de organisatie. Hij/zij beschikt over een sterke 
mensenkennis. Hij/zij brengt anderen op de hoogte van hoe actief te luisteren en te communiceren. 
 
Rapporteren 
 
1 Het personeelslid rapporteert zowel mondeling als schriftelijk op een aanvaardbaar niveau. 
3 Het personeelslid rapporteert ‘to-the-point’, vermijdt het om te veel vakjargon te hanteren en zorgt 
ervoor dat de boodschap makkelijk toegankelijk, helder en begrijpbaar is. Hij/zij gebruikt daarbij een voldoende 
rijke taal en hanteert een correcte spelling. 
5 Het personeelslid is vlot verstaanbaar (volume, articulatie, tempo), spreekt vlot en slaagt erin om 
moeilijke boodschappen zodanig te rapporteren dat de problematiek snel duidelijk, volledig en makkelijk 
begrijpbaar is. 
7 Het personeelslid kan zijn rapportering en communicatie vlot aanpassen in functie van het publiek of 
de desbetreffende doelgroep. De rapportering is gestructureerd, omvat voldoende toelichting en/of 
voorbeelden om de boodschap meer kracht bij te zetten. 
10 Het personeelslid is een voorbeeld voor de organisatie op het vlak van rapportering. Zowel de 
mondelinge als schriftelijke rapportering is taalkundig correct, gestructureerd, toegankelijk en heel vlot 
begrijpbaar. Zelfs de meest abstracte en/of complexe boodschappen (ook delicate) worden zodanig gebracht 
dat die vlot geaccepteerd en begrepen worden.  
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Mondelinge en schriftelijke communicatie 
 
1  Het personeelslid kan zich op een dusdanige manier uitdrukken dat anderen de boodschap begrijpen. 
3  Het personeelslid communiceert op een heldere en gestructureerde wijze. De communicatie van het 
personeelslid is vlot begrijpbaar voor anderen. 
5  Het personeelslid bouwt zijn betoog op een gestructureerde wijze op. Hij/zij past zijn stijl en taal aan, 
aan de situatie en het publiek. De communicatie is vlot, helder en concreet. 
7  Het personeelslid communiceert vlot met verschillende doelgroepen. Hij/zij gebruikt herkenbare 
voorbeelden en vergelijkingen om voorstellen en boodschappen meer kracht bij te zetten. Hij/zij slaagt erin om 
zijn boodschap via een aantrekkelijk taalgebruik voor te stellen. Het personeelslid gebruikt een correcte (en 
foutloze) taal. 
10  Het personeelslid is een voorbeeld in communicatie naar anderen toe. Complexe informatie kan 
verstaanbaar overgebracht worden. De taal, zowel geschreven als gesproken is onberispelijk en op maat van de 
doelgroepen. Het personeelslid stuurt anderen bij op het vlak van communicatie. 
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5. OMGAAN MET INFORMATIE 
 

OMGAAN MET INFORMATIE 
 
strategische visie ontwikkelen 
beleidsparameters bepalen 
conceptueel denken 
creatief denken 
integreren en synthetiseren 
analyseren 
informatie verwerken en begrijpen 

 
 
 

 Strategische visie 
ontwikkelen 
 

Visie ontwikkelen betekent het ontwikkelen van een globale missie, visie en 
strategie voor organisatie en departement. 
 

 Beleidsparameters 
bepalen 
 

Begrijpen van variabelen die een invloed hebben op het succes van de 
organisatie, deze parameters in de markt en bij concurrenten/collega's volgen 
om zo steeds een stap voor te blijven. 
 

 Conceptueel denken 
 
 
 

Het operationele werkveld kunnen overstijgen en onderliggende trends, 
opportuniteiten, waarden, belangen en noden kunnen detecteren en 
verwoorden. Het hier en nu kunnen loslaten en abstract kunnen redeneren. 
 

 Creatief denken 
 

Het bestaande en vertrouwde kunnen overstijgen via het aanbrengen van 
originele ideeën.  
 

 Integreren en 
synthetiseren 
 

Door het samenvatten en integreren van data de juiste conclusies trekken. 
Daarnaast meerdere alternatieven generen en komen tot een geïntegreerd 
eindbeeld. 
 

 Analyseren 
 
 
 
 
 

Complexe problemen en processen kunnen opsplitsen in samenstellende delen, 
verbanden en linken kunnen leggen, dieperliggende oorzaken kunnen opsporen, 
problemen vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen, diverse 
alternatieve oplossingen genereren en duidelijke criteria kunnen ontwikkelen, 
om beslissingen op te kunnen baseren.  
 

 Informatie 
verwerken en begrijpen 
 

Informatie en instructies op een zodanige manier verwerken en begrijpen, zodat 
eventuele instructies kunnen worden uitgevoerd en ambigue informatie op de 
juiste manier wordt geïnterpreteerd. Eigen kennis en vaardigheden kunnen 
evalueren. 
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Strategische visie ontwikkelen 
 
1  Het personeelslid maakt zich los van de dagelijkse problematiek, neemt de tijd om vooruit te denken 
en geeft de grote lijnen aan.  
3  Het personeelslid plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext of 
beleidscontext.  
5  Het personeelslid brengt een eigen beleid naar voor dat gebaseerd is op een duidelijke visie, missie en  
doelstellingen van de organisatie of entiteit en zorgt ervoor dat dit beleid gedragen wordt binnen de 
organisatie. 
7  Het personeelslid houdt vast aan de langetermijnvisie, niettegenstaande de dagelijkse gebeurtenissen, 
en slaagt erin om de langetermijnvisie helder te vertalen in acties en doelen op korte termijn. 
10  Het personeelslid betrekt brede maatschappelijke, technische, politieke, … factoren in een helder en 
duidelijk beleid en slaagt erin dat beleid op die manier naar voor te brengen dat het de organisatie of entiteit 
op langere termijn daadwerkelijk beïnvloedt.  
 
Beleidsparameters bepalen 
 
1  Het personeelslid kan goed analyseren, legt linken tussen gegevens en is in staat om door het evidente 
heen te kijken. Hij/zij kan de verworven informatie op een synthetische en gestructureerde wijze 
communiceren. 
3  Het personeelslid overstijgt het individuele probleem, legt linken met andere dossiers en kan het puur 
operationele overstijgen. Hij/zij toont duidelijk in staat te zijn conceptueel te denken. 
5  Het personeelslid denkt kritisch en zelfstandig na. Hij/zij is op de hoogte van de trends binnen het 
eigen domein. Hij/zij plaatst de initiatieven binnen een bredere beleidscontext met het oog op wat in de 
toekomst te gebeuren staat. 
7  Het personeelslid heeft een grondig inzicht in de variabelen van de organisatie en informeert zich 
voortdurend. Hij/zij komt met plannen en ideeën op de proppen die een looptijd van een aantal jaren kennen 
en die grondig onderbouwd zijn. 
10  Het personeelslid is ‘de conceptuele denker’ van de organisatie en is de toekomst steeds een stap 
voor.                 Hij/zij stelt uitgewerkte strategische doelstellingen op die worden vertaald in concreet 
uitvoerbare acties. Deze acties worden op hun beurt met succes uitgevoerd. 
 
Conceptueel denken 
 
1  Het personeelslid kan de operationele taken en de uitvoering ervan plaatsten binnen een ruimere 
context. Hij/zij legt linken tussen gegevens en schat de consequenties van de eigen acties en voorstellen 
correct in. 
3  Het personeelslid kan zich losmaken van de dagelijkse problematiek en legt overstijgende verbanden 
die niet met het blote oog op slag zichtbaar zijn. Hij/zij neemt hierbij de tijd om vooruit te denken en mogelijke 
parcours uit te stippelen. Hij/zij is in staat om conceptueel te denken. 
5  Het personeelslid denkt kritisch en zelfstandig na. Hij/zij is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 
het eigen domein. Hij/zij plaatst adviezen en/of beslissingen binnen een bredere beleidscontext. Hij/zij wijst 
hierbij op nieuwe problemen of situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn. 
7  Het personeelslid anticipeert om maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst. Hij/zij werkt 
vanuit een langetermijnvisie en stelt langetermijndoelstellingen op, zonder de voeling van het dagelijkse werk 
te verliezen. 
10  Het personeelslid is ‘de conceptuele denker’ van de organisatie en is de toekomst steeds een stap 
voor. Hij/zij stelt uitgewerkte strategische doelstellingen op die worden vertaald in concreet uitvoerbare acties.                       
Het personeelslid staat eveneens in voor de opvolging en de evaluatie van deze acties. 
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Creatief denken 
 
1  Het personeelslid berust zich op de bestaande structuur. Hij/zij houdt zich eerder vast aan de 
vertrouwde werkwijze dan nieuwe uit te proberen. Hij/zij staat wel open voor vernieuwing binnen de dienst. 
3  Het personeelslid staat open voor nieuwigheden en informeert zich buiten de eigen afdeling. Hij/zij 
stelt de procedures en situaties op een gezonde kritische wijze in vraag en kan oplossingen die hij op een 
andere plaats zag toepassen. 
5  Het personeelslid komt met ideeën, voorstellen en oplossingen voor de dag. Hij/zij bekijkt een 
bepaalde situatie vanuit verschillende invalshoeken en komt zo tot nieuwe mogelijke oplossingen. 
7  Het personeelslid kan gemakkelijk het bestaande en vertrouwde loslaten en denkt spontaan out-of-
the-box. Hij/zij levert vernieuwende ideeën om een specifiek probleem aan te pakken en komt met originele 
oplossingen voor de dag. 
10  Het personeelslid is het creatieve brein van de organisatie. Hij/zij stelt bestaande situaties 
voortdurend in vraag, met het oog om vernieuwing en verbetering te brengen. 
 
Integreren en synthetiseren 
 
1  Het personeelslid verzamelt op een gestructureerde wijze informatie. Hij/zij legt hierbij verbanden en 
linken en benadert problemen vanuit verschillende invalshoeken. 
3  Het personeelslid vat voorliggende data, verzamelt uit verschillende bronnen, samen en haalt hieruit 
de relevante en essentiële feiten. Hij/zij integreert deze data tot een samenhangend geheel en kan dit helder 
overbrengen. 
5  Onafhankelijk van de aard of de complexiteit van de data, synthetiseert het personeelslid op een 
correcte wijze de data. Hij/zij spoort hierbij de dieperliggende oorzaken en het grotere kader op en trekt op 
deze basis de juiste conclusies. Hij/zij denkt mee na over mogelijke alternatieve oplossingen. 
7  Het personeelslid vat op een efficiënte en effectieve wijze (on)gestructureerde alsook onduidelijke en 
algemene data samen en integreert zijn/haar conclusies binnen een overkoepelend eindbeeld. Hij/zij genereert 
en formuleert binnen deze besluitvorming volwaardige en weloverwogen alternatieven waarbij met veel 
factoren rekening wordt gehouden. 
10  Het personeelslid is een expert in synthetiseren en integreren van vage en complexe informatie. Hij/zij 
kan nieuwe informatie snel doorgronden en situeren en de informatie kaderen binnen andere informatie. 
Hij/zij begeleidt in deze materie ook anderen. 
 
Analyseren 
 
1  Het personeelslid gaat systematisch te werk bij het onderzoeken van een probleem en verwerft een 
algemeen inzicht in de problematiek. 
3  Het personeelslid maakt bij het analyseren een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en komt tot de 
kern van het probleem. 
5  Het personeelslid ontdekt de oorzaken van problemen en legt verbanden met reeds bekende 
informatie.               Het personeelslid kan de analyse en de nieuwe informatie ook toepassen op andere 
opdrachten en problemen. 
7  Het personeelslid benadert een probleem vanuit diverse invalshoeken en ontdekt trends in 
ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten. Het personeelslid kan oordelen van anderen betrekken in de analyse en 
is in staat om een gegeven zowel in de breedte als in de diepte grondig te analyseren. 
10  Het personeelslid kan heel complexe opdrachten makkelijk doorgronden en kan deze naar anderen 
toe helder en concreet vertalen. Hij/zij houdt daarbij ook rekening met tegenstellingen en baseert zijn aanpak 
op heel wat verschillende aanknopingspunten in de opdracht. 
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Informatie verwerken en begrijpen 
 
1  Het personeelslid handelt op de eerste plaats volgens de gegeven richtlijnen. Hij/zij begrijpt 
elementaire instructies en kan deze toepassen. 
3  Het personeelslid levert goed werk af, ook als niet alle uitleg is gegeven. Hij/zij zoekt informatie binnen 
een duidelijk gedefinieerd kader. Nieuwe zaken worden voldoende snel opgenomen en toegepast. 
5  Het personeelslid werkt zelfstandig. Hij/zij gaat zelfstandig op zoek naar bijkomende informatie bij het 
uitvoeren van taken en denkt actief mee. 
7  Het personeelslid kan bij de uitvoering van de opdrachten vlot overweg met complexe informatie.                        
Bij tegenstrijdige informatie kan hij/zij zelfstandig het werkelijke doel van de opdracht achterhalen en op deze 
wijze de opdracht tot een goed einde brengen. 
10  Het personeelslid staat anderen bij in het interpreteren van complexe en diffuse informatie. Hij/zij 
stimuleert en begeleidt anderen tot het zoeken naar informatie om bepaalde opdrachten tot een goed einde te 
kunnen brengen. 
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6. TAAKMANAGEMENT 
 
 

TAAKMANAGEMENT 
 
organisatie opbouwen 
zin voor ondernemen 
processen en procedures vorm geven 
projectmanagement 
objectieven stellen 
plannen en organiseren 
repetitieve taken uitvoeren 

 
 
 

 Organisatie 
opbouwen 

Organisatiestructuur en -cultuur ontwikkelen en op elkaar afstemmen zodat de 
strategie en objectieven optimaal worden geïmplementeerd. 
 

 Zin voor 
ondernemen 

Resultaten bereiken op organisatieniveau door op strategisch niveau te plannen 
en door processen en structuren te vormen. 
 

 Processen en 
procedures vormgeven 

De processen en de structuur van de onderneming ontwikkelen en opzetten, 
verspreid over meerdere activiteitdomeinen en functionaliteiten. 
 

 Projectmanagement Complexe opdrachten kunnen structureren, rekening houdende met deadlines, 
doelstellingen en met de milestones. 
 Projectmedewerkers op een gestructureerde en planmatige wijze opvolgen en 
sturen. Op regelmatige wijze de voortgang communiceren naar de 
opdrachtgever. 
 

 Objectieven stellen Duidelijke doelstellingen kunnen vooropstellen en deze kunnen vertalen in 
kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Hieraan een stappenplan kunnen koppelen 
en de verantwoordelijkheden hierbinnen kunnen bepalen voor zichzelf en voor 
anderen. 
 

 Plannen en 
organiseren 

Uitwerken van efficiënte en overzichtelijke plannen in logische stappen en in 
functie van de prioriteiten. De vereiste middelen juist inzetten. 
 

 Repetitieve taken 
uitvoeren 

Repetitieve taken kunnen uitvoeren volgens vooropgestelde bepalingen en 
regels. Dit autonoom en correct kunnen uitvoeren. 
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Organisatie opbouwen 
 
1  Het personeelslid heeft een brede kijk op de organisatie en begrijpt de weerslag van de 
ontwikkelingen in diverse afdelingen op de totale organisatie. 
3   Het personeelslid structureert processen over de verschillende departementen, afdelingen en 
diensten van de organisatie heen. 
5 Hij/zij vertaalt de strategie in gerichte actieplannen voor alle organisatie-eenheden. Daarbij besteedt 
hij/zij ook voldoende aandacht aan mogelijke weerstanden en aan de mogelijkheden en wensen van alle 
medewerkers. 
7 Hij/zij slaagt erin om de strategie te implementeren, reageert op veranderingen die een impact op de 
organisatie zouden kunnen hebben en streeft naar het optimaliseren van de resultaten van de organisatie. 
Daarbij zorgt de medewerker ervoor dat de organisatiecultuur mee groeit in de gewenste richting en dat alle 
medewerkers voldoende gedreven en gemotiveerd zijn. 
10 Het personeelslid zoekt doelbewust naar alternatieven om de organisatie in zijn geheel beter te laten 
functioneren. Daarbij zet hij/zij een performante organisatie op die gewapend is tegen wisselende 
omstandigheden. Hij/zij kan de medewerkers en de cultuur binnen de organisatie zodanig beïnvloeden en 
sturen zodat deze stabiel zijn en katalyserend werken. 
 
Zin voor ondernemen 
 
1  Het personeelslid kan zelfstandig functioneren en kan zelf voor een stuk een kader scheppen en 
doelstellingen voor de dienst of functie definiëren. 
3  Het personeelslid is nieuwsgierig en staat open voor nieuwigheden en wil daarover meedenken.                              
Het personeelslid stelt de bestaande procedures, afspraken, situaties op een kritische wijze in vraag en zoekt 
naar verbetering op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. 
5  Het personeelslid komt met nieuwe ideeën, voorstellen en oplossingen op de proppen. Het 
personeelslid speelt in op kansen uit de omgeving en koppelt hieraan acties. Hij/zij is in staat om verbeteringen 
duurzaam en beheerst binnen de organisatie te implementeren. 
7  Het personeelslid stimuleert creatief denken. Hij/zij komt met originele oplossingen. Het personeelslid 
houdt zich actief bezig met de toekomst van de organisatie. Hij/zij stuurt vernieuwende activiteiten aan en 
vervult een adviesfunctie op vlak van vernieuwing en vooruitgang in de organisatie. 
10  Het personeelslid is “de ondernemer” binnen de organisatie en wordt voor zijn succes erkend.                         
Het personeelslid enthousiasmeert anderen tot vernieuwen van de bestaande werkwijzen en kan succes 
verkopen. 
 
Processen en procedures vormgeven 
 
1  Het personeelslid ziet (mogelijke) problemen bij het uitvoeren van de toegewezen opdracht en 
signaleert deze. 
3  Het personeelslid neemt een gezonde kritische houding aan tegenover de uitvoering van het werk. 
Hij/zij zoekt mee naar alternatieve oplossingen. 
5  Het personeelslid vat zijn werk gestructureerd aan. Hij/zij schat mogelijke problemen en de gevolgen 
ervan in voor de dienstverlening. Hij/zij stelt alternatieve processen voor wanneer het spaak loopt. Hij/zij gaat 
hierbij ten rade bij andere afdelingen of organisaties. 
7  Het personeelslid heeft een duidelijk inzicht in de werkverdeling en -organisatie van de afdeling. Hij/zij 
kan zelfstandig alternatieve processen en procedures vormgeven en ontwikkelen, die de efficiëntie en 
effectiviteit van de afdeling ten goede komen. 
10  Het personeelslid is een expert in organisatiemanagement. Hij/zij kan de nood aan structurele 
ingrepen en de gevolgen daarvan op de organisatie volledig inschatten, dit zowel binnen de afdeling als binnen 
de organisatie. Hij/zij stimuleert anderen om een kritische houding aan te nemen bij de uitvoering van hun 
werk. 
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Projectmanagement 
 
1 Het personeelslid plant het project in een aantal duidelijke stappen in en zorgt voor een heldere 
organisatie binnen de diverse stappen. De vorderingen van zowel de eigen inbreng als deze van anderen 
worden goed opgevolgd en er worden bijgestuurd als afspraken niet werden nagekomen. 
3 Het personeelslid stelt zich expliciet verantwoordelijk op voor het eindresultaat en voor de timing van 
het project. Het personeelslid kan binnen het project prioriteiten stellen en maakt een duidelijk onderscheid 
tussen de “noodzakelijkheden” en de “leuke extra’s”. Hij/zij volgt de vorderingen goed op en zal ook tussentijds 
nagaan of iedereen zijn afspraken wel nakomt. 
5 Het personeelslid werkt gestructureerd en planmatig en kan een aantal projecten tegelijkertijd aan.                   
Hij/zij is proactief, volgt goed op en houdt in de planning en aanpak rekening met onverwachte problemen. 
Hij/zij stelt zich uitdrukkelijk garant voor de resultaten, de timing en de kwaliteit.  
7 Het personeelslid is in staat om meerdere projecten en/of complexe projecten succesvol uit te voeren.                 
Hij/zij zorgt voor een transparante aanpak en structuur, volgt goed op, communiceert over de vorderingen, 
pakt problemen kordaat en adequaat aan en bewaakt hierbij de ingezette middelen en het eindresultaat in al 
zijn mogelijke aspecten. 
10 Het personeelslid is een sterke projectmanager die de meest complexe projecten op een beheerste en 
kwalitatieve manier in goede banen leidt. De meeste problemen worden vooraf voorzien, medewerkers 
worden stipt en professioneel opgevolgd en projecten resulteren steevast in een perfect eindresultaat op vlak 
van budget, timing en kwaliteit. 
 
Objectieven stellen 
 
1  Het personeelslid gaat op een goede wijze om met deadlines en levert de nodige inspanningen om 
deze deadlines ook effectief te behalen. 
3  Het personeelslid kan ook bij opdrachten zonder een specifieke dringendheid eigen deadlines 
definiëren en is betrouwbaar bij het behalen van deze doelstellingen. 
5  Het personeelslid kan eigen doelen en opdrachten definiëren. Deze opdrachten en doelen zijn 
voldoende specifiek, realistisch en haalbaar en worden in concrete acties vertaald. Het personeelslid ziet zelf 
toe op het realiseren van deze doelstellingen. 
7  Duidelijke doelstellingen kunnen vooropstellen en deze kunnen vertalen in kwantitatieve en 
kwalitatieve criteria. Hieraan een stappenplan kunnen koppelen en de verantwoordelijkheden hierbinnen 
kunnen bepalen voor zichzelf en voor anderen. Hij/zij gaat systematisch de vervulling van de vooropgestelde 
doelstellingen na. 
10  Hij/zij stelt uitdagende doelen binnen de dienst en/of organisatie op en komt deze vooropgestelde 
objectieven en doelstellingen meer dan tegemoet. Hij/zij stimuleert en begeleidt anderen om resultaatsgericht 
te werken en volgt de diverse objectieven binnen de dienst mee op. 
 
Plannen en organiseren 
 
1  Het personeelslid voert taken efficiënt uit volgens de vooropgestelde bepalingen en regels en kan de 
prioriteitsregels die worden aangereikt toepassen. Hij/zij maakt hierbij gebruik van een aantal planningstools 
(agenda, to-do-lijsten, …) 
3  Het personeelslid kan taken gestructureerd plannen en houdt daarbij rekening met belangrijkheid, 
dringendheid, uitvoeringstijd, … 
5  Het personeelslid plant en organiseert eigen werk effectief. Hij/zij brengt een duidelijke structuur aan 
in het eigen werk en werkt ook onder tijdsdruk alles tijdig en correct af. Hierbij houdt het personeelslid ook 
rekening met onverwachte opdrachten. 
7  Het personeelslid kan met succes grote projecten en opdrachten plannen. Daarbij houdt hij/zij 
rekening met de deadline en met de deadlines van deelprojecten. Hij/zij kan milestones uitzetten, volgt de 
vorderingen goed op en stuurt proactief bij waar nodig. Hij/zij ontwikkelt systemen en methodes om te 
anticiperen op onvoorziene omstandigheden. 
10  Het personeelslid ontwikkelt procedures en werkmethodes die pieken in de werkdruk kunnen 
vermijden en die de planning transparanter maken. Het personeelslid plant proactief zodat anderen op een 
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comfortabele wijze hun deelopdrachten kunnen uitvoeren. Hij/zij volgt de planning proactief op en is tevens in 
staat om externe partijen en factoren te beheersen. 
 
Repetitieve taken uitvoeren 
 
1  Het personeelslid voert eenvoudige manuele en/of repetitieve taken, binnen het eigen werkterrein, op 
een correcte manier uit. 
3  Het personeelslid voert de repetitieve taken correct uit in functie van de vastgelegde termijnen en 
prioriteiten. Hij/zij volgt de geldende voorschriften bij de uitvoering en gebruikt de technische hulpmiddelen op 
een correcte manier. 
5  Het personeelslid voert de taken systematisch uit en heeft een efficiënte werkaanpak en –methode. 
Hij/zij neemt de belangrijkste of dringendste taken eerst op, hij/zij ziet de juiste prioriteiten. Het personeelslid 
ziet wanneer een taak anders is dan normaal en stuurt gepast bij. 
7  Het personeelslid brengt een duidelijke structuur aan in de eigen taken. Hij/zij plant en voert taken 
zelfstandig uit op een logische, efficiënte en inzichtelijke wijze. Het personeelslid denkt actief mee en kan 
opdrachten die afwijken toch grotendeels zelfstandig afwerken. 
10  Het personeelslid voorziet onverwachte omstandigheden bij het inplannen en uitvoeren van taken.                    
Hij/zij ageert op proactieve wijze bij het uitvoeren van taken. Hij/zij kan de gekende methodieken succesvol 
aanpassen en ook afwijkende opdrachten op deze wijze autonoom en kwalitatief uitvoeren. 
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7. BESLUITEN 
 

BESLUITEN 
 
omgevingsbewustzijn 
organisatiesensitiviteit 
veranderingsmanagement 
oordeelsvorming 
besluitvaardigheid 
oplossingsgerichtheid 
Problemen identificeren 

 
 

 Omgevingsbewustzijn 
 
 

Strategische beslissingen kaderen binnen een breder maatschappelijk, politiek, 
economisch, … kader. Opportuniteiten situeren binnen dit kader, dat de eigen 
organisatie overstijgt. 
 

 Organisatiesensitiviteit Bewust zijn van de gevolgen en invloed van eigen activiteiten en beslissingen 
op andere onderdelen en mensen van de organisatie.  
 

 Veranderings-
management 
 
 
 
 
 
 

Binnen organisaties veranderingen kunnen introduceren en begeleiden. Samen 
met anderen nieuwe paden bewandelen en op zoek gaan naar uitdagingen. 
Alternatieve wegen durven inslaan. Een stappenplan kunnen opstellen om 
deze veranderingen te kunnen bewerkstelligen.                         Eigen 
verantwoordelijkheden en deze van anderen hieromtrent kunnen afbakenen. 
Kunnen omgaan met weerstanden tegen veranderingen. 
 

 Oordeelsvorming 
 

Op basis van de beschikbare informatie een objectief onderbouwd beeld 
kunnen vormen over een bepaalde situatie of persoon. 
 

 Besluitvaardigheid 
 
 
 

Op het juiste moment oordelen, actie ondernemen en beslissingen nemen. 
Ook op basis van onvolledige informatie knopen durven doorhakken. Rekening 
houden de met gevolgen van diverse alternatieven. 
 

 Oplossingsgerichtheid 
 
 
 
 
 
 

De toegewezen taken autonoom kunnen uitvoeren zonder hierbij anderen 
onnodig te betrekken. Gepast kunnen omgaan met onverwachte wendingen. 
Binnen de grenzen van de functie en eigen mogelijkheden initiatieven 
ontwikkelen en hieraan het hoofd te kunnen bieden. Hieromtrent diverse 
alternatieven kunnen generen, de gepaste keuze kunnen maken en deze 
implementeren binnen het operationele werkveld. 
 

 Problemen 
identificeren 

Binnen een taak ontdekken dat er een onregelmatigheid aanwezig is en deze 
onregelmatigheid aanpakken alvorens de taak af te ronden. 
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Omgevingsbewustzijn 
 
1 Het personeelslid kadert de eigen taken en de taken van de organisatie binnen een groter geheel en 
houdt rekening met de visie van het bestuur. 
3 Het personeelslid wijst op nieuwe problemen en situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn. 
5 Het personeelslid kan goed inschatten welke de mogelijke impact is van wijzigingen in de sector op het 
vlak van beleid, methodiek en aanpak. Hij/zij kan de opportuniteiten helder vertalen naar de eigen omgeving 
toe  en ziet hoe de eigen werking zal moeten worden bijgestuurd.  
7 Het personeelslid toont in de werking en in vergaderingen aan goed op de hoogte te zijn van de 
richting waarbinnen de sector evolueert. Hij/zij heeft zicht op hoe andere organisaties daarop anticiperen en 
toont concreet aan een eigen visie en strategie te kunnen vormen die met deze maatschappelijke en politieke 
context rekening houdt. 
10 Hij/zij heeft een heel goede kijk op de sector en op de maatschappelijke en politieke factoren die 
binnen de omgeving van het bestuur bestaan. Daardoor kan hij/zij anticiperen op wat komen zal en kan hij/zij 
ook impliciete doelen en tendensen inschatten en vertalen naar de organisatie. Op deze wijze is de organisatie 
steeds een stapje voor inzake nieuwe opdrachten, wensen, … 
 
Organisatiesensitiviteit 
 
1  Het personeelslid is vertrouwd met de werking van het bestuur. Herkent courante problemen, kan een 
situatie correct inschatten en kan zelfstandig juiste beslissingen nemen. 
3  Het personeelslid toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan de belangen van de eigen 
afdeling.              Hij/zij betrekt zijn/haar medewerkers. Hij/zij is op de hoogte van de gebeurtenissen binnen de 
afdeling en houdt daar rekening mee. 
5  Het personeelslid houdt bij zijn acties en besluiten rekening met anderen binnen de organisatie. Hij/zij 
kan daarbij inschatten hoe anderen zullen reageren, wie voor- en tegenstanders kunnen zijn en kan anderen op 
een integere en correcte wijze meekrijgen. 
7  Het personeelslid heeft zicht op de organisatiecultuur en op de strategische doelstellingen (zowel 
formele als informele) en houdt hiermee in zijn acties en besluitvorming rekening. 
10  Het personeelslid schat de consequenties niet alleen van het eigen handelen maar ook van anderen 
perfect in. Dit zowel voor de eigen afdeling als voor de gehele organisatie. Het personeelslid toont inzicht en 
houdt rekening met informele en politieke netwerken. 
 
Veranderingsmanagement 
 
1  Het personeelslid is in staat om veranderingen op een gestructureerde wijze te implementeren binnen 
de eigen functie en binnen de onmiddellijke omgeving. 
3  Het personeelslid kan binnen de afdeling/organisatie op een gestructureerde wijze veranderingen 
implementeren en begeleiden. Hij/zij stelt hierbij een stappenplan voorop om deze veranderingen te kunnen 
bewerkstelligen. 
5  Het personeelslid stelt zich expliciet verantwoordelijk op naar veranderingen toe. Veranderingen 
worden planmatig georganiseerd en het personeelslid zorgt voor een tijdige en gepaste communicatie binnen 
de organisatie waarbij weerstand zoveel mogelijk wordt vermeden. 
7  Het personeelslid implementeert en begeleidt veranderingen binnen de organisatie zonder 
moeilijkheden. Hij/zij werkt vanuit een gestructureerde visie en stappenplan waarbij de verantwoordelijkheden 
van zichzelf en van anderen duidelijk zijn afgebakend. Het personeelslid weet daarbij weerstand tot een 
minimum te beperken door tijdig en goed te communiceren. Hij/zij volgt mede- en tegenstanders goed op en 
onderneemt acties om weerstand te verminderen. 
10  Het personeelslid wordt gerespecteerd voor zijn aanpak en impact bij veranderingsprocessen binnen 
de organisatie. Hij/zij hanteert een succesvolle aanpak en kan personen met weerstand ombuigen tot 
enthousiaste medestanders. 
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Oordeelsvorming 
 
1  Het personeelslid toont een gezonde kritische ingesteldheid. Hij/zij weegt bij besluitvorming 
verschillende alternatieven tegen elkaar af. Hij/zij redeneert logisch, ziet de voor de hand liggende effecten van 
acties. 
3  Het personeelslid formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie 
beschikbaar is. Hij/zij kan gemakkelijk een diagnose stellen van de verzamelde informatie en komt tot een 
synthese. 
5  Het personeelslid komt tot een gefundeerd oordeel, rekening houdend met de consequenties. Hij/zij 
neemt duidelijke standpunten in en motiveert en beargumenteert deze naar anderen toe. 
7  Het personeelslid vormt een sterk onderbouwd en geïntegreerd oordeel. Hij/zij bekijkt een situatie of 
een probleem vanuit een veelzijdige en genuanceerde bril. Hij/zij kent de zwaktes en sterktes van het eigen 
voorstel en maakt deze ook duidelijk aan anderen. 
10  Het personeelslid is ‘de synthetische denker’ van de organisatie. Hij/zij heeft een gave voor wat betreft 
simulatievoorstellingen van de eigen voorstellen. Hij/zij begeleidt anderen in hun oordeelsvorming. Hij/zij wijst 
hen hierbij op de mogelijke consequenties van een beslissing of een voorstel. 
 
Besluitvaardigheid 
 
1  Het personeelslid neemt beslissingen binnen dossiers waar alle informatie bekend is. Hij/zij doet dit na 
afweging van alle relevante aspecten. Hij/zij durft een standpunt in te nemen of een knoop door te hakken. 
3  Het personeelslid neemt de beslissingen op een wel overwogen wijze. Hierbij wordt alle informatie die 
voor handen is opgenomen. Voor dossiers waarin niet alles even duidelijk is wordt nog beroep gedaan op 
collega’s of op een meerdere. 
5  Het personeelslid schat op correcte wijze in of hij/zij eventueel over onvolledige maar voldoende 
informatie beschikt om een beslissing te kunnen onderbouwen. Hij/zij geeft hierbij een gegronde argumentatie 
voor het risico-element in de beslissing. Hij/zij heeft anderen enkel nog nodig om echt complexe knopen door 
te hakken. 
7  Het personeelslid neemt beslissingen in minder duidelijke en/of complexe situaties waarin het risico 
niet eenduidig in te schatten is. Hij/zij neemt zelfstandig beslissingen en draagt hiervoor de 
verantwoordelijkheid. Ook het nemen van onpopulaire beslissingen schrikt het personeelslid niet af. 
10  Het personeelslid is een expert en een voorbeeld in besluitvorming. Hij/zij kan op de juiste momenten 
de nodige actie ondernemen en beslissingen nemen. Ook beslissingen waartegen weerstand of verzet verwacht 
kan worden neemt hij/zij op een uiterst professionele manier aan. 
 
Oplossingsgerichtheid 
 
1  Het personeelslid ziet de problemen in een dossier en vraagt anderen om oplossingen. 
3  Het personeelslid voert de toegewezen taken autonoom uit. Hij/zij merkt problemen/knelpunten op 
m.b.t. de eigen taken en signaleert deze. Hij/zij kan deze problemen helder verwoorden en hiervoor zelf 
mogelijke oplossingen aanbrengen. 
5  Het personeelslid schat problemen en de ernst ervan in en stelt mogelijke acties voor. Het 
personeelslid onderzoekt de oorzaak van problemen en zoekt naar structurele oplossingen. 
7  Het personeelslid ziet problemen aankomen en speelt hier tijdig op in. Hij/zij gaat het succes van de 
aangegeven oplossingen na en evalueert het uiteindelijke resultaat. 
10  Het personeelslid stimuleert oplossingsgericht denken. Hij of zij treedt anderen bij, bij het oplossen 
van problemen. Wanneer de situatie het vereist, treedt het personeelslid op als bemiddelaar. 
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Problemen identificeren 
 
1  Als er op een fout gewezen wordt, kan het personeelslid de fout ook zelf zoeken en ontdekken. 
3  Het personeelslid voert de toegewezen taken uit en kan in opdrachten fouten ontdekken en/of 
vermijden die hij/zij reeds kent vanuit het verleden. 
5  Het personeelslid stelt zich bij aanvang van een opdracht de nodige vragen en kan zo vermijden dat er 
fouten worden gemaakt. In taken van anderen kan hij/zij de fouten ontdekken en kan hij/zij inschatten of er 
problemen zijn. Hij/zij kan in opdrachten inschatten wat de mogelijke gevolgen van de taken zijn en kan 
mogelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen vermijden (of tijdig signaleren). 
7  Het personeelslid kan fouten en/of problemen voorzien en speelt hier tijdig en juist op in. Op die 
manier werkt hij/zij zonder onnodige vertragingen foutloos de taken af. 
10  Het personeelslid stimuleert de kwalitatieve werking van de dienst en/of het team. Hij/zij kan anderen 
leren hoe zij taken en opdrachten moeten inschatten, wat mogelijke gevaren kunnen zijn en kan tevens  
anderen tijdig corrigeren. Anderen komen spontaan bij hem/haar raad vragen bij moeilijke opdrachten. 
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8. GEDREVENHEID 
 

GEDREVENHEID 
 
Organisatiebetrokkenheid 
scorend vermogen 
verantwoordelijkheid opnemen 
Initiatief nemen 
betrokken zijn en kwalitatief handelen 
omgaan met verandering 
Continue verbetering 

 
 

 Organisatie-
betrokkenheid 
 
 
 

Zich persoonlijk borg stellen voor het behalen van de strategische doelstellingen 
van de organisatie. Zich hiervoor persoonlijk aansprakelijk voelen en 
verantwoordelijkheid opnemen t.a.v. de stakeholders van de organisatie. 
Zichzelf persoonlijk identificeren in de organisatie en steeds handelen vanuit die 
waarden en normen. 
 

 Scorend vermogen 
 

De inzet en de wil tonen om vooropgestelde doelstellingen te halen en 
resultaten te boeken. 
 

 Verantwoordelijkheid 
opnemen 
 

Zichzelf aansprakelijk stellen voor correct geleverde prestaties binnen het 
gebied waarvoor men verantwoordelijk is en dit tegenover alle niveaus van de 
organisatie. 
 

 Initiatief nemen 
 
 
 
 

Zich proactief en positief-kritisch opstellen t.a.v. de werkprocessen en taken. 
Regelmatig kansen zien liggen om de functie en taken beter uit te voeren en 
deze opportuniteiten met beide handen grijpen. Over deze initiatieven op de 
gepaste wijze communiceren. 
 

 Betrokken zijn en 
kwalitatief handelen 
 
 
 

Zich borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij 
het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen.             Zich 
hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen laten 
primeren op persoonlijke belangen.  
 

 Omgaan met 
verandering 
 

Zich flexibel opstellen en met een positieve attitude tegen verandering 
aankijken. 
 

 Continue verbetering 
 

Bereid zijn om bestaande processen en eigen prestaties in vraag te stellen en 
om te leren uit gemaakte fouten. 
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Organisatiebetrokkenheid 
 
1  Het personeelslid toont de inzet en de wil om vooropgestelde doelstellingen te halen en resultaten te 
boeken. Hij/zij neemt gepast initiatief. 
3  Het personeelslid handelt overeenkomstig met de waarden en de doelstellingen van de organisatie en 
voert richtlijnen gemakkelijk uit, ook al komen die niet overeen met de eigen interesses en belangen. Hij/zij 
stelt duidelijk verantwoordelijk op. 
5  Het personeelslid houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie.                  
Hij/zij respecteert het (politiek) beleidskader en heeft oog voor de voor –en nadelen die met een bepaalde 
beslissing samenhangen. 
7  Zich samen met anderen borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Zich 
hiervoor persoonlijk aansprakelijk voelen. Verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van de stakeholders 
van de organisatie. Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.  
10 Het personeelslid verdedigt consequent de gehele organisatie en de gehanteerde handelswijze.                           
Hij/zij identificeert zich met de organisatie en de standpunten of beslissingen van de politici. 
 
Scorend vermogen 
 
1  Het personeelslid zet zich voldoende in om de gestelde opdrachten en doelstellingen te behalen en 
houdt daarbij rekening met deadlines die worden meegegeven. 
3  Het personeelslid zet zich duidelijk in voor de gestelde opdrachten en doelen en neemt actie om bij te 
sturen waar de realisatie in het gedrang komt. Het personeelslid zoekt zelfstandig naar oplossingen en 
alternatieven bij problemen. Het personeelslid evalueert zelf en spontaan de eigen resultaten. 
5  Het personeelslid kan zelf doelen formuleren en zoekt zelf naar de best mogelijke manier om deze 
doelen te bereiken. De genomen acties worden daarbij goed overwogen en hun mogelijke gevolgen worden in 
kaart gebracht. 
7  Het personeelslid maakt actief afspraken met anderen om zo te garanderen dat de gestelde doelen 
zullen gerealiseerd worden. Het personeelslid communiceert open en proactief over de vorderingen inzake de 
realisatie van de doelstellingen (positief en negatief) met anderen. Het personeelslid spreekt anderen aan 
inzake realisatie van de doelstellingen. 
10  Het personeelslid maakt een duidelijk plan van aanpak met middelen, methodes en tijd om de 
doelstellingen te realiseren. Het personeelslid formuleert uitdagende doelen en overstijgt daarbij de eigen 
afdeling/dienst.                Het personeelslid stelt zich steeds ten volle verantwoordelijk voor het eindresultaat en 
is op dit vlak een voorbeeld binnen de organisatie. 
 
Verantwoordelijkheid opnemen 
 
1  Het personeelslid kent de taken waarvoor hij/zij instaat en de te volgen uitvoeringsmodaliteiten. Hij/zij 
tracht zijn/haar taken zo goed mogelijk te volbrengen. Op verzoek van zijn/haar hiërarchische overste wordt de 
stand van zaken meegedeeld. 
3  Het personeelslid voelt zich verantwoordelijk voor het afwerken van zijn/haar opdrachtenpakket. 
Hij/zij geeft ad hoc feedback over de stand van zaken aan zijn hiërarchische overste 
5  Het personeelslid neemt een plichtbewuste houding aan. Hij/zij geeft op eigen initiatief feedback over 
de stand van zaken, zowel bij positief als negatieve ontwikkelingen. Dit gebeurt op een frequente basis ten 
aanzien van zijn/haar hiërarchische overste. 
7  Het personeelslid gaat na over welke “ruimere” opdrachten hij/zij (deels) is bevoegd. Hij/zij stelt zich 
hierbij persoonlijk aansprakelijk op voor het correct leveren van prestatie en dit tegenover de gehele 
organisatie (diensthoofd, MAT, algemeen directeur, politici). 
10  Het personeelslid voelt zich verantwoordelijk voor het succes van de organisatie. Hij/zij neemt zonder 
problemen bevoegdheden van anderen over en stelt zich uitdrukkelijk persoonlijk aansprakelijk op tegenover 
de gehele organisatie (diensthoofd, MAT, algemeen directeur, politici). Hij/zij stimuleert anderen om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
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Initiatief nemen 
 
1  Het personeelslid vraagt uit zichzelf nadere informatie over de taken die hij/zij moet uitvoeren. 
3  Het personeelslid is actief in woord en gedrag en onderneemt ongevraagd actie betreffende de 
opdrachten die aan hem/haar werden toevertrouwd. Het personeelslid kan problemen die zich voordoen 
zelfstandig afwerken. 
5  Het personeelslid stelt zelf informatie samen om beter te kunnen functioneren en deelt deze ook 
actief met anderen. Het personeelslid formuleert zelf voorstellen om de werking van de eigen functie en/of 
dienst te verbeteren. 
7  Het personeelslid speelt spontaan in op mogelijkheden die zich aanbieden. Het personeelslid 
introduceert en implementeert verbeteringen in werkaanpak en procedures. 
10  Het personeelslid doorbreekt onduidelijke situaties waarin iedereen zich op de vlakte houdt door als 
eerste een standpunt in te nemen. Hij/zij staat bekend als één van “de initiatiefnemers” binnen de organisatie.              
Hij/zij stimuleert anderen om open te staan voor alternatieven en om deze ook naar voor te brengen. 
 
Betrokken zijn en kwalitatief handelen 
 
1  Het personeelslid draagt bij tot het afwerken van dossiers en/of taken maar voelt er zich nog niet ten 
volle persoonlijk verantwoordelijk voor. 
3  Het personeelslid stelt zich verantwoordelijk op voor het uitvoeren van de eigen taken en opdrachten.                
Hij/zij voelt zich persoonlijk aansprakelijk voor het al dan niet slagen. 
5  Het personeelslid stelt zich flexibel op en laat het dienstbelang vaak primeren op persoonlijke 
belangen.           Hij/zij voelt zich mee verantwoordelijk voor de prestaties van de dienst op zich. Het 
personeelslid gaat op een constructieve wijze om met feedback en ziet opportuniteiten om de kwaliteit binnen 
de dienst te verhogen. 
7  Het personeelslid is in grote mate kwaliteitsbewust en stelt zich heel uitdrukkelijk geëngageerd op. 
Hij/zij ziet fouten en/of mogelijkheden tot verbetering, spreekt anderen daar op aan en slaagt erin om de 
kwaliteit op dienstniveau te verbeteren. Hij/zij komt open uit voor eigen gemaakte fouten of voor fouten die 
binnen de dienst gebeuren. 
10  Het personeelslid zet, aan de hand van zijn eigen voorbeeld, anderen aan om verantwoordelijkheid op 
te nemen naar de organisatie toe. Hij/zij is rolmodel op het vlak van engagement en streeft continu naar 
perfectie op dienstniveau. 
 
Omgaan met verandering 
 
1  Het personeelslid is bereid om de eigen werkmethodes bij te sturen in functie van verbeteringen of 
gewijzigde omstandigheden. 
3  Het personeelslid stelt zich snel in op een nieuwe situatie en stelt zich constructief en bereidwillig op 
naar nieuwe werkmethodes en procedures. Hij/zij stelt zich begrijpend op naar andere visies inzake 
werkaanpak. 
5  Het personeelslid stelt zich bij veranderingen constructief op en heeft oog voor prioriteiten bij de 
veranderingen. Hij/zij is constructief kritisch en zal waar nodig aanbevelingen formuleren. Hij/zij voelt zich bij 
wisselende omstandigheden goed en zal er steeds voor zorgen dat de belangrijkste zaken worden afgewerkt. 
7  De medewerker is een duidelijk steunpunt voor de dienst bij veranderingen. Hij/zij denkt actief mee in 
termen van effectiviteit en efficiëntie tijdens de veranderingen. Helpt de collega's bij de veranderingen waar 
mogelijk en zorgt voor een bewaking van de kwaliteit. 
10  De medewerker kan perfect blijven functioneren tijdens veranderingsprocessen. Hij/zij stelt duidelijk 
zelf de doelen voor wat betreft de eigen dienst en kan ook collega's begeleiden tijdens deze 
veranderingsprocessen. Hij/zij stelt zich uitdrukkelijk mee verantwoordelijk op voor de behaalde resultaten van 
het veranderingsproces. 
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Continue verbetering  
 
1  Het personeelslid is bereid om nieuwe methodes aan te leren en om bepaalde nieuwe informatie te 
verwerken. Hij/zij vraagt voor toelichting en verduidelijking als iets niet duidelijk is. 
3  Het personeelslid past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk. Hij/zij 
geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over mogelijke oplossingen. 
5  Het personeelslid zoekt actief naar mogelijke verbeteringen binnen de functie. Hij/zij stuurt de eigen 
werking proactief bij naar gelang de wijzigingen tot op het niveau van de afdeling. 
7  Het personeelslid blijft zichzelf voortdurend verder ontwikkelen en bijsturen. Het personeelslid ziet 
ook bij anderen mogelijkheden tot verbetering en spreekt hen daarop aan en helpt anderen om zich te 
verbeteren. 
10  Het personeelslid is een voorbeeld van zelfontwikkeling. Hij/zij legt de lat steeds hoger voor zichzelf en 
anderen. Hij/zij stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot 
verbetering te formuleren. 
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GEDRAG, ATTITUDE & INZET  
 
 

GEDRAG, INZET & ATTITUDE 
 

Gedrevenheid  
Warme deskundigheid 

Samenwerkingsbereidheid 
Loyale en integere houding 

 
 

 Gedrevenheid Je geeft blijk van een uitgesproken goesting om steeds om steeds beter te 
presteren en het maximale te realiseren voor de organisatie, voor je 
collega’s en voor de gebruikers. Je probeert deze goesting over te brengen 
op de collega’s en op andere mensen waarmee je in contact komt.  
Je toont je verbonden met de organisatie.  Vanuit die verbondenheid werk 
je actief mee aan de positieve imagovorming rond de organisatie als 
dienstverlener en als werkgever. 

 Warme deskundigheid De burger verwacht als ‘klant’ van het lokaal bestuur een klantvriendelijke 
dienstverlening. Je staat ten dienste van alle burgers zonder onderscheid 
en je hebt oog voor hun wensen en behoeften en je handelt hiernaar. Je 
anticipeert op de behoeften en staat garant voor een dienstverlening 
waaraan de klant een warm en goed gevoel overhoudt. 
Daarbij verlies je de professionele deskundigheid nooit uit het oog. Je 
handelt altijd in overeenstemming met de regelgeving en de interne 
richtlijnen en afspraken. Bij de uitvoering van je taken volg je steeds de 
gekende ‘best practices’. 
Door een consequent evenwicht tussen je professionele  deskundigheid en 
klantvriendelijkheid, ben je voor de klant een betrouwbare actor. 
 

 Samenwerkingsbereidheid Je staat open voor samenwerking, zowel intern als extern. Dus je gaat 
actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met enerzijds collega’s 
en andere diensten, en anderzijds met andere mensen en organisaties die 
een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van 
je dienst of van je functie. 
Wanneer je zelf een samenwerkingsvoorstel krijgt, ga je dit steeds in alle 
openheid en eerlijkheid beoordelen.  
 

 Loyale en integere 
houding 

Als loyale medewerker handel je met het oog op het bereiken van de 
doelstellingen van de organisatie en ben je steeds bereid om je werkgever in 
het algemeen, en je collega’s in het bijzonder te helpen hun doelen te 
bereiken. De organisatie is  prioritair tegenover je persoonlijk belang of je 
eigen interesses. 
Door je oprechtheid en eerlijkheid ben je voor de organisatie en voor je 
collega’s een betrouwbare partner. 
Je bent rechtschapen en de beginselen van behoorlijk bestuur kennen voor 
jou geen enkele uitzonderingsgrond. In je relatie met het bestuur en in de 
contacten met de burger en collega’s ben je correct en onafhankelijk. Je 
oefent je functie zonder vooringenomenheid uit. Gelijke gevallen behandel 
je gelijk en je zet het algemeen belang van het lokaal bestuur voorop. 
Onpartijdigheid en rechtlijnigheid staan centraal in je werking. 
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Gedrevenheid  
 
1  Je bent hulpvaardig en je wil samenwerken. Je neemt nieuwe opdrachten en taken op waar gewenst. 
3  Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk. Je handelt en gedraagt je volgens de 
organisatiecultuur. Je staat voor de werking van de dienst. 
5  Je bent bereid extra inspanningen te leveren voor de organisatie en je staat achter de 
organisatiebeslissingen. 
7  Je identificeert je met de visie en de doelstellingen van de organisatie. Je draagt de doelen en waarden 
van de organisatie binnen de afdeling uit dankzij je eigen houding en bent in staat om deze drive te stimuleren 
bij anderen. 
10  Je hebt een voorbeeldfunctie m.b.t. je gedreven houding. Dankzij je drive om steeds beter te 
presteren en het maximale voor de organisatie te realiseren werk je actief mee aan een positieve 
imagovorming rond het bestuur. 
 
Warme deskundigheid  
 
1  Je gedraagt je op een correcte en deskundige manier naar de klanten (intern en extern) toe. 
3  Je reageert vriendelijk, adequaat en correct naar klanten. 
5  Je hebt actief aandacht voor de interne en externe klanten en doet je best om een goede indruk te 
maken. 
7  Je gedraagt je op een hartelijke, vriendelijke en professionele manier. Je neemt de tijd om naar 
klanten te luisteren en doet moeite om ook moeilijke vragen te beantwoorden. Je draagt op die manier 
duidelijk bij tot het ‘imago’ van het bestuur. Je stimuleert anderen om klantvriendelijk te zijn. 
10  Je bent een toonbeeld van professioneel en klantvriendelijk zijn in zowel handelen, gedrag als 
communicatie. Je zorgt ervoor dat alle klanten een heel goed gevoel over het bestuur krijgen en je manier van 
handelen wordt als voorbeeld genomen als er over klantvriendelijk gedrag wordt gesproken. 
 
Samenwerkingsbereidheid  
 
1  Het personeelslid neemt een samenwerkende houding aan binnen de eigen opdrachten en taken.  
3 Het personeelslid stelt zich positief op tegenover anderen. Hij/zij springt in waar men dat vraagt.  
5 Het personeelslid stelt samenwerking voor zowel binnen als buiten de afdeling. Hij/zij stelt structurele 
maatregelen op om een vlotte samenwerking te bevorderen. Het personeelslid laat het dienstbelang duidelijk 
primeren op het eigen takenpakket en is steeds bereid om waar nodig bij te springen, zelfs als de eigen taken 
daardoor een stuk in het gedrang komen. 
7 Het personeelslid stimuleert hulpvaardigheid en samenwerking bij anderen. Hij/zij is een voorbeeld 
van inzet en samenwerking voor anderen. 
10  Het personeelslid heeft een voorbeeldfunctie m.b.t. de organisatiewaarden. Het personeelslid draagt 
de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit en gaat proactief op zoek naar 
samenwerkingsmogelijkheden om de organisatiewaarden en – doelstellingen te verwezenlijken. 
 
Loyale en integere houding 
 
1 Het personeelslid is eerlijk en betrouwbaar. Hij/zij toont respect voor anderen, heeft geen 
vooroordelen en stelt zich neutraal op.  
3 Het personeelslid gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke of gevoelige informatie van 
anderen. Hij/zij heeft zelf een duidelijke mening en staat open voor de mening van anderen. Hij/zij neemt 
hierbij de verantwoordelijkheid voor het eigen werk en staat voor de werking van de dienst. 
5 Het personeelslid handelt discreet in de meest voorkomende situaties en laat hierbij iedereen in zijn 
waarde. Hij/zij voorkomt belangenverstrengeling, hij/zij maakt eigen positie en belangen duidelijk in (zakelijke) 
conflictsituaties, waarbij hij/zij achter de organisatiedoelstellingen staat. 
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7 Het personeelslid benadert situaties en mensen steeds vanuit een consequente houding. Hij/zij grijpt 
ook onder druk terug naar ethische waarden en normen om situaties te beoordelen. 
10 Het personeelslid stimuleert respect en openheid in de omgang met anderen. Hij/zij laat een 
voorbeeldgedrag zien in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Hij/zij signaleert niet integer gedrag en 
onderneemt actie. Hij/zij draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit. 
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KENNIS 
 
Kennis van de basiswetgeving (op het niveau van het bestuur) 

 
Onder algemene regelgeving wordt verstaan die basisregelgeving die op de totale 
organisatie van toepassing is zoals het gemeentedecreet, openbaarheid van bestuur, 
overheidsopdrachten, … 

 
Grondige kennis 
1  Je beschikt over de basiskennis van de regelgeving en kan frequent voorkomende problemen bijna zelf 
oplossen. 
3  Je beschikt over goede kennis van de regelgeving en kan routinedossiers zelfstandig afwerken. 
5  Je beschikt over grondige kennis van de basisregelgeving op het niveau van het bestuur. Je moet nog 
uitzonderlijk anderen om raad vragen en kan wijzigingen in de regelgeving snel capteren. 
7  Je bent een expert in de materie en volgt wijzigingen proactief op. Je kan anderen opleiden en 
bijstaan. 
10  Je bent een expert zowel in de breedte als in de diepte van de regelgeving. Je geniet op dit gebied 
faam in het bestuur en/of de sector. 
 
Basiskennis 
1  Je kan de relevante regelgeving binnen de eigen functie situeren en je hebt op dit vlak een basiskennis 
opgebouwd. 
3  Je beschikt over een beperkt inzicht in de belangrijkste regelgeving op het niveau van het bestuur. 
5  Je hebt een basiskennis van de regelgeving die binnen het bestuur van belang is en kan inschatten 
wanneer deze regelgeving van toepassing zou kunnen zijn op een dossier. 
7  Je beschikt over de basiskennis van de regelgeving m.b.t. het lokaal bestuur en kan deze spontaan 
toepassen binnen relevante dossiers en je kan wijzigingen in de regelgeving snel capteren. 
10  Je beschikt over goede kennis van de regelgeving van het bestuur en kan anderen op dit vlak 
adviseren. 
 
Elementaire kennis 
1  Je beseft dat binnen een gemeentebestuur regelgeving bestaat die moet gevolgd worden. 
3  Je beschikt over een beperkt overzicht van de belangrijkste regelgeving op het niveau van het bestuur 
en de invloed op je eigen functie. 
5  Je hebt een elementaire kennis van de regelgeving die binnen het bestuur van belang is en kan 
inschatten wanneer deze regelgeving van toepassing zou kunnen zijn op een dossier. 
7  Je beschikt over de elementaire kennis van de regelgeving m.b.t. het lokaal bestuur en kan deze 
spontaan, mits opzoekwerk of vragen te stellen toepassen binnen relevante situaties. 
10  Je beschikt over basiskennis van de regelgeving op het niveau van het bestuur en kan anderen op dit 
vlak wegwijs maken. 
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Kennis van de specifieke wetgeving i.v.m. de afdeling 
 

Specifieke regelgeving omvat de voor de functie en/of dienst specifieke regelgeving 
(bv. BBC voor de dienst boekhouding) 

 
Grondige kennis 
1  Je hebt een basiskennis van de regelgeving in verband met de afdeling en kan vaak voorkomende 
problemen bijna zelf oplossen.  
3  Je hebt een goede kennis van de regelgeving in verband met de afdeling en kan routinedossiers 
zelfstandig afwerken. Je beschikt over een basiskennis van de sector en kan zaken binnen de sector in grote 
lijnen situeren.  
5  Je hebt een grondige kennis van de regelgeving in verband met de afdeling. Je moet nog uitzonderlijk 
anderen om raad vragen en kan wijzigingen in de regelgeving snel capteren. Je hebt een goede sectorkennis en 
weet wat er leeft binnen de sector. 
7  Je bent een expert in de materie en volgt wijzigingen proactief op. Je kan anderen opleiden en 
bijstaan. Je kent de sector door en door. Je hebt binnen de sector een netwerk ontwikkeld, je volgt 
veranderingen op de voet en je kan anderen wegwijs maken binnen de sector. Je hebt ook een goede kijk op 
relevante actoren en trends binnen andere relevante sectoren. 
10  Je bent een expert zowel in de breedte als in de diepte van de regelgeving. Je geniet op dit gebied 
faam in het bestuur en/of de sector. Je hebt een perfect zicht op wat er leeft binnen de sector en binnen 
aanverwante sectoren. Op basis van deze kennis anticipeer je op wat er zal wijzigen. 
 
Basiskennis 
1  Je hebt noties van de regelgeving in verband met de afdeling. 
3  Je hebt een basiskennis van de regelgeving in verband met de afdeling en kan vaak voorkomende 
problemen bijna zelf oplossen. Je kan je eigen sector situeren. 
5  Je hebt een goede kennis van de regelgeving in verband met de afdeling en kan routinedossiers 
zelfstandig afwerken. Je beschikt over een basiskennis van de sector en kan zaken binnen de sector in grote 
lijnen situeren. Je hebt weet van de voornaamste gebeurtenissen en veranderingen in de sector. 
7  Je hebt een grondige kennis van de regelgeving in verband met de afdeling. Je moet nog uitzonderlijk 
anderen om raad vragen en je kan wijzigingen in de regelgeving snel capteren. Je beschikt over grondige 
sectorkennis. Je weet wat er leeft binnen de sector, hebt voeling met wat er in de sector kan/zal wijzigen en 
volgt deze zaken goed op. 
10  Je bent een expert in de materie en volgt wijzigingen proactief op. Je kan anderen opleiden en 
bijstaan. Je kent de sector door en door. Je hebt binnen de sector een netwerk ontwikkeld, volgt veranderingen 
op de voet en je kan anderen wegwijs maken binnen de sector. 
 
Elementaire kennis  
1  Je kent in grote lijnen de interne afspraken die van toepassing zijn op jouw functie.  
3  Je kent de interne afspraken en regels binnen je dienst en weet in grote lijnen welke regelgeving er 
van toepassing is op jouw taken.  
5  Je kent de regels, afspraken en regelgeving die van toepassing zijn op jouw functie en hebt noties van 
de regelgeving die op andere taken binnen de dienst gelden. Je kan die regelgeving situeren in jouw sector. 
7  Je beschikt over een basiskennis van de ganse regelgeving, afspraken en spelregels in verband met de 
afdeling. Je beschikt over een basiskennis van je sector en kan nieuwigheden binnen die sector in grote lijnen 
situeren.  
10  Je hebt een goede basiskennis van de regelgeving in verband met je afdeling en je kan je 
leidinggevende in routinedossiers bijstaan. Je beschikt over  goede sectorkennis. Je weet wat er leeft binnen de 
sector, hebt voeling met wat er in de sector kan/zal wijzigen en volgt deze zaken voor een stuk op. 
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Kennis van moderne managementtechnieken 
 

Onder managementtechnieken wordt de theoretische bagage inzake toepasselijke 
managementtechnieken verstaan (bv. evaluatietechnieken, leidinggeven, 
procesmanagement, timemanagement, …). 

 
Basiskennis 
 
1  Je hebt een basiskennis managementtechnieken. 
3  Je hebt een goede kennis van moderne managementtechnieken en kan deze met hulp praktisch 
toepassen. 
5  Je hebt een grondige kennis van moderne managementtechnieken. Je moet nog uitzonderlijk anderen 
om raad vragen bij de toepassing ervan. 
7  Je kan diverse moderne managementtechnieken succesvol toepassen. Je volgt de nieuwe trends en 
technieken op. 
10  Je bent een volwaardige manager. Je kan de diverse managementtechnieken gedifferentieerd en 
succesvol toepassen en kan anderen succesvol coachen en begeleiden in hun management. 
 
Elementaire kennis 
 
1  Je weet van het bestaan van managementtechnieken en weet waar je daarover meer informatie kan 
vinden. 
3  Je hebt een beperkte kennis van de managementtechnieken die binnen je functie relevant zijn. 
5  Je hebt een beperkte kennis van de managementtechnieken die relevant kunnen zijn en je past een 
aantal van deze technieken in de praktijk toe. 
7  Je kent de basis van de managementtechnieken die voor je functie relevant zijn, je schoolt je daarin bij 
waar nodig en kan deze succesvol toepassen. 
10  Je hebt een basiskennis van de diverse managementtechnieken die binnen een lokaal bestuur van 
belang kunnen zijn en je kan deze met succes toepassen. Je informeert anderen op dit vlak en staat hen actief 
bij in de toepassing ervan. 
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Sectorkennis  
 
grondige kennis 
 
1  Je beschikt over een basiskennis van de sector en kan zaken binnen de sector in grote lijnen situeren. 
3  Je beschikt over goede sectorkennis en weet wat er leeft binnen zijn sector. 
5  Je beschikt over grondige sectorkennis. Je weet wat er leeft binnen de sector, je hebt voeling met wat 
er in de sector kan/zal wijzigen en volgt deze zaken goed op. 
7  Je kent de sector door en door, heeft binnen de sector een netwerk ontwikkeld, volgt veranderingen 
op de voet op en kan anderen wegwijs maken binnen zijn sector. 
10  Je hebt een perfect zicht op wat er leeft binnen de sector en binnen aanverwante sectoren. Op basis 
van je kennis anticipeer je op wat er zal wijzigen 
 
basiskennis 
 
1  Je beschikt over noties van de sector. Je hebt weet van de voornaamste gebeurtenissen en 
veranderingen in de sector. 
3  Je beschikt over een basiskennis van de sector en kan zaken binnen de sector in grote lijnen situeren. 
5  Je beschikt over goede sectorkennis en weet wat er leeft binnen zijn sector. 
7  Je beschikt over grondige sectorkennis. Je weet wat er leeft binnen de sector, je hebt voeling met wat 
er in de sector kan/zal wijzigen en volgt deze zaken goed op. 
10  Je kent de sector door en door, heeft binnen de sector een netwerk ontwikkeld, volgt veranderingen 
op de voet op en kan anderen wegwijs maken binnen zijn sector. 
 
elementaire kennis 
 
1  Je beschikt over noties van de sector. Je hebt weet van de voornaamste gebeurtenissen en 
veranderingen in de sector. 
3   Je beschikt over een elementaire kennis van de sector en kan zaken binnen de sector in grote lijnen 
situeren. 
5  Je beschikt over een basiskennis van de sector en kan nieuwigheden binnen die sector in grote lijnen 
situeren.  
7  Je beschikt over goede sectorkennis en weet wat er leeft binnen zijn sector. 
10  Je beschikt over een goede sectorkennis. Je weet wat er leeft binnen de sector, je hebt voeling met 
wat er in de sector kan/zal wijzigen en volgt deze zaken voor een stuk op. 



   
 

266 
 

Kennis van de eigen organisatie 
 
grondige kennis 
 
1  Je beschikt over beperkte kennis m.b.t. de werking van het bestuur in zijn geheel die zich voornamelijk 
binnen de eigen dienst en werking van de eigen dienst situeert. 
3  Je beschikt over basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel. Je hebt een algemeen zicht 
op de taken die in de verschillende diensten worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor wat betreft de werking 
van de politieke organen binnen het bestuur. 
5  Je beschikt over grondige kennis van de werking van het bestuur in zijn geheel, kent de werking van de 
diverse diensten en organen. Je hebt een vrij goed zicht op welke diensten welke taken verrichten en hoe deze 
diensten werken. 
7  Je hebt een goed beeld van de werking en het functioneren van de diverse diensten binnen de 
organisatie.          Je bent in staat om advies te verlenen over het functioneren van de totale organisatie en kan 
de organisatie ook perfect kaderen binnen het grotere geheel van diensten en structuren in Vlaanderen. 
10  Je hebt een goed beeld van het functioneren van de organisatie en de verschillende diensten. Je hebt 
ook zicht op de werking van soortgelijke diensten en organisaties in Vlaanderen en kan vanuit dat inzicht 
adviezen formuleren. 
 
basiskennis 
 
1  Je beschikt over beperkte kennis m.b.t. de werking van het bestuur in zijn geheel die zich voornamelijk 
binnen de eigen dienst en werking van de eigen dienst situeert. 
3  Je beschikt over basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel. Je hebt een zicht op de 
taken die in de verschillende diensten worden uitgevoerd. 
5  Je bent vertrouwd met de werking van de verschillende diensten en weet welke taken er binnen welke 
diensten gebeuren. Dit geldt tevens voor wat betreft de werking van de politieke organen binnen het bestuur. 
7  Je beschikt over grondige kennis van de werking van het bestuur in zijn geheel, kent de werking van de 
diverse diensten en organen en van de aanverwante besturen waarmee wordt samengewerkt (bv. 
intercommunales, vzw’s, politie, …) 
10  Je hebt een goed beeld van de werking en het functioneren van de diverse diensten. Je bent in staat 
om advies te verlenen over het functioneren van de totale organisatie en kan de organisatie ook perfect 
kaderen binnen het grotere geheel van diensten en structuren in Vlaanderen. 
 
Elementaire kennis 
 
1  Je kan je eigen functie binnen de dienst situeren en je weet welke taken er binnen de dienst gebeuren. 
3  Je kan je eigen dienst situeren binnen het organogram van het bestuur en weet iets af van de taken 
van die diensten waarmee regelmatig wordt samengewerkt. 
5  Je kent de belangrijkste taken die in de verschillende diensten gebeuren en je kan de belangrijkste 
politieke organen een stuk situeren. 
7  Je hebt een basiskennis van de werking van het bestuur, kan de verschillende diensten situeren en kan 
anderen wegwijs maken binnen het bestuur. 
10  Je bent vertrouwd met de werking van de verschillende diensten en weet welke taken er binnen welke 
diensten gebeuren. Dit geldt ook voor wat betreft de werking van de politieke organen binnen het bestuur.           
Je kan anderen makkelijk naar de juiste diensten verwijzen en weet ook  aanverwante besturen te situeren 
waarmee de gemeente regelmatig samenwerkt (intercommunales, vzw’s, politie, …).  
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Algemene ICT kennis (Word, Excel, Outlook, Windows,…) 
 
Grondige kennis 
 
1  Je hebt een basiskennis van de standaardsoftware. Vaak voorkomende problemen kan je zelfstandig 
oplossen. 
3  Je hebt een goede kennis van de standaardsoftware. Routineopdrachten waarbij deze software is 
vereist werk je succesvol zelfstandig af. Je kan deze software volwaardig gebruiken. 
5  Je hebt een grondige kennis van de standaardsoftware. Je moet nog uitzonderlijk anderen om raad 
vragen. Je kan deze software volwaardig gebruiken. Je past deze dusdanig toe dat je efficiënt werkt. 
7  Je kent de standaardsoftware, kan de toepassingen volwaardig gebruiken. Je hebt een goed zicht op 
de mogelijkheden, sterktes en zwaktes van de diverse pakketten. Anderen komen bij jou met vragen. 
10  Je bent een expert op het vlak van de standaardsoftware. Je past alle mogelijkheden van de software 
succesvol toe en ziet de punten waarop de software nog efficiënter kan toegepast worden binnen de 
organisatie. 
 
Basiskennis 
 
1  Je bent vertrouwd met de standaardsoftware. Je raadpleegt nog vaak anderen bij het gebruik van die 
toepassingen die je weinig moet gebruiken. 
3  Je beschikt over een basiskennis standaardsoftware. Vaak voorkomende problemen kan je zelfstandig 
oplossen. 
5  Je beschikt over goede kennis van de standaardsoftware. Routineopdrachten waarbij de software is 
vereist werk je succesvol zelfstandig af en dit op een efficiënte wijze. 
7  Je hebt een grondige kennis van de standaardsoftware. Je moet nog uitzonderlijk anderen om raad 
vragen, anderen komen naar jou met vragen. 
10  Je bent een expert in deze materie, volgt wijzigingen proactief op. Je kan anderen opleiden en 
bijstaan. 
 
 
Elementaire kennis 
 
1  Je kan, eventueel nadat iemand het je getoond heeft, in normale omstandigheden opdrachten 
herhalen op de computer. 
3  Je laat je niet afschrikken wanneer er zich problemen voordoen op je computer en probeert eerst zelf 
een oplossing te zoeken.  
5  Je bent vertrouwd met het meest gebruikte standaardsoftwarepakket op je computer. Je raadpleegt 
vaak anderen bij het gebruik van minder gekende toepassingen. 
7  Je beschikt over een basiskennis van de gebruikte standaardsoftware. Vaak voorkomende problemen 
kan je zelfstandig oplossen. 
10  Je beschikt over goede kennis van de gebruikte standaardsoftware. Routineopdrachten waarbij de 
software is vereist werk je succesvol zelfstandig af. 
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Kennis van gebruik specifieke software 
 
Grondige kennis 
 
1  Je hebt een basiskennis van de software van je afdeling. Vaak voorkomende problemen kan je 
zelfstandig oplossen. 
3  Je hebt een goede kennis van de software van je afdeling. Routineopdrachten waarbij software is 
vereist werk je succesvol zelfstandig af. Je kan je eigen software volwaardig gebruiken. 
5  Je hebt een grondige kennis van de software van je afdeling. Je moet nog uitzonderlijk anderen om 
raad vragen. Je kan je eigen software volwaardig gebruiken. 
7  Je kent de software van de dienst, kan je eigen toepassingen volwaardig gebruiken. Je hebt een goed 
zicht op de mogelijkheden, sterktes en zwaktes van de diverse pakketten die in je dienst worden gebruikt. 
10  Je bent een expert op het vlak van de softwaretoepassingen van de dienst. Je past alle mogelijkheden 
van de software succesvol toe en ziet de punten waarop de software nog efficiënter kan toegepast worden 
binnen de organisatie. 
 
Basiskennis 
 
1  Je bent vertrouwd met het meest gebruikte softwarepakket van je afdeling. Je raadpleegt vaak 
anderen bij het gebruik van minder gekende softwaretoepassingen. 
3  Je beschikt over een basiskennis van de software van je afdeling. Vaak voorkomende problemen kan je 
zelfstandig oplossen. 
5  Je beschikt over goede kennis van de software van je afdeling. Routineopdrachten waarbij de software 
is vereist werk je succesvol zelfstandig af. 
7  Je hebt een grondige kennis van de software van je afdeling. Je moet nog uitzonderlijk anderen om 
raad vragen. 
10  Je bent een expert in de materie, volgt wijzigingen proactief op. Je kan anderen opleiden en bijstaan. 
 
 
Elementaire kennis 
 
1  Je kan, eventueel nadat iemand het je getoond heeft, in normale omstandigheden opdrachten 
herhalen op de computer. 
3  Je laat je niet afschrikken wanneer er zich problemen voordoen op je computer en probeert eerst zelf 
een oplossing te zoeken.  
5  Je bent vertrouwd met het meest gebruikte softwarepakket op je computer. Je raadpleegt vaak 
anderen bij het gebruik van minder gekende softwaretoepassingen. 
7  Je beschikt over een basiskennis van de software van je afdeling. Vaak voorkomende problemen kan je 
zelfstandig oplossen. 
10  Je beschikt over goede kennis van de software van je afdeling. Routineopdrachten waarbij de software 
is vereist werk je succesvol zelfstandig af. 
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Vakkennis 
 
 
Grondige kennis 
 
1  Je hebt de basistechnieken van je specialiteit onder de knie. 
3  Je maakt zelden nog fouten bij het uitvoeren van routineopdrachten. Je werkt deze opdrachten op een 
correcte manier zelfstandig af. 
5  Je werkt weinig voorkomende of ingewikkelde opdrachten op een goede manier zelfstandig af. Je 
maakt daarbij correcte interpretaties. 
7  Je werkt op een correcte en efficiënte manier. Je hebt een inzicht in de vooropgestelde opdrachten. Je 
schat mogelijke problemen op voorhand in en neemt deze op in je planning. Je stelt hierbij alternatieven voor. 
10  Je bent een expert in je toegewezen specialiteit. Je begeleidt anderen en geeft opleiding in je 
specialiteit. 
 
Basiskennis 
 
1  Je hebt de basistechnieken van je specialiteit onder de knie en je kan deze, met enige correctie,  vrij 
zelfstandig toepassen. 
3  Je maakt zelden nog fouten bij het uitvoeren van routineopdrachten. Je werkt deze opdrachten op een 
correcte manier zelfstandig af. 
5  Je kan op basis van je vakkennis vrij goed inschatten welke technieken je binnen welke opdrachten 
best toepast. Je hebt aandacht voor de afgeleverde kwaliteit.  
7  Je hebt inzicht in de taken en opdrachten en je weet welke technieken je waar moet toepassen. Je 
werkt ook  moeilijkere en complexe opdrachten op een goede manier af. 
10  Je werkt op een correcte en efficiënte manier. Je hebt inzicht in de vooropgestelde opdrachten. Je 
schat mogelijke problemen op voorhand in en je neemt deze op in je planning. Je stelt hierbij alternatieven 
voor. 
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Kennis van het gebruik van de machines en het materiaal  
 
Grondige kennis 
 
1  Je hebt weet van het arsenaal machines en materieel binnen je dienst. Je kan al overweg met deze 
machines en/of materieel voor de uitvoering van routineopdrachten. 
3  Je kent je eigen gebruikte machines en materieel. Je werkt op een correcte en goede manier met de 
machines en/of materieel voor de uitvoering van opdrachten met een normale moeilijkheidsgraad. 
5  Ingewikkelde of minder vaak voorkomende opdrachten rond je ook goed af. Je kent de voor- en 
nadelen van  het gebruik van de machines en materieel binnen de dienst. 
7  Je kan op een correcte en efficiënte manier overweg met de machines en het materieel van je 
afdeling. Je kan voor een opdracht de bezetting van de machines en materieel van de dienst inschatten. Je kan 
inschatten wat met welke machines haalbaar en efficiënt is en kan bij defecten en problemen vaststellen wat 
de oorzaak is. 
10  Je bent een expert in het gebruik van de machines en het materieel van de dienst. Je kent de 
mogelijkheden van je eigen machines en je weet wat er binnen de sector voor handen is. Je kan op dit vlak met 
succes adviseren. 
 
 
Basiskennis 
 
1  Je hebt weet van het arsenaal machines en materieel binnen de dienst. Je kent je eigen gebruikte 
machines en materieel. Je kan met de machines een aantal basishandelingen uitvoeren. 
3  Je kent de machines en materieel dat je regelmatig moet gebruiken. Je werkt op een correcte manier 
met de machines en/of materieel voor de uitvoering van routineopdrachten. 
5  Je kent je eigen gebruikte machines en materieel binnen de dienst. Je kan vlot en efficiënt overweg 
met deze machines en/of materieel voor de uitvoering van opdrachten met een normale moeilijkheidsgraad. 
7  Je kan op een correcte en efficiënte manier overweg met de machines en het materieel dat je 
regelmatig moet gebruiken. Je kan ook moeilijkere opdrachten aan. 
10  Je bent een expert in het gebruik van de machines en het materieel die eigen zijn aan je functie. Je 
begeleidt anderen en geeft opleiding over het machine- en materieelgebruik. Je hebt inzicht in de werking van 
de machines en het materiaal. Je kan bij defecten en problemen vaststellen wat de oorzaak is. 
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Doelstelling 
 
 
1 Opgestart maar geen echte vorderingen geboekt. 
3 Opgestart en een aantal acties ondernomen maar niet gerealiseerd. 
5 Je hebt de opdracht opgestart en, afgezien van een aantal details, in voldoende mate gerealiseerd. 
7 Je hebt deze doelstelling perfect gerealiseerd. 
10 Je overstijgt op dit vlak de gestelde verwachtingen in grote mate. 

 
 
 

Resultaatsgebieden 
 

 
1 Je scoort op dit vlak uitgesproken beneden de verwachtingen en dit in die mate dat het een duidelijke 
invloed heeft op de resultaten. Dringende bijsturing is noodzakelijk. 
3 Je presteert op dit evaluatiecriterium duidelijk beneden de gestelde verwachtingen. 
5 Je voldoet op dit vlak, afgezien van een aantal kleine bemerkingen, aan de gestelde verwachtingen. 
7 Je voldoet op dit vlak zonder meer aan de gestelde verwachtingen. 
10 Je overstijgt op dit vlak duidelijk de verwachtingen en bent op dit vlak zelfs een rolmodel binnen de 
organisatie te noemen. 
 
 
 
Rollen 
 
1 Je scoort op dit vlak uitgesproken beneden de verwachtingen en dit in die mate dat het een duidelijke 
invloed heeft op de resultaten. Dringende bijsturing is noodzakelijk. 
3 Je presteert op dit evaluatiecriterium duidelijk beneden de gestelde verwachtingen.  
5 Je voldoet op dit vlak, afgezien van een aantal kleine bemerkingen, aan de gestelde verwachtingen. 
7 Je voldoet op dit vlak zonder meer aan de gestelde verwachtingen. 
10 Je overstijgt op dit vlak duidelijk de verwachtingen en bent op dit vlak zelfs een rolmodel binnen de 
organisatie te noemen. 
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BIJLAGE V. EVALUATIESYSTEEM  
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Competentiemanagement 
 
De gemeente Zelzate ontwikkelde een eigen competentiemodel dat de basis vormt voor een 
aantal belangrijke personeelsprocessen en dat de visie inzake personeelsbeleid binnen de 
gemeente samenvat en concreet maakt. 
 
Het competentiemodel wordt niet een zoveelste instrument dat naast andere instrumenten 
(bv. selectieprogramma’s, evaluatiesystemen, …) komt te staan maar een instrument dat een 
centrale rol vervult binnen rekrutering van medewerkers, functiebeschrijvingen, evaluatie en 
beloning. 
 
Onderstaand schema vat dit samen: 
 

 
 
Competentiemanagement is het geheel van activiteiten dat tot doel heeft de aanwezige en 
noodzakelijke competenties bij medewerkers in kaart te brengen, te ontwikkelen en af te 
stemmen op interne en externe ontwikkelingen in de organisatie om zo de missie en 
doelstellingen te helpen verwezenlijken. 
 
Letterlijk betekent competentiemanagement ‘sturen op competenties’. Met behulp van 
competentiemanagement probeert de organisatie beter te functioneren. Dit kan aan de ene 
kant door de competenties van de medewerkers te ontwikkelen en aan de andere kant door 
medewerkers met de juiste competenties aan te werven. Ook kunnen leidinggevenden erop 
toe zien dat bij de taakverdeling medewerkers maximaal op hun talenten worden ingezet. 
Competentiemanagement kan op dit niveau helpen om deze talenten objectief in kaart te 
brengen. 
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Competentieclusters 
Het competentiemodel bestaat uit 8 competentieclusters. Elke cluster verzamelt die 
competenties die in elkaars buurt liggen m.b.t. het soort gedrag dat ze beschrijven: 
 

• Leidinggeven 
• Medewerkers ontwikkelen 
• Interpersoonlijke relaties 
• Communicatie 
• Omgaan met informatie 
• Omgaan met taken 
• Besluiten 
• Gedrevenheid 

 
Iedere cluster bestaat uit een competentieladder van 7 competenties hiërarchisch geordend 
Zo bestaat de cluster “leidinggeven” bv. uit volgende competentieladder: 
 

LEIDING GEVEN 

multidisciplinaire teams aansturen 

teams vormen en richting geven 

medewerkers gedifferentieerd kunnen 
aansturen 

medewerkers opvolgen over concrete taken 
heen 

medewerkers evalueren en bijsturen 

opleiden, onderrichten 

instructies geven 

 
Dit houdt in dat iemand die een welbepaald niveau moet behalen, automatisch ook alle 
onderstaande competenties moet beheersen. 
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Bij de opmaak van het competentiesysteem werden volgende basisprincipes in acht 
genomen: 
 

 Competenties zijn geen vaste set van vaardigheden die voor alle medewerkers 
dezelfde zijn. Wij bouwen daarom een hiërarchisch systeem op dat gekoppeld is aan 
de gekende indeling in niveaus (niveau A, B,C…) zoals voorzien in het BVR. Zo kunnen 
wij garanderen dat medewerkers die binnen hetzelfde niveau werken, ook op 
hetzelfde niveau zullen worden geëvalueerd.  

 
 Medewerkers die competenter zijn dan hun loonniveau vereist, zullen bijgevolg ook 

gemakkelijk worden geïdentificeerd en dit op basis van objectieve criteria. 
 

 Wij werken met een kwalitatief competentiesysteem en niet met een numeriek 
rekensysteem om te komen tot competentiebeoordeling en evaluatie. Dit zorgt voor 
een grotere aanvaardbaarheid en zorgt voor meer diepgang dan een louter 
scoresysteem. 

 
 Competenties worden gedefinieerd en via gedragsankers concreet gemaakt 

waardoor een ‘subjectieve interpretatie’ zoveel mogelijk wordt vermeden. 
 

 Het competentiesysteem is erop gericht dat medewerkers groeien binnen hun 
functie. Binnen het evaluatiesysteem wordt er dan ook ruimte gegeven om 
competenties en kennis te verwerven, zonder dat medewerkers daardoor in 
negatieve evaluaties zouden terechtkomen. Medewerkers kunnen groeien binnen 
hun functie, maar blijven dezelfde set van competenties behouden, gezien wij binnen 
iedere competentie een groeischaal introduceren. 

 
 Het competentiesysteem moet voor de evaluatoren en medewerkers zodanig 

worden aangeboden dat ze enkel die informatie hebben die voor hen op dat ogenblik 
relevant is en moeten niet het volledige systeem beheersen. Op die wijze is het 
systeem heel erg toegankelijk voor diensthoofden die geen HRM-specialisten zijn. 
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Evaluatiesysteem 
 
Het evaluatiesysteem is afgestemd op het personeelsbeleid binnen de lokale sector met als basis het 
BVR RPR Centraal concept hierin is de functionele loopbaan.  
 
De functionele loopbaan is een personeelsinstrument dat medewerkers de mogelijkheid biedt om op 
te klimmen binnen de eigen functie. In ruil voor verworven nuttige ervaring en goede prestaties, krijg 
je een hoger loon. Dit hoger loon wordt bepaald op basis van een stijging in je schaalanciënniteit en 
op bepaalde scharniermomenten via een hogere weddenschaal.  
 
De bouwstenen van deze functionele loopbaan vormen de basis voor dit nieuwe evaluatiesysteem. 
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Evaluatierubrieken 

 

 

Alle personeelsleden en de decretale graden worden geëvalueerd volgens het hierna volgende 
systeem: 

 

De evaluatie valt uiteen in volgende rubrieken: 

 
1. Competenties 
2. Kennis en opleiding 
3. Resultaatsgebieden en doelstellingen 
4. Gedrag, inzet en attitude 

 

Personeelsleden kunnen tevens één of meerdere rollen toebedeeld krijgen: 

• Correct toepassen van het evaluatiesysteem 
• Ervaring en terreinkennis overdragen naar collega’s 
• … 

 

 

De relevante competenties werden in het model in het geel aangeduid. Daarnaast zijn voor alle 
functies de kerncompetenties van toepassing. Deze laatste werden in een groene kleur aangeduid. 
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COMPETENTIES 
 

De rubriek competenties omvat die competenties die in de functieprofielen werden 
gedefinieerd. 
 
Deze zijn opgebouwd uit 3 kerncompetenties en 6 tot 8 niveaucompetenties. 
 
 

KERNCOMPETENTIES 
 
Deze competenties zijn de basis van het competentiemanagementsysteem omdat zij voor ieder 
personeelslid binnen de gemeente Zelzate van belang zijn. Deze zijn in het competentiemodel in het 
groen aangegeven. 

 

• Informatie verwerken en begrijpen 
• Omgaan met verandering 
• Klantgerichtheid 

 
De niveaucompetenties zijn op de volgende pagina’s in het geel weergegeven. 
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 Niveaugerelateerde competenties 
Algemeen directeur 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken Projectma-

nagement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Financieel directeur 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Leidinggevend Av-niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Experten A-niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Leidinggevend B en Cx-niveau 

 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen 

klantgerichtheid luisteren, empathie 
tonen 

integreren en 
synthetiseren 

objectieven stellen besluitvaardigheid 
betrokken zijn en 

kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Experten B-niveau 

 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen 

klantgerichtheid luisteren, empathie 
tonen 

integreren en 
synthetiseren 

objectieven stellen besluitvaardigheid 
betrokken zijn en 

kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Leidinggevend Cv -niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Administratief Cv -niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit 

scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen 

positief 
beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 

processen en 
procedures vorm 

geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren 
effectief 

communiceren creatief denken 
projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid 

luisteren, empathie 
tonen 

integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven 
expertise en 

ervaring delen samenwerken 
mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Loketfunctie Cv-niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Leidinggevend Dx-niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Administratief Dv-niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Technisch Dv niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Technisch Ev niveau 

LEIDING GEVEN 
MENSEN 

ONTWIKKELEN 

INTERPER-
SOONLIJKE 
RELATIES COMMUNICATIE 

OMGAAN MET 
INFORMATIE 

TAAK-MANAGE-
MENT BESLUITEN GEDREVENHEID 

multidisciplinaire 
teams aansturen inspireren 

strategische 
allianties 

opbouwen 

persoonlijke kracht 
uitstralen 

strategische visie 
ontwikkelen 

organisatie 
opbouwen 

Omgevingsbewust-
zijn 

organisatie-
betrokkenheid 

teams vormen en 
richting geven 

competenties 
managen 

netwerken 
opbouwen en 
onderhouden 

communiceren met 
impact 

beleidsparameters 
bepalen 

zin voor 
ondernemen 

organisatie-
sensitiviteit scorend vermogen 

medewerkers 
gedifferentieerd 

kunnen aansturen 
coachen positief 

beïnvloeden overtuigen conceptueel denken 
processen en 

procedures vorm 
geven 

veranderings-
management 

verantwoor-
delijkheid 
opnemen 

medewerkers 
opvolgen over 
concrete taken 

heen 

motiveren adviseren effectief 
communiceren creatief denken projectmana-

gement oordeelsvorming initiatief nemen 

medewerkers 
evalueren en 

bijsturen 

mentorschap 
opnemen klantgerichtheid luisteren, empathie 

tonen 
integreren en 
synthetiseren objectieven stellen besluitvaardigheid 

betrokken zijn en 
kwalitatief 
handelen 

opleiden, 
onderrichten kennis overdragen contactvaardig zijn rapporteren analyseren plannen en 

organiseren 
oplossings-
gerichtheid 

omgaan met 
verandering 

instructies geven expertise en 
ervaring delen samenwerken mondeling en 

schriftelijk 

informatie 
verwerken en 

begrijpen 

repetitieve taken 
uitvoeren 

problemen 
identificeren 

continue 
verbetering 
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Kennis 
 

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 medewerkers worden daarom geëvalueerd in de mate waarin zij 
het geleerde in opleidingen effectief en efficiënt toepassen en in de mate waarin zij het vereiste kennisniveau voor de functie hebben bereikt. 

 
 
 

Legende:  

G = grondige kennis en proactief wijzigingen opvolgen 

B =  basiskennis in die zin dat de kennis voldoende is om zelfstandig te werken voor opdrachten met normale moeilijkheidsgraad. 

E = elementaire kennis in die zin dat men de materie voldoende kan situeren en zelf op zoek kan gaan naar meer informatie. 



   

294 
 

 

 

 Algemene regelgeving  Specifieke regelgeving 
(incl. veiligheid) 

Managementtechnieken  Algemene  ICT kennis 
 

Kennis eigen 
organisatie 

Decretale 
graden 

G G B B B 

Niveau A LG G B B B B 
Niveau A 

expert 
G G B B B 

Niveau B – 
expert en C4 

B G / 
 

B B 

Niveau B- LG 
en C4 

B G E B B 

Niveau C -
technisch 

E B / B B 

Niveau C -
administratief 

B B / G B 

Niveau C - loket E G / B B 
Niveau D4 E / / E E 
Niveau D - 

administratief 
B B / B E 

Niveau D -
technisch 

/ / / E E 

Niveau E / / / E E 
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 Specifieke software Sectorkennis Vakkennis (enkel technische 

profielen) 
Gebruik van machines en 

materiaal 
Decretale 

graden 
B G   

Niveau A LG B G   
Niveau A 

Expert 
G G   

Niveau B – 
expert en C4 

G B   

Niveau B – LG 
en C4 

B B   

Niveau C -
technisch 

G B   

Niveau C  -
administratief 

G E   

Niveau C -loket G B   
Niveau D4 / / G B 
Niveau D - 

administratief 
B E / / 

Niveau D- 
technisch 

/ / B B 

Niveau E / / / B 
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Doelstellingen en resultaten 
 
 
Doelstellingen 
 

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 één concrete doelstelling op taakniveau te definiëren waarop het personeelslid 
binnen de rubriek ‘doelstellingen’ 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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Resultaten 
 
Het is evident dat een personeelslid vooral op de uiteindelijk geboekte resultaten wordt beoordeeld. 
Daartoe worden in de functieomschrijvingen vier resultaatsgebieden voorzien. Deze zijn voor iedere 
functie dezelfde maar uiteraard kan de praktische inhoud en verdere detaillering (die in de 
functieomschrijving is opgenomen) verschillen van functie tot functie. 
 
 
De vier resultaatsgebieden waarop de personeelsleden geëvalueerd worden zijn: 

• Resultaatsgebieden naar klanten toe 

• Resultaatsgebieden op het vlak van organisatieprocessen en interne controle 

• Resultaatsgebieden vanuit het financiële perspectief 

• Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie 
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Algemeen directeur 

Resultaatsgebieden naar klanten toe 

Op het niveau van de organisatie: 
• Creëren, voorstellen en implementeren van voorwaarden om de verwachtingen 

van de klanten in te lossen.  
• Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties 

en organisaties, teneinde de globale werking van de gemeente te optimaliseren.  
• Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde diensten. 
• Bewaken van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg 

geven. 
 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatieprocessen en interne controle 

Op het niveau van de organisatie: 
• Organisatieconcept uitdenken en -structuur uitwerken en beheren 
• Verantwoordelijk voor de leiding, organisatie en coördinatie van medewerkers 
• Transparante processen opzetten, bewaken en bijsturen 
• Zorgen voor een goede interne communicatie 
• Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen 
• Faciliteren van een doeltreffende en correcte (politieke) besluitvorming en van de 

werking van de politieke organen en het managementteam 
 

Resultaatsgebieden vanuit het financiële perspectief 

Op het niveau van de organisatie: 
• Strategisch beleidsvoorbereidend werken, dit in de praktijk vertalen en 

implementeren 
• Rapportering initiëren, faciliteren, controleren en waar nodig bijsturen 
• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie 

• Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten 
• Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering 

van de organisatie 
• Medewerkers stimuleren in het kader van verbetering en innovatie 
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Financieel directeur 

 

Resultaatsgebieden naar klanten toe 

Op het niveau van de organisatie: 
• Creëren, voorstellen en implementeren van voorwaarden om de verwachtingen 

van de klanten in te lossen 
• Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties 

en organisaties, teneinde de globale werking van de gemeente te optimaliseren 
• Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde diensten 
• Bewaken van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatieprocessen en interne controle 

Op het niveau van de organisatie op financieel vlak: 
• Organisatieconcept uitdenken en -structuur uitwerken en beheren 
• Verantwoordelijk voor de leiding, organisatie en coördinatie van medewerkers 

van de eigen dienst 
• Transparante processen opzetten, bewaken en bijsturen 
• Zorgen voor een goede interne communicatie 
• Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen 

 

Resultaatsgebieden vanuit het financiële perspectief 

Op het niveau van de dienst: 
 

• Financieel advies verlenen aan de verschillende beleidsorganen 
• Rapportering initiëren, faciliteren, controleren en waar nodig bijsturen 
• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie 

• Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten inzake financiën 
• Positief-kritisch zijn bij het doeltreffend inzetten van mens en middelen en 

meedenken op het vlak van continue verbetering van de organisatie 
• Vanuit financiële inzichten strategisch meedenken en meewerken aan 

vernieuwing 
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Niveau A 

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten 

Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

• Realiseren van een klantvriendelijke dienstverlening 

• Waken over de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten 

• Bewaking van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven 

• Creëren en bewaken van een klantgerichte mentaliteit. 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking  

Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

• Organisatieconcept uitdenken en -structuur uitwerken en beheren 

• Verantwoordelijk voor de leiding, organisatie en coördinatie van medewerkers 

• Transparante processen opzetten, bewaken en bijsturen 

• Zorgen voor een goede interne communicatie 

• Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen 

 

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: 

Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

• Beleidsvoorbereidend werken, dit in de praktijk vertalen en implementeren 

• Rapportering initiëren, faciliteren, controleren en waar nodig bijsturen 

• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: 

• Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten 

• Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de 
organisatie 

• Medewerkers stimuleren in het kader van verbetering en innovatie 
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Niveau B – Leidinggevend  

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten 

Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

• Realiseren van een klantvriendelijke dienstverlening 

• Waken over de kwantiteit en kwaliteit  van de geleverde diensten conform de afspraken 

• Bewaking van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking  

Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

• Verantwoordelijk voor de leiding, organisatie en coördinatie van medewerkers 

• Zorgen voor een goede interne communicatie 

• Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen 

 

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: 

Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

• Rapportering initiëren, faciliteren, controleren en waar nodig bijsturen 

• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: 

• Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten 

• Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de 
organisatie 

• Medewerkers stimuleren in het kader van verbetering en innovatie 
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Niveau Bv (expert) en Cx 

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten 

Op het niveau van het expertisedomein: 

• Als expert proactief adviseren 

• Taken verrichten op een deskundige, klantvriendelijke  wijze 

• Waken over de kwantiteit en kwaliteit  van de geleverde diensten conform de afspraken 

• Bewaking van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking  

Op het niveau van het expertisedomein: 

• Transparante processen en werkwijzen opzetten, bewaken en bijsturen 

• Zorgen voor een goede interne communicatie 

• Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen 

 

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: 

Op het niveau van het expertisedomein: 

• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen 

• Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: 

• Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten 

• Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de 
organisatie 

• Vanuit de eigen expertise verbetering en innovatie faciliteren en promoten 
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Niveau C en D administratief 

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten 

Op het niveau van de functie: 

• Klanten op een professionele en klantgerichte wijze behandelen en te woord staan 
(schriftelijk en mondeling) 

• Taken verrichten op een professionele, klantvriendelijke  wijze 

• Waken over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten conform de afspraken 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking  

Op het niveau van de functie: 

• Zorgen voor een goede interne communicatie (relevante informatie doorgeven, vragen 
stellen waar nodig) 

• Werkmethodes op een correcte wijze toepassen 

• Zorgen voor een gepaste werkplanning en organisatie van de eigen taken  

 

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: 

Op het niveau van de functie: 

• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen 

• Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: 

• Positief-kritisch zijn, mogelijkheden zien en actief meedenken op het vlak van continue 
verbetering van de organisatie 

• Openstaan voor vernieuwing 
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Niveau D4 

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten 

Op het niveau van de functie: 

• Realiseren van een klantvriendelijke dienstverlening 

• Bewaking van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven 

• Werkopdrachten veilig, efficiënt, voldoende snel en kwaliteitsvol uitvoeren 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking  

Op het niveau van de functie: 

• Actief meedenken en vanuit eigen ervaring en kennis adviezen geven 

• Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de dienst 

• Werkmethodes en veiligheid bewaken en bijsturen 

• Zorgen voor een goede interne communicatie 

• Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen 

 

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: 

Op het niveau van de dienst: 

• Advies verstrekken en meedenken over investeringsnoden en -wensen 

• Rapportering 

• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: 

• Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten 

• Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de 
organisatie 
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Niveau D en E technisch 

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten 

Op het niveau van de functie: 

• Vriendelijk antwoorden op vragen en indien nodig gepast doorverwijzen 

• Rekening houden met anderen bij de uitvoering van de taken 

• Opmerkingen, meldingen en problemen actief doorgeven aan de chef 

• Werkopdrachten veilig, efficiënt, voldoende snel en kwaliteitsvol uitvoeren 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking  

Op het niveau van de functie: 

• Uitwisselen van informatie en ervaring met verantwoordelijke en collega’s 

• Werkmethodes op een correcte wijze  naleven en daarbij vooraf nadenken over benodigde 
materialen 

• Juiste prioriteiten stellen bij de taakuitvoering  

 

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: 

Op het niveau van de functie: 

• Zuinig omgaan met materiaal en verspilling van tijd en materiaal vermijden 

• Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: 

• De nodige inspanningen leveren tijdens verandering van werkwijze 

• Inspanningen leveren om te leren en zich bij te scholen 

• Fouten of mogelijkheden ter verbetering zien en communiceren 
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Gedrag en attitude 

 
Deze gedragskenmerken worden gedefinieerd in volgende ‘elementen’ en zijn voor iedere 
functie van toepassing: We leggen hiermee de link naar onze deontologische code waar  
ze onder de vorm van waarden verder zijn uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedrag en attitude 
Gedrevenheid  

Warme deskundigheid 

Samenwerkingsbereidheid  
Loyale en integere houding 
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Rollen 

 
Personeelsleden kunnen, op beslissing van de algemeen directeur, rollen worden 
toebedeeld. Deze rollen houden in dat de organisatie naar dat personeelslid een extra 
verwachting/opdracht stelt (bv. een rol als evaluator, een rol als budgetverantwoordelijke, 
een rol inzake kennisoverdracht, een specifiek opdrachthouderschap, …). 
 
Rollen kunnen ook tijdelijk toegekend worden (bv. evalueren in vervanging van een afwezig 
diensthoofd). 
 
Deze rollen zijn steeds gebaseerd op een gemotiveerd besluit van de algemeen directeur dat 
aan de medewerker wordt toegelicht en waarbij de gevolgen inzake evaluatie worden 
geduid. 
 
Een personeelslid kan steeds meerdere rollen toegewezen krijgen met een maximum van 
drie. 
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Beoordeling 

 

Om een medewerker te kunnen evalueren wordt voor alle voorgaande evaluatierubrieken een norm 
vastgelegd. Het zijn vervolgens de evaluatoren die de medewerker zullen beoordelen op de 
verschillende rubrieken. Het evaluatieresultaat wordt bepaald door het verschil te bekijken tussen 
het gewenste resultaat (norm) en het werkelijke gedrag, kennis, competentie, resultaatsniveau… dat 
een medewerker behaalt.  
 
Norm voor de evaluatierubriek competenties en kennis 
Afhankelijk van de schaal waarbinnen de medewerker zich bevindt en de schaalanciënniteit, wordt 
een bepaald kennis-/competentieniveau vooropgesteld. Naarmate de medewerker evolueert op het 
vlak van schaalanciënniteit stijgt de evaluatienorm tot het maximumniveau van 6.  

De hierna opgenomen tabel beschrijft dit stijgingsproces.  

 
Schaalanciënniteit Competentieniveau 

0 jaar 2 

1 jaar 2 
2 jaar 2.5 
3 jaar 2.5 
4 jaar 3 
5 jaar 3 
6 jaar 3.5 
7 jaar 3.5 
8 jaar 4 
9 jaar 4 

10 jaar 4.5 
11 jaar 4.5 
12 jaar 5 
13 jaar 5 
14 jaar 5.5 
15 jaar 5.5 
16 jaar 6 
17 jaar  6 

18 jaar en meer 6 
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Voor de decretale graden en voor de graden D4, C4, B4, A4 wordt een afwijkende normtabel 
voorzien.  
 
De basis hiervoor ligt enerzijds in het BVR waar voor deze meer ervaren medewerkers een 
afwijkende functionele loopbaan is voorzien en anderzijds binnen de organisatie waarbij aan 
deze functies belangrijke verantwoordelijkheden gekoppeld zijn. 
 
Deze medewerkers volgen daarom onderstaand systeem waarbij de competentiegroei 
sneller is. 
 
 

Schaalanciënniteit Competentieniveau 
0 jaar 3 

1 jaar 3 
2 jaar 3.5 
3 jaar 4 
4 jaar 4.5 
5 jaar 5 
6 jaar 5.5 
7 jaar 6 
8 jaar 6 

9 jaar en meer 6 
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Norm voor de evaluatierubriek gedrag & attitude, resultaten, en rollen 
 

De medewerkers worden afgetoetst op het luik “gedrag en attitude”. Hierbij wordt nagegaan of de 
medewerkers zich gedragen en zich inzetten conform de organisatieverwachtingen. De evaluatie van 
dit luik gebeurt voor alle medewerkers steeds ten aanzien van een niveau 5. Dit is het 
“gedragsniveau” dat de organisatie voor elk van zijn medewerkers wenst en nastreeft.  

 

De doelstelling wordt bepaald per evaluatieperiode. Het is een  vooraf bepaalde opdracht of 
doelstelling die de medewerker gevraagd wordt te vervullen tegen het einde van de 
evaluatieperiode. De evaluatie van een doelstelling gebeurt ten aanzien van een niveau 6. Dit niveau 
staat voor de realisatie van een doelstelling. Het opzet van een doelstelling is dat medewerkers hun 
doelen halen (mits de nodige inzet) en daarvoor ook waardering krijgen.  

Op de 4 resultaatsgebieden ligt de norm voor alle de medewerkers, ongeacht hun anciënniteit, op 
niveau 5. 
 

Rollen zijn evaluatiecriteria waarbij de medewerkers, ongeacht hun anciënniteit, steeds een niveau 5 
dienen te behalen. 
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Medewerkers tijdens de proeftijd/de inloopperiode 
 
Voor medewerkers op proef (statutair) zijn volgende afwijkende bepalingen voorzien: 
 

1. De doelstelling is steeds dat de medewerker zich moet inwerken in de functie. Dit 
wordt door het diensthoofd SMART geformuleerd. 

2. De medewerkers worden niet op de resultaatsgebieden geëvalueerd (wel op hun 
doelstelling). De evaluator duidt daartoe ‘niet van toepassing’ aan. 

3. De medewerkers worden niet geëvalueerd op het correct toepassen van het 
evaluatiesysteem. De evaluator duidt daartoe ‘niet van toepassing’ aan. 

4. Medewerkers worden tijdens de proeftijd niet op ‘rollen’ geëvalueerd. 
 
 
Hoger genoemde afwijkende bepalingen zijn tevens van toepassing op de lopende 
evaluatieperiode voor die personeelsleden die op basis van een mobiliteitsprocedure binnen 
een nieuwe functie starten. 
 
 
Niet van toepassing 
 
De eerste evaluator kan bij het uitvoeren van de evaluatie steeds bepalen dat omwille van 
een specifieke reden een bepaald criterium niet van toepassing is voor de voorbije 
evaluatieperiode. 
Dit kan bijvoorbeeld omwille van een grondige wijziging van de regelgeving (bv. introductie 
van BBC) waarbij een medewerker op een hoger niveau verwacht wordt een grondige kennis 
van de regelgeving te hebben. 
Dit kan ook bv. bij een leidinggevende functie waarbij om welbepaalde redenen in de 
voorbije evaluatieperiode weinig of geen leiding diende gegeven te worden. 
 
Als de evaluator daartoe beslist, dient hij dit steeds te motiveren in het evaluatieverslag. 
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Beoordelen 
 
Op basis van de gedragsankers, die opgenomen zijn in het competentiewoordenboek, maakt 
de evaluator een vergelijking met de prestaties van de medewerker. Aan elk gedragsanker is 
een cijfer verbonden. Door dit cijfer, van de beschrijving die het best past bij het 
observeerbaar gedrag van de medewerker, te vergelijken met de gewenste norm, krijg je 
een score die zowel positief als negatief kan zijn.  
 
 
Zoals in de RPR voorzien, kan de evaluatie zowel gunstig zijn als ongunstig. Hierbij wordt 
verder ingegaan op wanneer deze evaluatieresultaten zullen worden toebedeeld. 
 
De medewerker krijgt een “positieve afwijkingsscore” als het een waardering krijgt die hoger 
is dan deze die de medewerker (op basis van zijn loopbaansituatie) moet behalen. 
 
Bv. Op basis van de loopbaan ligt voor de competentie “overtuigen” de norm op 3. Tijdens 
de evaluatie krijgt de medewerker een waardering 5. De medewerker heeft bijgevolg op 
deze competentie een positieve afwijkingsscore van + 2. Had dit criterium gewicht 2 dan 
krijgt deze medewerker een score op dit evaluatiecriterium van +4 (= criteriumscore) 
 
 
 
De gewogen eindscore is de som van iedere individuele evaluatiecriteriumscore. 
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Gewichtsysteem 
 
Om het belang van de verschillende evaluatiecriteria op een evenwichtige wijze tegen elkaar te laten 
opwegen, wordt gewerkt met een gewichtsysteem. Omdat deze gewichten die aan de diverse 
evaluatierubrieken kunnen worden toegekend, een grote invloed hebben op het uiteindelijke 
resultaat van de medewerker, zijn er een aantal vaste afspraken van belang: 
 

• Als er geen specifiek gewicht werd vastgelegd krijgt het evaluatiecriterium het 
gewicht “1”. 

• Per criterium kan een gewicht “1”, “2” of “3” toegekend worden. 
• Aan de kerncompetenties kunnen er geen extra gewichten worden toebedeeld. Deze 

competenties zijn immers van een vrij laag hiërarchisch niveau waardoor 
medewerkers hierop gemakkelijk hoge scores behalen. 

• Rollen krijgen steeds het gewicht “3”. 
• Bij alle leidinggevenden krijgt het evaluatiecriterium uit de kolom “leiding geven” van 

het competentierooster steeds het gewicht 2 . 
• Bij alle experten krijgt het evaluatiecriterium uit de kolom “specifieke regelgeving” 

van het kennisrooster steeds het gewicht 2 . 
• Bij de resultaatsgebieden worden volgende gewichten toegepast: 

o Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten:  3 
o Doelstelling: 2 
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Evaluatiegevolgen 
 
Bovenstaande evaluatieresultaten impliceren een bepaald gevolg voor de medewerker zijn of haar functionele loopbaan. Deze gevolgen zijn in de RPR 
voorzien. Onverminderd de bepalingen van de RPR van Zelzate geven we hieronder een schematische voorstelling: 

  

 Schaalanciënniteit Geldelijke 
anciënniteit 

Toelage Doorschakeling Verplicht 
verbetertraject 

Bijkomende 
tussentijdse 

evaluatie 
Gunstig - - - Mogelijk Neen Neen 
Ongunstig 1 jaar geblokkeerd - - Niet mogelijk Ja Ja  

 
 

Twee maal opeenvolgend een evaluatieresultaat ongunstig leidt tot ontslag conform de bepalingen van de RPR. 
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Bijlage VI. FUNCTIEBESCHRIJVINGEN DECRETALE GRADEN  
 

FUNCTIEBESCHRIJVING ALGEMEEN DIRECTEUR 

1. Functiegegevens 
 
Functietitel:  Algemeen directeur 
Niveau en graad: Decretale graad 
Salarisschaal:  klasse 2 (6001 tot 15000 inwoners) 
 
2. Doel van de functie 
 
De algemeen directeur vormt een verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en 
de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Hij/zij waakt over de eenheid binnen de organisatie 
en ondersteunt de gemeente en het OCMW bij de realisatie van hun doelstellingen. Voorts 
waakt hij/zij ook over de adequaatheid en de continuïteit van de individuele en collectieve 
dienstverlening aan de bevolking. 
 
De algemeen directeur beschikt over verschillende taken. Zo staat hij/zij onder meer in voor 
de goede werking van de diensten van de gemeente en het OCMW en ziet toe op de 
voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid. Hij/zij is eveneens 
voorzitter en drijvende kracht achter het managementteam en heeft belangrijke 
voorbereidings- en adviesverleningsopdrachten. 
 
De voornaamste taken van de algemeen directeur zijn decretaal bepaald en zullen verder 
worden besproken in de verschillende resultaatsgebieden. 
 
3. Situering binnen de gemeentelijke organisatie 
 
De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en 
het OCMW en rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast 
bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst, al naargelang hun bevoegdheden.  
 
Hij/zij geeft leiding aan de diensten van de gemeente en het OCMW en is ambtshalve lid van 
het managementteam dat hij/zij voorzit. 
 
Hij/zij is een personeelslid van de gemeente, die ook het OCMW bedient. 
 
4. Resultaatsgebieden 
 
4.1.  De organisatie van de ambtelijke werking en de creatie van efficiënte werkingsprocessen 
 
De algemeen directeur staat in voor de organisatie van de ambtelijke werking en de creatie 
van efficiënte werkingsprocessen en het organisatiebeheersingssysteem teneinde de realisatie 
van de doelstellingen van het bestuur te bevorderen en een kwalitatieve dienstverlening aan de 
bevolking te verzekeren. 
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Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het instaan voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en het OCMW.  
- Het instaan voor het organisatiebeheersingssysteem, na overleg met het managementteam. 
- Jaarlijkse rapportering aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, 

de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. 
- Het waarborgen van de eenheid en de kwaliteit van de organisatie en de werking van de 

diensten van de gemeente en het OCMW, samen met het managementteam. 
- Eventueel voorzien in regelmatige evaluaties van deze werkingsprocessen. 
- Eventueel instaan voor de opzetting en het behoud van systemen om de kwaliteit van 

dienstverlening te bewaken van de afdelingen/diensten. 
- Het voorzien in een systeem van klachtenbehandeling en de rapportering van deze 

klachten aan de betrokken organen. 
- Enz. 
 
4.2.  De beleidsrapportering 
 
De algemeen directeur is, samen met de financieel directeur en in overleg met het 
managementteam, verantwoordelijk voor de opmaak van de beleidsrapporten (het 
meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening) en de 
opvolgingsrapportering van de gemeente en het OCMW.   
 
Het opstellen van de beleidsrapporten is een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel de 
financieel directeur als de algemeen directeur, waarbij het financiële en het beleidsmatige niet 
los van elkaar kunnen worden bekeken. 
 
4.3.  Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen 
 
De algemeen directeur vormt een verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en 
de diensten van de gemeente en het OCMW en ziet toe op de effectieve en efficiënte werking 
van deze politieke beleidsorganen. De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan deze 
politieke beleidsorganen worden voorgelegd en ziet toe op de correctheid van de 
besluitvorming. 
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het verlenen van beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch advies aan de gemeenteraad, 

de voorzitter van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, de 
burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau en het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de 
verschillende beleidsorganen worden voorgelegd. 
- Het uitvoeren van beleidsvoorbereidend werk voor de verschillende politieke 

beleidsorganen. 
• De algemeen directeur adviseert de verschillende beleidsorganen op 

beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. 
• Hij/zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels en zorgt 

ervoor dat de vermeldingen die de regelgeving voorschrijft in de beslissingen 
worden opgenomen. 

• Enz. 
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- Het bijwonen van de vergaderingen van de gemeenteraad, van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, van het college van burgemeester en schepenen, van het vast 
bureau en van het bijzonder comité voor de sociale dienst en het opstellen van de 
notulen en zittingsverslag ervan. 

- Het sluiten van een afsprakennota, namens het managementteam, met verschillende 
organen en diensten over de wijze waarop de algemeen directeur en de overige leden 
van het managementteam met deze organen en diensten samenwerken om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en 
administratie. 

- Toezien op de werking van de diensten die betrokken zijn bij de voorbereiding, de 
uitvoering en de evaluatie van het beleid. 

- Medeondertekening van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de 
politieke bestuursorganen. 

- Erop toezien dat de nodige handelingen worden gesteld voor de installatie van 
politieke beleidsorganen. 

- Rapportering aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en 
aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

- Enz. 
 

4.4.  Beleidsuitvoering en effectieve dienstverlening 
 
De algemeen directeur staat in voor een effectieve en efficiënte voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van het beleid teneinde de korte- en lange termijndoelstellingen van de beide 
besturen te helpen realiseren en een effectieve en efficiënte dienstverlening aan de bevolking 
te verzekeren. 
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het voorzitterschap, leiding en coördinatie van het managementteam en de aansturing van 

diens leden. 
- Het coördineren van dienstoverschrijdende dossiers en waar nodig zelf probleemdossiers 

oplossen.  
- Het voorzien in een systeem van klachtenbehandeling en de rapportering van deze 

klachten aan de gemeenteraad of OCMW-raad. 
- Zorgen voor afstemming tussen dossiers en zo nodig voor aanvulling ervan. 
- Opvolgen en evalueren van de doelstellingenrealisatie en financiële toestand van de 

organisatie. 
- Het organiseren van de behandeling van aanvragen van personen die erom verzoeken 

bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken in het kader van openbaarheid van 
bestuur.  

- Enz. 
 

4.5.  Hoofd van het personeel 
 
De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en is verantwoordelijk voor het dagelijkse 
personeelsbeheer en voor de ontwikkeling en uitvoering van een eigentijds personeelsbeleid. 
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Dit omvat onder andere volgende taken: 
- De opmaak van een voorontwerp van het organogram (in overleg met het 

managementteam). 
- De opmaak van een voorontwerp van de rechtspositieregeling van het personeel (in 

overleg met het managementteam). 
- Human Resources management. 

• Erop toezien dat de gemeentelijke cellen steeds beschikken over voldoende, 
competente en gemotiveerde medewerkers om haar opdracht en doelstellingen te 
realiseren. 

• Betrokken zijn bij de selectie en werving voor functies in de gemeentelijke 
administratie. 

• De eigen medewerkers kansen bieden tot vorming en ontwikkeling 
• De creatie en het behoud van adequate HR-processen 

- Rapportering aan het college van burgemeester en schepenen over de genomen 
beslissingen inzake het dagelijks personeelsbeheer.  

- Instaan voor een efficiënte delegatie van bevoegdheden  naar  andere personeelsleden. 
- Tuchtprocedures (preventieve schorsing).  
- Zorgen voor een ontwerp van gezamenlijke deontologische code. 
- Enz. 
 
4.6.  Financieel management 
 
De algemeen directeur voert, ondersteund door de financieel directeur, de aan hem/haar 
opgelegde taken uit die betrekking hebben op het financieel management. 
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- De ondertekening van de girale uitgaven waardoor deze de regelmatigheid en wettigheid 

van deze uitgaven bevestigd. 
- Beslissen volgens het organisatiebeheersingssysteem of provisies ter beschikking gesteld 

zullen worden van personeelsleden voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven die 
voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan en indien 
mogelijk bepalen ten aanzien van welke personeelsleden dit mogelijk is. 

- Enz.  
 
4.7.  Interne en externe communicatie 
 
De algemeen directeur streeft een goed intern en extern contact na. Wat de interne 
communicatie betreft doet hij/zij dit door de werking van de gemeentelijke administratie af te 
stemmen op die van de verschillende politieke beleidsorganen, waardoor deze een effectief en 
efficiënt bestuur kan verzekeren. Wat externe communicatie betreft doet hij/zij dit door goede 
externe contacten te onderhouden met de relevante personen en instanties en de diensten van 
het OCMW en de gemeente te vertegenwoordigen.  
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het optreden als verbindingspersoon tussen het politieke en ambtelijke apparaat.  
- Interne conflicten oplossen.  
- Instaan voor een adequate interne communicatie.  
- De informatiedoorstroming en -uitwisseling tussen alle actoren stimuleren.  
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- Zetelen in diverse stuur- en werkgroepen zowel binnen als buiten de gemeente en het 

OCMW. 
- De gemeente en het OCMW extern vertegenwoordigen. 
- Goede externe contacten behouden teneinde de belangen van de gemeente en het OCMW 

te behartigen en de werking van de beide organisaties te faciliteren. 
- Instaan voor een adequate externe communicatie en public relations. 
- Enz. 
 
4.8. Verzelfstandigde organisaties 
 
De algemeen directeur staat in voor de ondersteuning van de gemeente bij het aansturen van 
de verzelfstandigde organisaties, teneinde een effectieve en efficiënte werking en 
samenwerking met deze organisaties te verzekeren. 
 
5. Competentieprofiel 
 
5.1. Gedragscompetenties 
 
1. Inzet  
 
De algemeen directeur zet zich op enthousiaste en gedreven wijze in om de hem/haar 
toevertrouwde taken uit te voeren. 
 
- Werkt met enthousiasme en gedrevenheid. 
- Stelt zich positief op. 
- Staat open voor vragen en taken die op zich afkomen. 
- Durft verantwoordelijkheid te nemen . 
 
2. Klantgerichtheid 
 
De algemeen directeur moet  inspelen op de behoeften en wensen van de klant en de 
bereidheid tonen om daaraan te voldoen. Hij/zij moet de klant kunnen bedienen in een 
begrijpbare taal en op een actieve welwillende manier. Voorts moet hij/zij toezien op de 
tevredenheid van de klant. 
 
- Leeft zich in de situatie van klanten in.  
- Stelt zich dienstverlenend op voor iedereen.  
- Speelt in op wensen van klanten. 
- Neemt verantwoordelijkheid op bij klachten. 
- Streeft naar klanttevredenheid. 
 
3. Samenwerken 
 
De algemeen directeur zet zich in om, samen met anderen, resultaten te bereiken en daarmee 
bij te dragen aan een gemeenschappelijk doel. Hij/zij denkt en handelt vanuit de 
gemeenschappelijke belangen. 
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- Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. 
- Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 
- Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk 

belang.  
- Helpt anderen, gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid. 
- Stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang. 
- Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep. 
- Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten. 

 
4. Betrokkenheid   
 
De algemeen directeur houdt rekening met de noden, prioriteiten en doelstellingen van de 
organisatie. Hij/zij identificeert zichzelf met de organisatie en vertegenwoordigt deze.   
 
- Geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten. 
- Handelt volgens de deontologie van de organisatie.  
- Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie. 
- Vertegenwoordigt de organisatie op een positieve wijze bij anderen en externe contacten. 
- Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie. 

 
5. Leidinggeven  
 
De algemeen directeur draagt zorg voor de relaties, de sfeer en de werking binnen het 
personeelsteam. Hij/zij toont interesse in het welzijn van zijn/haar medewerkers en reageert 
op een ernstige manier op de suggesties en klachten van zijn/haar medewerkers. 
 
- Zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de 

medewerkers. 
- Volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuurt bij indien prestaties 

ondermaats zijn. 
- Staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de 

medewerkers leeft. 
- Komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers. 
- Stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten. 
- Voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen. 
- Versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team. 
- Leidt het team naar een gezamenlijk resultaat. 
 
6. Ondernemen 
 
De algemeen directeur neemt initiatief. Hij/zij neemt uit eigen beweging taken op zich en 
neemt de nodige stappen die bijdragen tot betere resultaten. 
 
- Onderzoekt behoeften en neemt acties om de dienstverlening te optimaliseren. 
- Weet bestaande diensten kenbaar te maken aan het brede publiek. 
- Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten. 
- Kan veranderingen initiëren, ondersteunen en begeleiden. 
- Toetst voorstellen aan de realiteit. 
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7. Plannen en organiseren  
 
De algemeen directeur plant opdrachten op efficiënte wijze en verzekert de effectieve 
organisatie en uitvoering van deze taken. Hij/zij houdt zich aan deadlines, controleert de 
uitvoering van de dagelijkse taken en schuift, in dringende gevallen, bepaalde objectieven van 
de organisatie als prioriteit naar voor. Verder stuurt hij/zij acties en werkzaamheden conform 
de planning en waakt over hun voortgang. 
 
- Plant acties en projecten. 
- Zoekt naar de beste werkmethoden. 
- Bepaalt prioriteiten. 
- Stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af. 
- Plant op lange termijn. 
- Past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen. 
- Evalueert zijn/haar planning. 
- Behoudt overzicht. 
- Verzekert continuïteit en behoudt overzicht. 
 
8. Besluitvaardigheid 
 
De algemeen directeur kan snel en doordacht besluiten nemen en is in staat om zijn/haar 
beslissingen te verantwoorden en kan deze, waar nodig, verdedigen. 
 
- Kan snel een doordacht standpunt innemen. 
- Neemt beslissingen op tijd. 
- Kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat. 
- Kan alleen beslissen binnen de eigen werksituatie. 
- Informeert alle betrokkenen. 
- Verdedigt een beslissing. 
 
9. Resultaatgericht werken  
 
De algemeen directeur gaat efficiënt en resultaatgericht te werk. 
 
- Inventariseert beschikbare middelen.  
- Streeft naar een zo goed mogelijk resultaat. 
- Grijpt in wanneer resultaten niet voldoen. 
- Zet door bij tegenslag of problemen. 
 
1.2. Vaktechnische en kenniscompetenties 
 
De algemeen directeur heeft kennis over de volgende onderwerpen of is bereid om zich hierin 
bij te scholen: 
 
- Grondige kennis Decreet Lokaal Bestuur. 
- Grondige kennis van wetgeving overheidsopdrachten. 
- Grondige kennis van lokale personeelsreglementen (statuut personeel, arbeidsreglement, 

deontologische code, enz.). 
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- Kennis hebben van change- en projectmanagement. 
- Kennis van strategisch management. 
- Kennis van informaticatoepassingen (MS Office). 
- Grondige kennis van beleids- en beheerscyclus. 
- Professionele toepassing van communicatiemiddelen op maat van te bereiken burgers.  
- Kennis van procedures en voorschriften inzake interne kwaliteitszorg. 
- Kennis van kwaliteitssystemen en kwaliteitsbeleid. 
- Kennis HRM-praktijken/HRM- systemen en technieken. 
- Kennis van regelgeving die van toepassing is op de verschillende diensten (vb. in kader 

van een project, een dossier, enz..). 
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FUNCTIEBESCHRIJVING FINANCIEEL DIRECTEUR 

1. Functiegegevens 
 
Functietitel:  Financieel directeur 
Niveau en graad: Decretale graad 
Salarisschaal:  klasse 2 (6001 tot 15000 inwoners) 
 
2. Doel van de functie 
 
De financieel directeur is belast met de leiding (plannen, organiseren, opvolgen en 
coördineren) over de financiële activiteiten van de diensten van de gemeente en het OCMW 
en kijkt erop toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct wordt 
weergegeven. Verder staat hij/zij in voor de financiële analyse, advisering en de controle van 
het beleid en draagt hij/zij bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur. 
 
De voornaamste taken van de financieel directeur zijn decretaal bepaald en zullen verder 
worden besproken in de verschillende resultaatsgebieden.  
 
3. Situering binnen de gemeentelijke organisatie 
 
De financieel directeur werkt onder leiding van de algemeen directeur, rapporteert aan de 
algemeen directeur, aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau, aan 
de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn, al naargelang hun 
bevoegdheden.  
 
Hij/zij geeft leiding aan de financiële dienst en is ambtshalve lid van het managementteam. 
 
Hij/zij is een personeelslid van de gemeente, die ook het OCMW bedient. 
 
De financieel directeur staat voor bepaalde taken (o.m. beleidsrapporten, boekhouding, 
financiële beleidsadvisering en thesauriebeheer) onder de functionele leiding van de algemeen 
directeur. De financieel directeur rapporteert ook aan de algemeen directeur over deze taken.  
 
Voor andere taken (o.m. voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole en 
debiteurenbeheer) staat de financiële directeur in volledige onafhankelijkheid in. In zulk een 
gevallen rapporteert de financieel directeur aan de gemeenteraad, aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast 
bureau. 
 
4. Resultaatsgebieden 
 
4.1. Beleidsrapportering en financiële planning 
 
De financieel directeur is, in overleg met het managementteam, verantwoordelijk voor de 
opmaak van de voorontwerpen van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering van de  
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gemeente en het OCMW. Het opstellen van de beleidsrapporten is een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor zowel de financieel directeur als de algemeen directeur, waarbij 
het financiële en het beleidsmatige niet los van elkaar kunnen worden bekeken.  
 
Voorts staat de financieel directeur ook in voor de financiële planning op lange termijn 
(meerjarenplan), middellange termijn (budgetten) en korte termijn (thesauriebeheer).  
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het opstellen van een meerjarenplan, bestaande uit een strategische nota, een financiële 

nota en een toelichting. 
- Het maken van simulaties ter voorbereiding van het meerjarenplan. 
- Het instaan voor het thesauriebeheer, met behoud van de toepassing van de bepalingen 

daarover in het organisatiebeheersingssysteem. 
- Het permanent bewaken van de kredieten en bijsturen indien nodig. 
- Het rapporteren over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en 

de evolutie van de budgetten aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. 

- Enz. 
 
4.2. De boekhouding en de jaarrekeningen 
 
De financieel directeur staat in voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en stelt, in 
overleg met het managementteam, de jaarrekening van de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn op.  
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het voeren van de boekhouding en toezien op de correcte implementatie van de regels en 

procedures voor de boekhouding. 
- De opmaak van de jaarrekening, die bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota 

en een toelichting. 
- Het uitvoeren van eindcontroles van de maand- en kwartaalafsluitingen en van de 

jaarrekeningen. 
- Het toezien op de naleving van de diverse fiscale verplichtingen. 
- Het behandelen en opvolgen van complexe dossiers. 
- Enz. 

 
4.3. Debiteurenbeheer 
 
De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor het debiteurenbeheer en in het 
bijzonder voor de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van 
kwijting.  
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het uitvaardigen van dwangbevelen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 

schuldvorderingen in te vorderen.  
- Het rapporteren over dwangbevelen aan de gemeenteraad, aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast 
bureau. 
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- Het behandelen en opvolgen van de moeilijke debiteuren- en subsidiedossiers. 
- Verrichten van alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval.  
- Het opvolgen, adviseren en controleren van subsidiedossiers teneinde bijkomende 

werkingsmiddelen te verwerven. 
- Het opvolgen van betekeningen. 
- Enz. 
 
4.4. Rapportering en analyse 
 
De financieel directeur is verantwoordelijk voor de financiële analyses en stelt rapporten op 
om inzichten in financiële processen door te geven. 
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het uitvoeren van de decretaal voorziene rapportagetaken. 
- Het rapporteren over dwangbevelen aan de gemeenteraad, aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast 
bureau. 

- Het maken van financiële analyses en ad hoc rapporteringen ter ondersteuning van 
belangrijke bestuursbeslissingen over dossiers als opstart van nieuwe dienstverleningen, 
reorganisaties van diensten, opstart van grote investeringsdossiers. 

- Het rapporteren aan de algemeen directeur over: 
o Het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering; 
o Het voeren en het afsluiten van de boekhouding; 
o De financiële analyse en financiële beleidsadvisering; 
o Het thesauriebeheer. 

- Het regelmatig rapporteren aan de betrokken raad over de uitvoering van de taak van 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van financiële verbintenissen. 

- Het jaarlijks toelichting verschaffen bij de jaarrekening aan de beleidsorganen en het 
managementteam. 

- Enz. 
 
4.5. Human Resources Management 
 
De financieel directeur geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers van de eigen financiële 
dienst. Dit doet hij/zij met respect voor de regels van het personeelsbeleid. Hij/zij beschikt 
over een competent en gemotiveerd team dat de opdrachten en de doelstellingen van de 
financiële dienst kan realiseren. 
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het werken aan een geschikte organisatiecultuur samen met het managementteam. 
- Het zorgen voor een efficiënte en motiverende delegatie van bevoegdheden naar de directe 

medewerkers. 
- Het maken van afspraken met de directe medewerkers, doelstellingen overeenkomen, 

functioneringsgesprekken houden, hen motiverend coachen, hun prestaties evalueren, Enz. 
- Instaan voor de opleiding, coaching en ontwikkeling van de directe medewerkers 
- Instaan voor een adequate interne communicatie en het behoud van goede interne 

contacten binnen de financiële dienst. 
- Enz. 
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4.6. Financieel management 
 
De financieel directeur stuurt het financieel management van de organisatie. Hij/zij staat in 
voor een correcte toepassing van de fiscale wetgeving en ziet toe op de wettelijkheid en 
regelmatigheid van de financiële verrichtingen. 
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Instaan voor de financiële beleidsadvisering.  
- Opvolgen van falingen, fiscale en sociale toestand van leveranciers en dienstverleners. 
- Opvolgen van de relevante wetgeving en indien nodig de financiële processen daaraan 

aanpassen. 
- Instaan voor het thesauriebeheer, het schuldbeheer, het debiteurenbeheer, Enz.   
- Enz. 
 
4.7. Externe communicatie 
 
De financieel directeur streeft een goed extern contact na. Dit doet hij/zij door een goede 
externe communicatie te onderhouden met de relevante personen en instanties en door de het 
OCMW en de gemeente te vertegenwoordigen.  
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Het te woord staan van burgers en helpen bij het oplossen van problemen die niet door de 

medewerkers konden opgelost worden. 
- Het onderhouden van contacten met de financiële- en verzekeringsinstellingen. 
- Het uitbouwen van netwerken met actoren die bij de financiële werking van de gemeente 

en het OCMW kunnen betrokken zijn. 
- Het plegen van overleg met de bijzonder rekenplichtigen bij politiezone en brandweerzone. 
- Enz. 
 
4.8. Interne financiële controle 
 
De financieel directeur is mee verantwoordelijk voor het opzetten van interne financiële 
controlemechanismen en oefent zelf ook preventief bepaalde controletaken uit.  
 
Dit omvat onder andere volgende taken: 
- Rapporteren van de financiële risico’s. 
- Het verzorgen van de financiële analyses. 
- Instaan in volle onafhankelijkheid voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole 

van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn met budgettaire en financiële impact. 

- Het verzorgen van de begeleiding in financiële procedures. 
- Anticiperen op financiële problemen en proactief zoeken naar oplossingen. 
- Enz. 
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5. Competentieprofiel 
 
5.1.  Gedragscompetenties 
 
1.  Inzet 
 
De financieel directeur zet zich op enthousiaste en gedreven wijze in om de toevertrouwde 
taken uit te voeren. 
 
- Werkt met enthousiasme en gedrevenheid. 
- Stelt zich positief op. 
- Staat open voor vragen en taken die op zich afkomen. 
- Durft verantwoordelijkheid te nemen. 
 
2. Klantgerichtheid  
 
De financieel directeur moet  inspelen op de behoeften en wensen van de klant en de 
bereidheid tonen om daaraan te voldoen. Hij/zij moet de klant kunnen bedienen in een 
begrijpbare taal en op een actieve en welwillende manier. Voorts moet hij/zij toezien op de 
tevredenheid van de klant. 
 
- Leeft zich in de situatie van klanten in.  
- Stelt zich dienstverlenend op voor iedereen.  
- Speelt in op wensen van klanten. 
- Neemt verantwoordelijkheid op bij klachten. 
- Streeft naar klanttevredenheid. 
 
3. Kwalitatief werken 
 
De financieel directeur volbrengt zijn/haar taken nauwgezet en met zin voor detail. Ook onder 
verhoogde werkdruk blijft hij/zij kwaliteitsvol werk afleveren. 
 
- Levert onder druk kwaliteitsvol werk af. 
- Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren. 
- Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid. 
- Combineert kwantiteit met kwaliteit. 
- Blijft oog voor detail hebben onder tijdsdruk. 
 
4. Samenwerken 
 
De financieel directeur zet zich in om, samen met anderen, resultaten te bereiken en daarmee 
bij te dragen aan een gemeenschappelijk doel. Hij/zij denkt en handelt vanuit de 
gemeenschappelijke belangen. 
 
- Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. 
- Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 
- Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk 

belang.  
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- Helpt anderen, gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid. 
- Stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang. 
- Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep. 
- Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten. 
 
5. Betrouwbaarheid 
 
De financieel directeur handelt op een correcte en consequente manier, met inachtneming van 
de principes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en 
transparantie en uitgaande van de gangbare sociale en ethische normen. 
 
- Houdt rekening met de omstandigheden waarin anderen verkeren. 
- Weet om te gaan met andere normen, waarden, opvattingen. 
- Schat belangen en posities van anderen in. 
 
6. Betrokkenheid 
 
De financieel directeur houdt rekening met de noden, prioriteiten en doelstellingen van de 
organisatie.  
Hij/zij identificeert zichzelf met de organisatie en vertegenwoordigt deze.   
 
- Geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten. 
- Handelt volgens de deontologie van de organisatie.  
- Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie. 
- Vertegenwoordigt de organisatie op een positieve wijze bij anderen en externe contacten. 
- Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie. 
 
7. Leidinggeven  
 
De financieel directeur draagt zorg voor de relaties, de sfeer en de werking binnen zijn/haar 
team. Hij/zij toont interesse in het welzijn van zijn/haar medewerkers en reageert op een 
ernstige manier op de suggesties en klachten van zijn/haar medewerkers. 
 
- Zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de 

medewerkers. 
- Volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuurt bij indien prestaties 

ondermaats zijn. 
- Staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de 

medewerkers leeft. 
- Komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers. 
- Stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten. 
- Voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen. 
- Versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team. 
- Leidt het team naar een gezamenlijk resultaat. 
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8. Plannen en organiseren  
 
De financieel directeur plant opdrachten op efficiënte wijze en verzekert de effectieve 
organisatie en uitvoering van deze taken. Hij/zij houdt zich aan deadlines, controleert de 
uitvoering van de dagelijkse taken en schuift, in dringende gevallen, bepaalde objectieven van 
de organisatie als prioriteit naar voor. Verder stuurt hij/zij acties en werkzaamheden conform 
de planning en waakt over hun voortgang. 
 
- Plant acties en projecten. 
- Zoekt naar de beste werkmethoden. 
- Bepaalt prioriteiten. 
- Stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af. 
- Plant op lange termijn. 
- Past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen. 
- Evalueert zijn/haar planning. 
- Behoudt overzicht. 
- Verzekert continuïteit en behoudt overzicht. 
 
9. Besluitvaardigheid 
 
De financieel directeur kan snel en doordacht besluiten nemen en is in staat om zijn/haar 
beslissingen te verantwoorden en kan deze, waar nodig, ook verdedigen. 
 
- Kan snel een doordacht standpunt innemen. 
- Neemt beslissingen op tijd. 
- Kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat. 
- Kan alleen beslissen binnen de eigen werksituatie. 
- Informeert alle betrokkenen. 
- Verdedigt een beslissing. 
 
10. Resultaatgericht werken  
 
De financieel directeur gaat efficiënt en resultaatgericht te werk. 
 
- Werkt doelgericht. 
- Streeft naar een zo goed mogelijk resultaat. 
- Grijpt in wanneer resultaten niet voldoen. 
- Zet door bij tegenslag of problemen. 
 
5.2. Vaktechnische en kenniscompetenties 
 
De financieel directeur heeft kennis over de volgende onderwerpen of is bereid om zich hierin 
bij te scholen: 
 
- Grondige kennis regelgeving financiën gemeente en OCMW; 
- Grondige kennis beleids- en beheerscyclus gemeente en OCMW; 
- Grondige kennis lokale belastingen; 
- Kennis boekhouding; 



   

RPR Gemeente en OCMW Zelzate 330 

 
- Kennis financieel management; 
- Basiskennis van de basisregelgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende OCMW’s, wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie, wetgeving openbaarheid van bestuur, wetgeving 
overheidsopdrachten, …); 

- Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel. 
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BIJLAGE VII. OVERZICHT VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN  

 
Benaming van het 

verlof of de 
afwezigheid 

 

Administratieve 
toestand 

Recht op 
salaris 

Aanspraak op 
periodieke 

salarisverhoging 

Recht op 
schaalanciënniteit 

Recht op 
de 

loopbaan 

Jaarlijkse 
vakantiedagen  

Dienstactiviteit Ja Ja Ja Ja 

Feestdagen  Dienstactiviteit 
 

Ja Ja Ja Ja 

Bevallingsverlof / 
Vaderschapsverlof  

Dienstactiviteit Ja Ja Ja Ja 

Opvangverlof  Dienstactiviteit Ja Ja Ja Ja 

Ziekteverlof bij 
statutairen  

 

Dienstactiviteit Ja Ja Ja Ja 

Disponibiliteit 
wegens ziekte of 

invaliditeit  
 

Disponibiliteit Nee, 
vervangen 
door 
wachtgeld 

Ja Max. 1 jaar  Ja 

Disponibiliteit 
wegens 

ambtsopheffing  

Disponibiliteit Nee, 
vervangen 
door 
wachtgeld 

Ja Max. 1 jaar Ja 
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Benaming van het 

verlof of de 
afwezigheid 

 

Administratieve 
toestand 

Recht op 
salaris 

Aanspraak op 
periodieke 

salarisverhoging 

Recht op 
schaalanciënniteit 

Recht op 
de 

loopbaan 

Verlof voor 
deeltijdse prestaties  

Non-activiteit.  
Tenzij anders 

bepaald door het 
bestuur  

Nee Ja, want 
deeltijds niet 

relevant voor de 
geldelijke 

anciënniteit 

Ja Ja 

Verlof voor 
opdracht  

Non-activiteit. 
Tenzij in de 

gevallen die door 
de raad 

gelijkgesteld zijn 
met de 

dienstactiviteit 

Nee, tenzij 
verplicht 
door een 

wet 

Ja, als 
gelijkgesteld 

met 
dienstactiviteit 

Max. 1 jaar  Ja 

Omstandigheidverlof  Dienstactiviteit Ja Ja Ja Ja 

Onbetaald verlof als 
gunst  

Non-activiteit,  
dienstactiviteit 

indien deeltijds 
of minder dan 1 

maand  

Nee Nee tenzij 
deeltijds of 

minder dan 1 
maand 

Max. 1 jaar Ja 

Onbetaald verlof als 
recht  

Dienstactiviteit  Nee Ja Max. 1 jaar Ja 

Dienstvrijstellingen  Dienstactiviteit Ja Ja Ja Ja 

Afwezigheid zonder 
toestemming vooraf 

of kennisgeving  

Non-activiteit Nee Nee Nee Ja 

Idem als supra met 
overmacht 

Dienstactiviteit Ja Ja Ja Ja  
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Benaming van het 
verlof of de 
afwezigheid 

 

Administratieve 
toestand 

Recht op 
salaris 

Aanspraak op 
periodieke 

salaris-
verhoging 

Recht op 
schaal-

anciënniteit 

Recht op de 
loopbaan 

Georganiseerde 
werkonderbreking  

Dienstactiviteit Niet voor 
de duur van 
de 
werkonder- 
breking 

Ja Ja Ja 

 
Andere verloven 

Loopbaan-
onderbreking 

In principe in 
dienstactiviteit 

Nee Ja Max. 1 jaar Ja 

Halftijdse 
vervroegde 

uittreding + 
vrijwillige 

vierdagenweek 

Dienstactiviteit Nee Ja Max. 1 jaar Ja 

Politiek verlof Zoals decretaal 
bepaald: in 
sommige 
gevallen non-
activiteit, in 
andere gevallen 
dienstactiviteit 

Nee Ja Max. 1 jaar Niet 
uitdrukkelijk 
bepaald → 
afhankelijk van 
gelijkstelling 
met 
dienstactiviteit 

Zorgkrediet Dienstactiviteit Nee Ja Max. 1 jaar Ja 
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BIJLAGE VIII. WEDDENSCHALEN IN OVERGANG  
 

 
 

 
Organiek stelsel 
 

  
 

 
2.1.12 
A /18 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
11.665,35 
15.168,00 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 189,45 
1 x 1 x 1.080,70 
1 x 1 x 189,45 
2 x 1 x 105,31 
6 x 1 x 122,89 
1 x 1 x 479,83 
4 x 1 x 122,89 
1 x 1 x 123,70 

 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

 
11.665,35 
11.854,80 
12.935,50 
13.124,95 
13.230,26 
13.335,57 
13.458,46 
13.581,35 
13.704,24 
13.827,13 
13.950,02 
14.072,91 
14.552,74 
14.675,63 
14.798,52 
14.921,41 
15.044,30 
15.168,00 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
2.1.12 
A /18 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
11.665,35 
15.020,11 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 140,41 
1 x 1 x 1.031,66 
1 x 1 x 140,41 
2 x 1 x 105,31 
6 x 1 x 122,86 
1 x 1 x 479,83 
4 x 1 x 122,86 
1 x 1 x 123,23 

 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

 
11.665,35 
11.805,76 
12.837,42 
12.977,83 
13.083,14 
13.188,45 
13.311,31 
13.434,17 
13.557,03 
13.679,89 
13.802,75 
13.925,61 
14.405,44 
14.528,30 
14.651,16 
14.774,02 
14.896,88 
15.020,11 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
2.1.14 
A /18 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
12.891,68 
17.573,67 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 300,53 
1 x 1 x 1.191,75 
1 x 1 x 300,53 
3 x 1 x 125,69 
5 x 1 x 143,61 
1 x 1 x 501,17 
8 x 1 x 143,61 
1 x 1 x 144,010 

 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

 
12.891,68 
13.192,21 
14.383,96 
14.684,49 
14.810,18 
14.935,87 
15.061,56 
15.205,17 
15.348,78 
15.492,39 
15.636,00 
15.779,61 
16.280,78 
16.424,39 
16.568,00 
16.711,61 
16.855,22 
16.998,83 
17.142,44 
17.286,05 
17.429,66 
17.573,67 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
2.1.40 B 
A /18 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
13.311,94 
20.464,32 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 311,90 
1 x 1 x 1.203,18 
1 x 1 x 311,90 
8 x 1 x 245,07 
1 x 1 x 601,57 
8 x 1 x 245,07 
2 x 1 x 267,38 
1 x 1 x 267,95 

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

 
13.311,94 
13.623,84 
14.827,02 
15.138,92 
15.383,99 
15.629,06 
15.874,13 
16.119,20 
16.364,27 
16.609,34 
16.854,41 
17.099,48 
17.701,05 
17.946,12 
18.191,19 
18.436,26 
18.681,33 
18.926,40 
19.171,47 
19.416,54 
19.661,61 
19.928,99 
20.196,37 
20.464,32 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
2.1.50 C 
A /20 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
13.969,75 
22.284,07 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 342,57 
1 x 1 x 1.233,82 
1 x 1 x 342,57 
8 x 1 x 299,73 
1 x 1 x 657,12 
9 x 1 x 299,73 
1 x 1 x 321,18 
1 x 1 x 321,65 

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

 
13.969,75 
14.312,32 
15.546,14 
15.888,71 
16.188,44 
16.488,17 
16.787,90 
17.087,63 
17.387,36 
17.687,09 
17.986,82 
18.286,55 
18.943,67 
19.243,40 
19.543,13 
19.842,86 
20.142,59 
20.442,32 
20.742,05 
21.041,78 
21.341,51 
21.641,24 
21.962,42 
22.284,07 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
4131 
A /20 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
13.301,33 
22.729,77 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 344,38 
1 x 1 x 1.235,61 
1 x 1 x 344,38 
4 x 1 x 322,86 
4 x 1 x 365,95 
1 x 1 x 722,94 
10 x 1 x 365,95 
1 x 1 x 366,39 

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

 
13.301,33 
13.645,71 
14.881,32 
15.225,70 
15.548,56 
15.871,42 
16.194,28 
16.517,14 
16.883,09 
17.249,04 
17.614,99 
17.980,94 
18.703,88 
19.069,83 
19.435,78 
19.801,73 
20.167,68 
20.533,63 
20.899,58 
21.265,53 
21.631,48 
21.997,43 
22.363,38 
22.729,77 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
Bibl 
A /19 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
13.178,82 
19.120,54 
 

 
Verhogingen 
 

 
2 x 1 x 175,19 
1 x 1 x 1.066,42 
8 x 1 x 140,16 
1 x 1 x 544,58 
17 x 1 x 168,18 
 

 
 
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 
28 
29 
 

 
13.178,82 
13.354,01 
13.529,20 
14.595,62 
14.735,78 
14.875,94 
15.016,10 
15.156,26 
15.296,42 
15.436,58 
15.576,74 
15.716,90 
16.261,48 
16.429,66 
16.597,84 
16.766,02 
16.934,20 
17.102,38 
17.270,56 
17.438,74 
17.606,92 
17.775,10 
17.943,28 
18.111,46 
18.279,64 
18.447,82 
18.616,00 
18.784,18 
18.952,36 
19.120,54 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
Bibl 
A /20 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
13.817,02 
23.532,09 
 

 
Verhogingen 
 

 
2 x 1 x 267,46 
1 x 1 x 1.158,63 
1 x 2 x 267,46 
1 x 2 x 356,48 
2 x 2 x 713,00 
1 x 1 x 356,48 
1 x 1 x 623,90 
8 x 2 x 623,90 

 
 
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 
28 
29 
 

 
13.817,02 
14.084,48 
14.351,94 
15.510,57 
15.510,57 
15.778,03 
15.778,03 
16.134,51 
16.134,51 
16.847,51 
16.847,51 
17.560,51 
17.916,99 
18.540,89 
18.540,89 
19.164,79 
19.164,79 
19.788,69 
19.788,69 
20.412,59 
20.412,59 
21.036,49 
21.036,46 
21.660,39 
21.660,39 
22.284,29 
22.284,29 
22.908,19 
22.908,19 
23.532,09 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
Bibl 
A /22 j 

 
Andere schalen dan die van de geselecteerde 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
16.290,25 
28.924,39 
 

 
Verhogingen 
 

 
3 x 1 x     557,020 
12 x 2 x   913,590 

 
 
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 
 

 
16.290,25 
16.847,27 
17.404,29 
17.961,31 
17.961,31 
18.874,90 
18.874,90 
19.788,49 
19.788,49 
20.702,08 
20.702,08 
21.615,67 
21.615,67 
22.529,26 
22.529,26 
23.442,85 
23.442,85 
24.356,44 
24.356,44 
25.270,03 
25.270,03 
26.183,62 
26.183,62 
27.097,21 
27.097,21 
28.010,80 
28.010,80 
28.924,39 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
ONT KL 16 
B /24 j 

 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
30.871,55 
45.052,28 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 2.315,38 
7 x 2 x 1.695,05 
 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 
30.871,55 
33.186,93 
33.186,93 
34.881,98 
34.881,98 
36.577,03 
36.577,03 
38.272,08 
38.272,08 
39.967,13 
39.967,13 
41.662,18 
41.662,18 
43.357,23 
43.357,23 
45.052,28 
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Organiek stelsel 
 

  
 

 
SEK KL 16 
B /24 j 

 
 

 
Minimum 
Maximum 
 

 
31.663,12 
46.207,49 
 

 
Verhogingen 
 

 
1 x 1 x 2.374,80 
7 x 2 x 1.738,51 
 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 
31.663,12 
34.037,92 
34.037,92 
35.776,43 
35.776,43 
37.514,94 
37.514,94 
39.253,45 
39.253,45 
40.991,96 
40.991,96 
42.730,47 
42.730,47 
44.468,98 
44.468,98 
46.207,49 
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1.1.50  begeleidster BKO 
2.1.50  kok 
1.1.22a kinderverzorgster 
 
salarisschalen 1.1.50 2.1.50 1.1.22A 
Minimum 12.855,71 13.969,75 12.506,16 
Maximum 22.284,19 22.284,07 18.273,45 
Verhoging 1x1x344,38 1x1x342,57 1x1x284,93 
 1x1x1235,61 1x1x1233,82 1x1x1176,21 
 1x1x344,38 1x1x342,57 1x1x284,93 
 4x1x322,86 8x1x299,73 8x1x203,53 
  1x1x365,95 1x1x657,12 1x1x560,64 
 1x1x365,20 9x1x299,73 8x1x203,53 
 1x1x366,69 1x1x321,18 1x1x204,10 
 1x1x365,95 1x1x321,65  
 1x1x722,94   
 10x1x365,95   
 1x1x366,44   
        
0 12.855,71 13.969,75 12.506,16 
1 13.200,09 14.312,32 12.791,09 
2 14.435,70 15.546,14 13.967,30 
3 14.780,08 15.888,71 14.252,23 
4 15.102,94 16.188,44 14.455,76 
5 15.425,80 16.488,17 14.659,29 
6 15.748,66 16.787,90 14.862,82 
7 16.071,52 17.087,63 15.066,35 
8 16.437,47 17.387,36 15.269,88 
9 16.802,67 17.687,09 15.473,41 
10 17.169,36 17.986,82 15.676,94 
11 17.535,31 18.286,55 15.880,47 
12 18.258,25 18.943,67 16.441,11 
13 18.624,20 19.243,40 16.644,64 
14 18.990,15 19.543,13 16.848,17 
15 19.356,10 19.842,86 17.051,70 
16 19.722,05 20.142,59 17.255,23 
17 20.088,00 20.442,32 17.458,76 
18 20.453,95 20.742,05 17.662,29 
19 20.819,90 21.041,78 17.865,82 
20 21.185,85 21.341,51 18.069,35 
21 21.551,80 21.641,24 18.273,45 
22 21.917,75 21.962,42  
23 22.284,19 22.284,07  
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