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Titel I. Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
Deze rechtspositieregeling is van toepassing op alle personeelsleden van de Stad Hasselt, 
met uitzondering van het personeel van het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk 
onderwijs. 
 
Deze rechtspositieregeling is eveneens van toepassing op het niet-gesubsidieerd 
gemeentelijk onderwijspersoneel, behalve in de gevallen waarin uitdrukkelijk wordt 
afgeweken.  (Gewijzigd GR 27.06.2017 en GR 24.11.2020) 
 
Deze rechtspositieregeling is eveneens van toepassing op de medewerkers van het 
voormalige HeLics die op 01/07/2020 inkantelden bij Stad Hasselt.  Rekening houdend met 
de bepalingen in artikel 425, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur, werd een uitdovend 
overgangskader gevormd.  De betreffende medewerkers werden ondergebracht in een 
‘gesloten groep met behoud van voordelen’, de afwijkingen van toepassing op deze groep 
werden beschreven in bijlage 8.  (Toegevoegd GR 26.05.2020) 
 
 
De bepalingen van Titel III, Hoofdstuk II ‘De aanwerving’ zijn tevens van toepassing op de 
externe kandidaten bij een aanwervingsprocedure. 
 
 

Titel II. De personeelsformatie 
 
Artikel 2 
De bepalingen van deze titel II zijn niet van toepassing op de algemeen directeur, de 
adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur. 
 
Artikel 3  
De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen, met uitzondering van de 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden. 
 
Het aantal betrekkingen op de personeelsformatie wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 
 
Artikel 4  
§ 1. De personeelsformatie geeft het onderscheid weer tussen de statutaire betrekkingen 
enerzijds en de contractuele betrekkingen anderzijds. 
 
De contractuele betrekkingen behelzen zowel bestendige betrekkingen als tijdelijke 
betrekkingen die ingesteld worden voor projecten. 
 
§ 2. De personeelsformatie bevat eveneens de betrekkingen die bestemd zijn voor de 
kabinetten van de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad.  
(Gewijzigd G.R. 25.01.2011 en G.R. 27.06.2017) 
 
Artikel 5 
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De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de 
niveaus D en E, overeen met de diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau, tenzij 
anders bepaald in de vacantverklaring. 
 
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 
 niveau E: geen diplomavereiste 
(Gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 6 
Per niveau worden de graden hiërarchisch gerangschikt in rangen. Elke rang wordt 
aangeduid met twee of drie letters. De hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter 
situeert de rang in dat niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de graden binnen 
het niveau weer. 
De rangen per niveau zijn: 
1° in niveau A: 

a) voor de basisgraad: Av 
b) voor de hogere graden, in opklimmende volgorde: Ax, Ay en Az 
(Gewijzigd G.R. 25.01.2011) 
c) voor de specifieke basisgraden van ingenieur en groeningenieur: Avb 
(Vervangen G.R. 16.12.2014) 

2° in niveau B: 
a) voor de basisgraad: Bv 
b) voor de hogere graad: Bx 

3° in niveau C: 
a) voor de basisgraad: Cv 
b) voor de hogere graad Cx 

4° in niveau D: 
a) voor de basisgraad: Dv 
b) voor de hogere technische graad: Dx 

5° in niveau E: Ev 
 
Artikel 7 
Er kunnen geen andere rangen ingesteld worden, dan die vermeld in artikel 6. 
Een graad kan worden onderverdeeld in functies. Een functie wordt in een graad gesitueerd 
op basis van de functiebeschrijving. De functiebeschrijvingen worden opgesteld onder 
eindverantwoordelijkheid van het hoofd van het personeel. 
 
 

Titel III. De loopbaan 
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Hoofdstuk I. De procedures voor de vervulling van 
betrekkingen 

 
Artikel 8 
§ 1. Elke vacante betrekking, ongeacht haar rangindeling, wordt ingevuld op één van de 
volgende manieren: 
1° door een aanwervingsprocedure 
2° door een bevorderingsprocedure 
3° door een procedure van interne personeelsmobiliteit 
4° door een procedure van externe personeelsmobiliteit 
5° door een combinatie van twee of meerdere van bovenstaande procedures (Gewijzigd 
G.R. 24.05. 2016) 
 
Bij de bevorderingsprocedures en bij de procedures van personeelsmobiliteit worden 
personeelsleden in dienst van lokale besturen op het grondgebied Hasselt geïnformeerd om 
zich kandidaat te stellen voor de betrekking. In dat geval wordt aan deze lokale overheden 
gevraagd om de vacature intern bekend te maken.   
(Toegevoegd G.R. 24.05. 201624.05.2016 en aangepast G.R. 27.06.2017, G.R. 
28.05.2019) 
 
§ 2. Elke vacante betrekking wordt open verklaard door de aanstellende overheid. 
 
§ 3. De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens 
welke procedure, voorzien in § 1, ze ingevuld wordt. 
 
 
 

Hoofdstuk II. De aanwerving 
 
 

Afdeling I De algemene toelatingsvoorwaarden en de 
aanwervingsvoorwaarden 

 
Artikel 9 
§ 1. Om toegang te hebben tot een betrekking bij Stad Hasselt moeten de kandidaten: 
 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 
solliciteren. Het passende gedrag wordt getoetst aan een uittreksel uit het strafregister. Het 
uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop ongunstige vermeldingen 
voorkomen, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen; 
 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 
3° a) voor een statutaire functie: Belg 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 de 
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organisatie, of, in de andere gevallen, Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat; 
 
b) voor een contractuele functie: Belg 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 de 
organisatie; 
 
4° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of 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 vaststaan op het ogenblik bepaald 
in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. 
 
5° voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht. 
 
§ 2. De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene 
aanwervingsvoorwaarden. 
 
Artikel 10 
§1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door het decreet van 18/11/2011 
tot regeling van het bewijs van de taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
2° slagen voor de selectieprocedure. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
§ 2. De personeelsleden die zijn tewerkgesteld in een deeltijdse functie nadat ze geslaagd 
zijn voor de selectieproeven, zijn vrijgesteld van de nieuwe selectieproeven als de 
wekelijkse prestaties binnen die betrekking of functie uitgebreid worden of als de functie 
voltijds wordt. 
 
§3 voor de graad van algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur of financieel directeur 
moet de kandidaat houder zijn van masterdiploma of daaraan gelijkwaardig en minimaal 6 
jaren relevante beroepservaring hebben.  
 
§4. De aanstellende overheid kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen. 
 
§5. Kandidaten die niet slagen voor een selectieprocedure en die zich binnen de zes 
maanden opnieuw kandidaat stellen voor dezelfde functie, kunnen uitgesloten worden op 
basis van hun vorig selectieresultaat. Er wordt steeds gemotiveerd naar de kandidaat 
waarom hun kandidatuur niet weerhouden wordt. 
(toegevoegd G.R. 28.05.2019) 
 
§6. Kandidaten die reeds eerder in dienst waren van Stad Hasselt maar ontslaan werden of 
een ongunstige evaluatie kregen, waardoor een contractverlenging uitgesloten werd, 
kunnen op basis hiervan uitgesloten worden van deelname aan een nieuwe 
selectieprocedure voor om het even welke functie.  Er wordt steeds gemotiveerd naar de 
kandidaat waarom de kandidatuur niet weerhouden wordt. 
(Toegevoegd GR 24.11.2020) 
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Artikel 11  
De aanstellende overheid kan afwijken van de diplomavereiste. Een kandidaat die niet over 
het vereiste diploma beschikt komt in aanmerking als hij voldoet aan de vereiste inzake 
relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest. De eigenlijke 
selectieprocedure volstaat als niveau- en capaciteitstest.  
(Gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 

Afdeling II De aanwervingsprocedure 
 
Artikel 12 
§ 1. Aan elke aanwerving van een personeelslid gaat een externe en interne bekendmaking 
van één of meerdere vacante betrekkingen vooraf met een oproep tot kandidaten.  
 
§ 2. De in § 1 bedoelde bekendmaking geschiedt via de meest geschikte 
communicatiekanalen, rekening houdend met doeltreffendheid en kostprijs, en dient 
minimaal te worden gepubliceerd op de website van Stad Hasselt en via een ander kanaal. 
HR  beslist na de vacantverklaring van de betrokken betrekking of betrekkingen, op basis 
van de doelgroep van de vacante betrekking of betrekkingen, via welke kanalen de externe 
bekendmaking dient te gebeuren. 
 
§3. Als Stad, OCMW en AGB een gezamenlijke aanwervingsprocedure organiseren, doen 
ze samen een oproep aan de kandidaten. Bij die oproep wordt meegedeeld dat er een 
gezamenlijke selectieprocedure wordt georganiseerd, waarvan de resultaten gelden voor de 
betrokken besturen. De bekendmaking van de vacature vermeldt dat de ingediende 
kandidaturen geldig zijn voor de overheden die de gezamenlijke selectieprocedure 
organiseren. (Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 13 
De externe en interne bekendmaking kan zowel de vorm aannemen van een oproep voor 
één specifieke vacante betrekking als van een gezamenlijke oproep voor een aantal 
vacante betrekkingen. 
 
Artikel 14 
§ 1. De kandidaten dienen minimaal over een termijn van 10 werkdagen te beschikken 
tussen de datum van de bekendmaking van de vacante betrekking en de uiterste datum 
waarop zij hun kandidatuur kunnen indienen per mail. 
 
§ 2. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn opgenomen, de 
uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. 
 
Kandidaturen kunnen enkel digitaal toekomen, tenzij vooraf bij de vacantverklaring door de 
aanstellende overheid anders bepaald. De datum van verzending van de e-mail of het 
toekomen van het online sollicitatieformulier geldt als bewijs van de verzending.  Voor 
functies waarbij medewerkers niet zullen werken aan een PC, is het toegelaten om per brief 
te solliciteren. 
 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 15 
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§ 1. In geval de aanstellende overheid bij de vacantverklaring van één of meer betrekkingen 
een beroep doet op een bestaande wervingsreserve, die geldig is voor de vacante 
betrekking of betrekkingen, dient het de betrekking niet extern bekend te maken. 
 
Indien voor dezelfde graad twee of meer door de organisatie aangelegde wervingsreserves 
mochten bestaan, dient de chronologische volgorde van hun aanleg te worden gevolgd. Dit 
betekent dat eerst na gehele uitputting van de ene wervingsreserve de daaropvolgende 
wervingsreserve kan worden aangesproken. 
 
Van de chronologische volgorde van de wervingsreserve kan nochtans worden afgeweken 
indien in de oudste reserve enkel kandidaten opgenomen zijn die verzaken zonder uit de 
wervingsreserve te zijn geschrapt. 
 
§ 2. Evenmin dient een betrekking bekend te worden gemaakt in geval 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 invulling van de extra uren. De aanstellende 
overheid maakt zijn keuze bekend op basis van een vergelijking van de kandidaturen.  
 
Artikel 16 
§ 1. De aanstellende overheid bepaalt na de vacantverklaring van één of meerdere 
betrekkingen de inhoud van het vacaturebericht. 
 
§ 2. Het vacaturebericht verstrekt aan de kandidaten minimaal de volgende inlichtingen: 
1° De naam van de betrekking en het brutomaandsalaris; 
2° De vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband vervuld 
wordt; 
3° De vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt; 
4° Een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen 
oordelen of ze in aanmerking komen; 
5° De wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de 
indiening ervan; 
6° De vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur daarvan; 
7° De vermelding van de dienst of de contactpersoon voor meer informatie over de functie, 
de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure.  
 
Artikel 17 
Elke kandidaat ontvangt een bevestiging van zijn of haar inschrijving. 
 
Artikel 18 
§ 1. Aan de voorwaarden gesteld in artikel 9 § 1, 3° dient de kandidaat te voldoen ten 
laatste op de uiterste datum geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure. 
 
Aan de voorwaarden gesteld in artikel 9 § 1, 1°, 2°, 4° en 5° dient de kandidaat te voldoen 
op de datum van de aanstelling.  (Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
§ 2. Met uitzondering van de laatstejaarsstudenten dient de kandidaat het bewijs te leveren 
dat hij/zij voldoet aan de diplomavereisten ten laatste op de uiterste datum geldend voor de 
inschrijvingen voor de selectieprocedure.  
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Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan de diplomavereisten 
op het ogenblik van de aanstelling. 
(Geschrapt G.R. 25.01.2011 en gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Als de kandidaat een attest, brevet of getuigschrift van een specifieke opleiding moet 
voorleggen of behalen binnen een bepaalde termijn na aanstelling, dan levert hij dat ten 
laatste bij de afloop van de vastgestelde termijn. De aanstellende overheid bepaalt deze 
termijn en de toepassing ervan. (Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
De kandidaten die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum 
geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de 
gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd. Uiterlijk op het ogenblik van de 
aanstelling moeten ze het gelijkwaardigheidsbewijs voorleggen. 
 
Als bewijsstuk dat voldaan is aan de in de artikelen 9 en 10 voorgeschreven toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden volstaat een gewone kopie of een gewoon afschrift van de 
vereiste documenten. Eventuele eensluidend verklaarde kopieën kunnen alleen gevraagd 
worden aan geslaagde kandidaten. 
 
§ 3. De aanstellende overheid beoordeelt definitief de geldigheid van de kandidaturen en 
van de voorgelegde bewijzen. De kandidaten wiens kandidatuur aldus geweigerd wordt, 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met de vermelding van de reden van 
weigering. 
 
 

Afdeling III De selectieprocedure  
 
Artikel 19 
De selectie wordt uitgevoerd op basis van vooraf bepaalde competenties en getoetst aan 
het waardenkader van de organisatie, zoals omschreven in de functiebeschrijving en 
geschiedt met behulp van één of meer selectieproeven. De aanstellende overheid kiest de 
concreet toepasselijke selectieproeven en competenties. Voor betrekkingen van dezelfde 
graad worden gelijkwaardige selectieproeven gebruikt. De competenties en de 
selectieproeven worden afgestemd op de functiebeschrijving van de vacante betrekking. 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 20 
Kandidaten die ten hoogste 4 jaar eerder geslaagd zijn voor gelijkwaardige selectieproeven 
voor een functie in niveau A of B bij de stad in dezelfde graad als de vacante functie, 
worden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van deelname aan de selectieproeven. Voor 
functies in niveau C, D en E is deze termijn onbeperkt. De aanstellende overheid beslist 
over de gelijkwaardigheid van de selectieproeven. 
 
Artikel 21 
§ 1. De selectieprocedure bestaat uit ten minste twee delen, waarvan minstens één 
mondeling. Afhankelijk van de soort vacante betrekking kan de aanstellende overheid 
beslissen uit hoeveel delen de selectieprocedure bestaat. 
(geschrapt G.R. 28.05.2019) 
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§2. Indien een aanwervingsprocedure of een combinatie van interne mobiliteit en/of 
bevordering met een aanwervingsprocedure wordt georganiseerd, kan de aanstellende 
overheid voorafgaandelijk aan de publieke oproep beslissen om een preselectie te 
organiseren zodat het aantal deelnemers beperkt wordt om zo de selectieprocedure 
beheersbaar en betaalbaar te houden.  De aanstellende overheid bepaalt voorafgaandelijk 
aan de publieke oproep het kandidatenaantal op basis waarvan een preselectie 
georganiseerd zal worden.  De preselectie wordt uitgevoerd op basis van objectieve criteria 
en met behulp van een valide selectietechniek (screening op curriculum vitae, 
gestandaardiseerde vragenlijst, multiple choice test…) die erop gericht is competenties te 
testen.  Zowel de objectieve criteria als de selectietechniek worden voorafgaand aan de 
publieke oproep vastgelegd door de aanstellende overheid.  Enkel de kandidaten die 
geschikt bevonden worden, mogen deelnemen aan de selectieprocedure. 
(Toegevoegd G.R. 24.05.2016 en gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
Artikel 22 
§ 1. De selectieprocedure en desgevallend de preselectie worden uitgevoerd door een 
selectiecommissie, die uitsluitend uit deskundigen bestaat. Onder deskundigheid wordt 
verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke deskundigheden 
moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgelegde 
selectiecriteria.  (Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
§ 2. In de selectiecommissie zetelt ten minste een specialist werving en selectie. Bovendien 
zijn ten minste één derde van de leden van de selectiecommissie deskundigen die extern 
zijn aan de Stad Hasselt. Een vooraf aangeduid lid van de selectiecommissie neemt het 
voorzitterschap waar. De voorzitter van de selectiecommissie wordt bijgestaan door een 
secretaris, zijnde de specialist werving en selectie HR. De aanstellende overheid stelt  het 
profiel van de leden van de selectiecommissie op.  De nominatieve aanduiding van de 
juryleden gebeurt door het hoofd van het personeel. 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
§ 3. In afwijking van § 2 kan de aanstellende overheid beslissen om uitzonderlijk af te wijken 
van het minimum aantal externe leden voor wat betreft de selectiecommissie en dat omwille 
van de specificiteit van de functie. In dat geval motiveert de aanstellende overheid zijn 
beslissing. 
 
§ 4. De afname van psychotechnische proeven, om kennis, vaardigheden attitudes, gedrag 
en/of potentieel in kaart te brengen, kan enkel gebeuren door daartoe erkende instanties en 
door opleiding daartoe bekwaam geachte personen.  Voorafgaand wordt in de 
vacantverklaring bepaald of deze proeven worden uitbesteed aan een extern selectiebureau 
of afgenomen worden door een interne deskundige van HR. 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
§ 5. De leden van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen 
kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen 
bestuur.  De algemeen directeur die met toepassing van artikel 57 van het decreet lokaal 
bestuur de bevoegdheid van aanstellende overheid heeft, mag geen deel uitmaken van de 
selectiecommissie. 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
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Artikel 23 
De ingeschreven en aanvaarde kandidaten worden tijdig in kennis gesteld van de datum, 
het tijdstip en de plaats waarop de onderdelen van de selectieprocedure zullen 
plaatsvinden. 
 
Artikel 24 
Om te worden toegelaten tot het volgende deel van de selectieprocedure, moeten de 
kandidaten in het voorafgaande deel van de selectieprocedure als geslaagd zijn 
beoordeeld. De kandidaten die als niet geslaagd zijn gequoteerd, worden niet opgeroepen 
voor het volgende deel van de selectieprocedure. 
(Toegevoegd GR 25.01.2011 en gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 25 
De selectiecommissie rangschikt de kandidaten na de beëindiging van de 
selectieprocedure.  De aanstellende overheid bepaalt voor de aanvang van de selectie de 
aard van de selectieprocedure, namelijk of ze resulteert in: 
- een vorm van bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden 
kandidaten op basis van hun eindresultaat  
- een lijst van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De aanstellende 
overheid kiest dan een kandidaat uit de lijst en motiveert uitdrukkelijk haar keuze. 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
Artikel 26 
§ 1. Op moment van de vacantverklaring kan de aanstellende overheid bepalen dat de 
kandidaten opgenomen in de wervingsreserve bij de vacantverklaring van de betrekking 
tijdens de duurtijd van de wervingsreserve eerst nog een bijkomend oriënteringsgesprek 
moeten voeren vooraleer te kunnen worden aangesteld bij een specifieke dienst. 
 
§ 2. De duurtijd van de wervingsreserve wordt bepaald door de aanstellende overheid en 
bedraagt maximaal vijf jaar met inbegrip van eventuele verlengingen.  Als de lokale 
overheden op het grondgebied van Hasselt samen een aanwervingsprocedure organiseren, 
beslissen de aanstellende overheden bij de vacantverklaring of er een wervingsreserve 
wordt aangelegd en hoe lang die geldig is (maximaal 5 jaar). 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
Kandidaten die zijn opgenomen in de wervingsreserve worden hieruit geschrapt: 
a) op eigen verzoek; 
b) indien ze niet binnen de vijf werkdagen en na minimaal 2 contactpogingen  reageren 
indien hun een betrekking wordt aangeboden;  
c) indien ze zonder voorafgaande verwittiging niet komen opdagen tijdens het vooraf 
geplande oriënteringsgesprek 
d) indien ze niet in dienst treden uiterlijk op de afgesproken indiensttredingsdatum.” 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011, gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 27 
Indien de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van selectieprocedures in 
overeenstemming met artikel 8 § 1, 5° worden de externe en de interne kandidaten 
onderworpen aan dezelfde selectieproeven.  
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016, 28.05.2019) 
 
Artikel 28 
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De kandidaten worden door het stadsbestuur via e-mail op de hoogte gebracht van het 
resultaat van de selectie. Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de 
selectieresultaten in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 
2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.  
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 

Afdeling IV Specifieke bepalingen voor de aanwerving en de selectie 
van de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur 
en de financieel directeur 

 
Artikel 29 
De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving vast voor de functie van algemeen directeur, 
adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur. 
 
Artikel 30 
§ 1. Als de functie van algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur of financieel 
directeur door aanwerving vervuld wordt, moeten de kandidaten houder zijn van een 
diploma dat toegang geeft tot niveau A en minstens 6 jaar relevante beroepservaring 
hebben. 
 
§ 2. De gemeenteraad stelt een selectieprocedure vast in overeenstemming met de 
procedure die is omschreven in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling III van deze 
rechtspositieregeling.  
 
De selectieproeven bevatten voor de selectie van een algemeen directeur of een adjunct-
algemeen directeur ten minste een test die de management- en de leiderscapaciteiten van 
de kandidaten toetst.  De test wordt afgenomen door een extern selectiebureau.  
 
De selectieproeven bevatten voor de selectie van een financieel directeur ten minste een 
test die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst. De test wordt 
afgenomen door een extern selectiebureau.  
(Gewijzigd G.R. 16.12.2014) 
 
 

Afdeling V Specifieke bepalingen voor de aanwerving van personen 
met een arbeidshandicap 

 
Artikel 31 
Ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden binnen de organisatie, uitgedrukt in 
voltijds equivalenten, bestaat uit personen met een arbeidshandicap die aan één 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 
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handicap; 
4° ze zijn in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen 
met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken 
van sociale en fiscale voordelen; 
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 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.  
(aangepast G.R. 27.06.2017) 
 
Artikel 32 
De aanstellende overheid bepaalt dat functies gereserveerd kunnen worden voor personen 
met een arbeidshandicap. De aanstellende overheid bepaalt dit bij de vacantverklaring van 
de functie.  
 
De aanstellende overheid doet een oproep tot erkende kandidaten via de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en onderzoekt in samenwerking met de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding welke kandidaten voor 
aanwerving in het kader van deze afdeling in aanmerking komen. 
Ook kandidaten die via andere kanalen worden toe geleid tot de vacature worden 
toegelaten tot de selectieprocedure.  
 
 
Artikel 33 
De kandidaten moeten zowel voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
aanwervingsvoorwaarden bepaald in de artikelen 9, 10 en 11 evenals aan de eventuele 
specifieke voorwaarden. 
 
De kandidaten dienen te slagen voor een functiegerichte selectieprocedure, conform de 
bepalingen van dit hoofdstuk.  De kandidaten dienen te slagen voor de selectieprocedure 
zoals bepaald in afdeling III (de selectieprocedure). 
 
Bij de selectieproeven worden de hinderpalen die verbonden zijn met de handicap zo veel 
als mogelijk verholpen door aangepaste faciliteiten.  De geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een wervingsreserve. Bij de invulling van een functie die gereserveerd is 
voor personen met een arbeidshandicap kan gemotiveerd afgeweken worden van de 
rangorde van deze wervingsreserve.  
 
 

Afdeling VI Specifieke bepalingen voor de aanwerving en de selectie in 
tijdelijke betrekkingen en betrekkingen, ingesteld ter 
uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere 
overheid 

 
Artikel 34 
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§1 Voor medewerkers hierna vernoemd geschiedt de aanwerving volgens de in deze 
afdeling vermelde procedure: 
 

- Vervanging van afwezige medewerkers door ziekte door contractuele 
personeelsleden met een maximumduur van 1 jaar éénmalig verlengbaar met 
maximaal 1 jaar 

- Vervanging van afwezige medewerkers door onderbreking door contractuele 
personeelsleden voor de duur van de onderbreking met een maximumduur van 1 
jaar éénmalig verlengbaar met maximaal 1 jaar, met uitzondering van 
loopbaanonderbreking, thematische verloven en zorgkrediet waar geen beperking 
geldt op de maximale duurtijd. 

- de tijdelijke vermeerdering van werk met een maximumduur van 6 maanden 
éénmalig verlengbaar met maximaal 6 maanden 

- aanstellingen in functie van projecten met een maximumduur van 1 jaar éénmalig 
verlengbaar met maximaal 1 jaar  

- betrekkingen ingesteld ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de 
hogere overheid (Toegevoegd G.R. 25.01.2011 en gewijzigd G.R. 24.05.2016 en 
GR 27.06.2017) 

 
§2 Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen in hierboven vermelde gevallen geldt 
het volgende: 

 de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de 
algemene en aanvullende aanwervingsvoorwaarden 

 de aanstellende overheid is niet verplicht om een openbare oproep tot kandidaten te 
lanceren 

 de selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie 
 de selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie bestaande uit interne 

deskundigen (hierin zit ten minste het hoofd van het personeel of zijn afgevaardigde). 
Ze kan uitzonderlijk aangevuld worden met externe deskundigen. 

 de selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek dat, indien nodig, kan 
aangevuld worden met een andere selectietechniek 

 Bij een groot aantal kandidaten behoudt de aanstellende overheid het recht om een 
preselectie uit te voeren overeenkomstig artikel 21 §2. Deze preselectie maakt geen 
deel uit van de selectieprocedure, maar gaat eraan vooraf 

 De selectiecommissie maakt een gemotiveerd verslag op met als doel de kandidaten 
in te delen in twee groepen: gunstig of ongunstig, en een rangschikking op te maken 
binnen de categorie gunstig.  De rangschikking is bindend voor de aanstellende 
overheid. 

 De geldigheidsduur van het verslag en de rangschikking bedraagt 1 jaar. 
(Toegevoegd G.R. 24.05.2016 en gewijzigd G.R. 27.06.2017, GR 28.05.2019 en GR 
24.11.2020) 
 
Artikel 35 
In afwijking van artikel 10 §1, 2°, moet de kandidaat geschikt bevonden worden via een 
selectiegesprek met ten minste een specialist HR.  De Afdelingen II en III van dit Hoofdstuk, 
zijn niet toepasselijk. 
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Afdeling VII De indiensttreding 
 
Artikel 36 
De datum van indiensttreding wordt vastgelegd in het aanstellingsbesluit.  
 
Indien de kandidaat niet in dienst treedt op de indiensttredingsdatum, wordt hij geacht te 
verzaken. Wanneer de kandidaat hiervoor een gegronde reden kan inroepen, kan de 
aanstellende overheid, bij gemotiveerd besluit, een nieuwe datum van indiensttreding 
bepalen. 
 
Artikel 37 
Het personeelslid legt de eed af bij zijn indiensttreding. 
 

Hoofdstuk III. De proeftijd en de inloopperiode 
 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 38 
De proeftijd voor statutaire medewerkers of de inloopperiode voor contractuele 
medewerkers beoogt de integratie van de medewerker in de organisatie en de inwerking in 
de functie en stelt de aanstellende overheid in staat de geschiktheid van het personeelslid 
voor de functie na te gaan. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016, GR 28.05.2019) 
 
Artikel 39 
Uiterlijk binnen een maand na de indiensttreding wordt met het personeelslid een gesprek 
gevoerd over de doelstellingen en de verwachtingen met betrekking tot de functie, het 
functioneren in de dienst en de competenties, zoals opgenomen in de functiebeschrijving, 
en de taakafspraken. 
(Gewijzigd G.R. 25.01.2011, GR 28.05.2019) 
 
Artikel 40 
Het personeelslid op proef of in een inloopperiode krijgt tijdens de proeftijd of inloopperiode 
op regelmatige basis feedback over de manier van functioneren. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
 
 

Afdeling II De inloopperiode van het contractuele personeelslid 
 
Artikel 41 
Bij contractuele aanstellingen en bevorderingen bedraagt de inloopperiode de helft van de 
duur van het contract met een maximum van 6 maanden.  Bij een aanstelling  van 
onbepaalde duur bedraagt de inloopperiode 6 maanden. 
De aanstellende overheid kan gemotiveerd beslissen om de inloopperiode met maximum 6 
maanden te verlengen.  
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(Gewijzigd G.R. 24.05.2016, G.R. 28.05.2019) 
 
 
 

Afdeling III De proeftijd van het statutaire personeelslid  
 
Artikel 42 
§ 1. De duur van de proeftijd  bedraagt 6 maanden.  De proeftijd voor de decretale graden 
bedraagt 12 maanden. 
(Gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
§ 2. Elke periode die het personeelslid om enigerlei reden ononderbroken voor meer dan 20 
werkdagen afwezig is, met uitzondering van de jaarlijkse vakantie, heeft een evenredige 
verlenging van de proeftijd van het statutair personeelslid tot gevolg.  
 
In afwijking hiervan kan de aanstellende overheid beslissen dat de proeftijd ten einde loopt 
en dat een eindevaluatie zal worden uitgesproken in geval van langdurige periodes van 
afwezigheid die de proeftijd zouden uithollen en die een eindevaluatie van de proeftijd 
eindeloos zouden uitstellen. Er wordt van langdurige periodes gesproken, van zodra de 
proeftijd minstens verdubbelt. 
 
(Gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 43 
De diensten die een personeelslid tot de datum van de statutaire aanstelling op proef in 
tijdelijk verband bij de organisatie heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij 
of zij aangesteld wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd. 
(Gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 44 
Het statutair personeelslid op proef valt onder regeling van de Rijkssociale zekerheid. 
 
Artikel 45 
Indien van de kandidaten geëist wordt dat zij tijdens de proeftijd een bijzondere 
bekwaamheidsakte behalen, kan de proeftijd verlengd worden met de tijd, die nodig is om 
deze akte te behalen. Deze verlenging kan inhouden dat ook tijd wordt gegeven om aan 
herexamens of een tweede zittijd deel te nemen, doch kan niet inhouden dat er tijd wordt 
gegeven voor het overdoen van een studie(jaar). 
 
Artikel 46 
Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef zijn hoedanigheid 
van op proef aangesteld personeelslid, tot de aanstellende overheid beslist over de vaste 
aanstelling of het ontslag. De aanstellende overheid neemt zijn beslissing zonder uitstel. 
 
 

Hoofdstuk IV. De vaste aanstelling in statutair verband 
 
Artikel 47 
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Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op 
voorwaarde dat het: 
1° voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, de aanwervingsvoorwaarden en de 
eventueel vastgestelde aanvullende aanwervingsvoorwaarden die voor de betrekking van 
toepassing zijn 
2° de proeftijd met een gunstig evaluatieresultaat heeft beëindigd, behalve wanneer 
toepassing moet gemaakt worden van artikel 45. 
 
Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de graad waarin het op proef 
werd aangesteld. 
 
 

Hoofdstuk V. Feedback en evaluatie  
(Vervangen G.R. 28.05.2019) 

 
 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 48 
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de evaluatie van de decretale graden, zijnde de 
algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur. 
 
Artikel 49 
Het feedback- en evaluatiesysteem gaat uit van ontwikkelings- en groeimogelijkheden van 
medewerkers en beoogt uitstekende resultaten, goede motivatie en professionele groei van 
de medewerker. 
 
Artikel 50 
Alle personeelsleden worden geïnformeerd over de aspecten van het feedback- en 
evaluatiesysteem en over de competenties en waarden die vereist zijn in hun functie. 
 
Artikel 51 
De verslagen van alle gesprekken in het kader van feedback, evaluatie, knipperlicht- en 
verbetertraject worden in kwalitatief beschrijvende vorm opgesteld, gedateerd en door beide 
partijen (digitaal) ondertekend. 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
Artikel 52 
De in artikel 51 vermelde verslagen worden steeds opgenomen in het digitale 
evaluatiedossier van de medewerker.  In voorkomend geval maken nota’s van 
leidinggevenden, evenals het beroepsdossier (tegen een evaluatie) deel uit van het 
evaluatiedossier. 
 
Nota’s van leidinggevenden hebben betrekking op gebeurtenissen en / of gedragingen die 
het functioneren negatief (kunnen) beïnvloeden. 
 
Stukken in het evaluatiedossier worden ondertekend door medewerker en leidinggevende. 
Als de betrokken medewerker weigert te ondertekenen, zal de leidinggevende dit vermelden 
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op de stukken. In dat geval worden ook mails of briefwisseling die getuigen van kennisname 
toegevoegd aan het dossier. 
 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
Artikel 53 
Elk personeelslid kan op elk ogenblik kennis nemen van zijn evaluatiedossier via het digitale 
personeelsbeheerssysteem. 
 

Afdeling II Permanente feedbackcyclus 
 
Artikel 54 
§1. Het hoofd van het personeel, en in zijn opdracht het HR-team, installeert en stimuleert 
permanente feedback, waarbij leidinggevenden de verantwoordelijkheid en opdracht 
hebben om voldoende feedback te geven aan de medewerkers, die rechtstreeks aan hen 
rapporteren, en omgekeerd. Het doel is het functioneren van medewerkers en de onderlinge 
samenwerking te optimaliseren, de resultaten en gestelde doelen op te volgen, de 
prestaties te verbeteren en professionele groei te stimuleren. Minstens 2 keer per jaar en zo 
vaak als nodig of wenselijk worden feedbackgesprekken tussen leidinggevende en 
medewerker gevoerd.  
 
§2. Het feedbackgesprek is een ontwikkelgesprek tussen de leidinggevende en zijn/haar 
rechtstreekse medewerker. Tijdens dit gesprek komen volgende topics aan bod: 

- Doelstellingen en resultaten 
- Persoonlijk functioneren (competenties en organisatiewaarden) 
- Groei en ontwikkeling 
- Welzijn op het werk 

 

Afdeling III Formele evaluatie: algemene bepalingen en vormen 
 
Artikel 55 
De formele evaluatie toetst de bijdrage van de medewerker aan de organisatie. Om de 
bijdrage te meten, kijken we naar volgende criteria: 
- de prestaties en realisaties van het personeelslid, getoetst aan vooropgestelde 

doelstellingen en resultaatsgebieden  
- het gedrag en persoonlijk functioneren, getoetst aan de organisatiewaarden en 

functiespecifieke competenties.  
 
Artikel 56 
Het personeelslid wordt in 4 situaties formeel geëvalueerd: 
1° in het kader van een nieuwe aanstelling of nieuwe functie (proeftijd of inloopperiode):  
2° bij een schaalovergang in het kader van de functionele loopbaan 
3° bij functioneringsproblemen: in het kader van een knipperlichttraject en verbetertraject 
4° bij uitzonderlijke bijdrage en uitmuntende prestaties 
 
Artikel 57 
§1. De evaluatie in het kader van een proeftijd of inloopperiode wordt georganiseerd in 
volgende gevallen: 
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- Op het einde van de inloopperiode na een aanstelling via aanwerving, interne of 
externe mobiliteit of bevordering 

- Op het einde van de proeftijd in het kader van een op proef benoeming of 
bevordering 

(cfr. bepalingen Titel III, Hoofdstuk III)  
 
Artikel 58 
De evaluatie bij een schaalovergang in het kader van de functionele loopbaan wordt 
georganiseerd wanneer medewerkers de in artikel 95 tot en met 99 bepaalde 
schaalanciënniteit opgebouwd hebben.  De evaluatie en de effectieve schaalovergang 
kunnen maar plaatsvinden op voorwaarde dat de medewerker op het ogenblik van het 
bereiken van de vereiste schaalanciënniteit effectief presteert en hieraan voorafgaand ten 
minste 6 maanden effectief prestaties leverde gedurende 12 maanden;  anders wordt de 
datum van de evaluatie en van de effectieve schaalovergang uitgesteld totdat aan deze 
voorwaarden voldaan is.  Bij een gunstig evaluatieresultaat kan de medewerker de 
schaalovergang effectief maken. 
 
Artikel 59 
Bij aanwijzingen van functioneringsproblemen wordt de evaluatie in het kader van een 
knipperlichttraject georganiseerd. De leidinggevende kan het knipperlichttraject op elk 
moment in de loopbaan van de medewerker opstarten.  
 
Het knipperlichttraject duurt 12 maanden. Bij de start van een knipperlichttraject geeft de 
leidinggevende in een gesprek met de medewerker duidelijk mee op welke punten de 
medewerker zich dient te verbeteren. Het verslag van dit gesprek wordt toegevoegd aan het 
evaluatiedossier in het personeelsbeheerssysteem. Gedurende het knipperlichttraject 
voorziet de leidinggevende in voldoende ondersteuning en opvolging. De formele evaluatie 
vindt plaats op het einde van het knipperlichttraject. 
 
Indien uit deze evaluatie onvoldoende verbetering blijkt, wordt een verbetertraject opgestart. 
Het managementteam wordt geïnformeerd over de opstart van elk verbetertraject. Het 
verbetertraject duurt 6 maanden. Het verbetertraject start met een gesprek waarin de 
verbeterafspraken worden verduidelijkt. Tijdens het gesprek tussen leidinggevende en 
medewerker is steeds een medewerker van het HR-team aanwezig. De verbeterafspraken 
worden opgenomen in een verslag, dat wordt toegevoegd aan het evaluatiedossier in het 
personeelsbeheerssysteem. Op het einde van het verbetertraject vindt een formele 
evaluatie plaats.  
 
Indien zich voor een medewerker na het afronden van een knipperlicht- of verbetertraject 
binnen de 2 jaar opnieuw functioneringsproblemen voordoen, zal het knipperlichttraject van 
12 maanden worden overgeslaan en wordt meteen een verbetertraject opgestart. 
 
Artikel 60 
Bij uitzonderlijke bijdrage en uitmuntende prestaties van een medewerker kan de 
leidinggevende een evaluatie opstarten. Het resultaat van deze evaluatie heeft de 
toekenning van waarderende en stimulerende maatregelen tot gevolg.  
De concrete toepassing hiervan wordt verder uitgewerkt in een afzonderlijk reglement.  Na 
goedkeuring kan de concrete toepassing in voege treden. 
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Afdeling IV Formele evaluatie: het verloop van de evaluatie 
 
Artikel 61 
Het hoofd van het personeel wijst de evaluatoren aan. De evaluator is voldoende competent 
om met kennis van zaken en op een objectieve, evenwichtige manier een oordeel uit te 
spreken over het presteren van het personeelslid. 
 
De opmaak van de evaluatie gebeurt door de leidinggevende in het digitale 
personeelsbeheerssysteem en op basis van het daartoe voorziene sjabloon. 
 
De evaluatie wordt besproken in een evaluatiegesprek tussen de evaluator en het 
betrokken personeelslid. Op vraag van de evaluator of in het kader van een verbetertraject, 
kan een medewerker van HR bij het evaluatiegesprek aanwezig zijn. 
 
De leidinggevende ondertekent het evaluatieverslag (digitaal).  Nadien ondertekent het 
personeelslid eveneens het evaluatieverslag (digitaal) voor kennisneming. 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 

Afdeling V De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 
 
Artikel 62 
De evaluaties worden vastgelegd in termen van gunstig, nog niet gunstig en ongunstig.  
 
Artikel 63 
Het hoofd van het personeel beslist over de toepassing van de positieve en negatieve 
gevolgen, met uitzondering van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. In geval van 
een verbetertraject, adviseert het managementteam het hoofd van het personeel in zijn 
beslissing.  
 
Artikel 64: evaluatie in het kader van proeftijd of inloopperiode 
 
§1. Medewerkers krijgen tijdens de proeftijd of inloopperiode geregeld feedback over hun 
functioneren. Op het einde van de proeftijd of inloopperiode vindt een evaluatie plaats.  
Deze evaluatie wordt uitgedrukt in termen van gunstig of ongunstig. In sommige, verder 
beschreven, situaties kan de evaluatie ook resulteren in ‘nog niet gunstig’. 
 
§2. Voor medewerkers in de proeftijd na een op proef benoeming zijn afhankelijk van het 
evaluatieresultaat deze gevolgen van toepassing:  
- Gunstig: vaste benoeming 
- Nog niet gunstig: verlenging van de proefperiode van maximaal 6 maanden (voor 
decretale graden: maximum 12 maanden) 
- Ongunstig: uit dienst  
 
Het statutair personeelslid op proef dat na het verstrijken van de proeftijd op grond van het 
ongunstig resultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling 
in statutair verband, wordt ontslagen. Dit ontslag wordt gegeven in overeenstemming met 
de bepalingen van artikel 130 van deze rechtspositieregeling. 
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De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf. Het personeelslid kan zich tijdens 
deze hoorzitting laten bijstaan door een raadsman. 
 
§3. Het resultaat van de evaluatie op het einde van de proefperiode of inloopperiode naar 
aanleiding van een bevordering zal leiden tot volgend advies en daaraan gekoppeld gevolg:   
- gunstig:  

 bij een bevordering in het vast kader: definitieve benoeming in de graad  
 bij een bevordering in het contractueel kader: definitieve aanstelling in de 

graad 
- nog niet gunstig: verlenging van de proefperiode 
- ongunstig :  

 voor het vastbenoemd personeelslid: herplaatsing in een functie van zijn vorige of 
een hieraan gelijkwaardige graad, in toepassing van artikel 123 en 124 van deze 
rechtspositieregeling 

 voor het contractueel personeelslid: opnieuw opnemen van zijn vorige 
arbeidsovereenkomst indien deze werd geschorst. 

 
§4. Voor medewerkers voor wie naar aanleiding van een nieuwe contractuele aanstelling 
een inloopperiode loopt, gelden deze gevolgen: 

- gunstig: verder zetten van het contract. Artikel 65 §1 is op deze medewerkers 
voortaan van toepassing. 

- ongunstig: beëindigen van het contract 
 
Artikel 65: evaluatie bij schaalovergang 
Het evaluatieresultaat van de evaluatie bij een schaalovergang in het kader van de 
functionele loopbaan resulteert in ‘gunstig’ of ‘ongunstig’.  
 

- Gunstig: de medewerker krijgt de volgende salarisschaal van de functionele 
loopbaan. 

 
- Ongunstig: de medewerker heeft geen recht op de volgende salarisschaal van de 

functionele loopbaan, ook al heeft de medewerker de vereiste schaalanciënniteit. 
Hij/zij krijgt die salarisschaal pas als het een gunstig evaluatieresultaat bekomt. Via 
feedbackgesprekken wordt de medewerker opgevolgd. Minstens 6 maanden na het 
ongunstige evaluatieresultaat kan de medewerker verzoeken om een nieuwe 
evaluatie, die zal uitwijzen of de volgende salarisschaal alsnog toegekend wordt. 

 
Artikel 66: evaluatie bij knipperlicht- en verbetertraject 
 
Het knipperlichttraject duurt 12 maanden en start met het benoemen van een aantal 
functioneringsproblemen en het maken van afspraken om deze problemen weg te werken. 
Wanneer de evaluatie op het einde van het knipperlichttraject als resultaat ‘ongunstig’ heeft, 
wordt een verbetertraject opgestart. 
 
Het managementteam wordt geïnformeerd over de opstart van elk verbetertraject. Het 
verbetertraject duurt 6 maanden. Het verbetertraject start met een gesprek waarin de 
verbeterafspraken (opnieuw) worden verduidelijkt. Tijdens het gesprek tussen 
leidinggevende(n) en medewerker is steeds een medewerker van het HR-team aanwezig. 
De verbeterafspraken worden opgenomen in een verslag, dat wordt toegevoegd aan het 
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evaluatiedossier in het personeelsbeheerssysteem. Op het einde van het verbetertraject 
vindt een formele evaluatie plaats.  
 
Wanneer deze evaluatie nog steeds ongunstig is, kunnen volgende maatregelen getroffen 
worden: 

- Herplaatsing in een functie van een lagere graad of; 
- Een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid. 

 
Het personeelslid wordt hiervan binnen de 10 werkdagen op de hoogte gebracht. De 
aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Ze hoort 
vooraf en binnen de maand het personeelslid. 
 
Het ontslag van het vast aangesteld personeelslid verloopt volgens de regels vermeld in 
artikel 131 van deze rechtspositieregeling. 
 
Artikel 67: evaluatie bij uitzonderlijke bijdrage 
 
Bij een uitzonderlijke bijdrage en uitmuntende prestaties van een medewerker krijgt deze 
medewerker toegang tot een aanbod van stimulerende en waarderende maatregelen.  
 
De concrete toepassing hiervan wordt verder uitgewerkt in een afzonderlijk reglement. 
 
Artikel 68 
(Geschrapt GR 28.05.2019) 
 

Afdeling VI Het beroep tegen de evaluatie 
(Vervangen G.R. 28.05.2019 & gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
Artikel 69 
Het personeelslid kan beroep aantekenen tegen de evaluatie.  Het beroep werkt schorsend. 
 
Artikel 70 
Om ontvankelijk te zijn moet: 
 het beroep worden ingesteld door een brief te richten aan de algemeen directeur, uiterlijk 

binnen de 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de ondertekening voor 
kennisname van het evaluatieverslag (digitaal) of de datum waarop het evaluatieverslag 
aangetekend werd opgestuurd naar de medewerker als gevolg van diens weigering om 
het verslag te ondertekenen. 

 het beroepschrift de motivatie bevatten. 
 

Onderafdeling I. De procedure 

 
Artikel 71 
§1. Voor alle personeelsleden wordt een beroepscomité opgericht. De leden van het 
beroepscomité worden nominatief aangesteld door de aanstellende overheid. 
 
In het beroepscomité zetelen: 

 een adjunct-algemeen directeur; 
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 een leidinggevende of expert HR; 
 een jurist of stafmedewerker. 

 
De algemeen directeur, de leden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en 
schepenen evenals de leidinggevende, die de evaluatie van het personeelslid heeft 
opgemaakt, kunnen geen deel uitmaken van het beroepscomité. 
 
§2. Het beroepscomité formuleert een gemotiveerd schriftelijk advies aan het hoofd van het 
personeel, die uiteindelijk op basis van het advies beslist of hij de bestaande evaluatie en 
het evaluatieresultaat bevestigt of aanpast. 
 
§3. Alle leden van het beroepscomité zijn stemgerechtigd. In het beroepscomité fungeert de 
HR-medewerker als secretaris. 
 
Artikel  72 
Binnen de 20 werkdagen onderzoekt het beroepscomité het beroep en hoort het de 
evaluator en het personeelslid, dat zich kan laten bijstaan door een raadsman. 
 
In geval van gewettigde afwezigheid van het personeelslid dat beroep heeft aangetekend 
kan het personeelslid de raadsman machtigen om het betrokken personeelslid te 
vertegenwoordigen of kan ze beslissen tot nieuwe oproeping. 
 
De oproepingsbrief wordt ten minste 5 werkdagen voor hun verschijning voor de hoorzitting 
van het beroepscomité verstuurd. De brief maakt melding van de plaats, de mogelijkheid 
om het evaluatiedossier in te zien en van het recht om zich te laten bijstaan door een 
raadsman naar keuze. 
 
Artikel 73 
(geschrapt GR 28.05.2019) 
 
Artikel 74 
Van elk verhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt dat een getrouwe weergave bevat 
van de afgelegde verklaringen. Na het verhoor wordt het proces-verbaal aan de 
betrokkenen voorgelegd met het verzoek het op hun beurt te ondertekenen voor 
kennisneming. Wanneer een betrokkene weigert te ondertekenen wordt daarvan melding 
gemaakt in het proces-verbaal, samen met eventuele opmerkingen van het personeelslid 
dat beroep heeft aangetekend. Het proces-verbaal kan aangevuld worden met alle 
geschriften en stukken, die betrokkenen bij het beroepscomité hebben ingediend. 
 
Het proces-verbaal wordt bij het evaluatiedossier gevoegd. 
 
Artikel 75 
§1. Het beroepscomité kan geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van de leden 
aanwezig is. Ze beraadslaagt met gesloten deuren en formuleert na de ondertekening van 
het proces-verbaal van verhoor een schriftelijk gemotiveerd advies.  
 
In dat schriftelijk gemotiveerd advies stelt het beroepscomité aan het hoofd van het 
personeel voor om het evaluatieresultaat te behouden dan wel te wijzigen in de mate waarin 
ze dit aangeeft.  Het advies van het beroepscomité wordt bij het evaluatiedossier gevoegd. 
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§2.  Het volledige evaluatiedossier wordt binnen de 20 werkdagen na de laatste hoorzitting 
toegezonden aan het hoofd van het personeel.  Het personeelslid krijgt hiervan melding. 
 
Als het beroepscomité geen advies formuleert of het evaluatiedossier aan het hoofd van het 
personeel niet heeft toegezonden binnen de 20 werkdagen, dan is het evaluatieresultaat 
gunstig indien het nog niet gunstig of ongunstig was. 
Het hoofd van het personeel past het evaluatieresultaat in die zin aan. 
 
 

Onderafdeling II. De beslissing 

 
Artikel 76 
Het hoofd van het personeel beslist op basis van het advies van het beroepscomité of hij 
het evaluatieresultaat aanpast of bevestigt.  
 
Hij brengt binnen de 20 werkdagen na ontvangst van het evaluatiedossier het personeelslid, 
de evaluator-leidinggevende en het beroepscomité op de hoogte van zijn beslissing. 
 
Als het hoofd van het personeel binnen de 20 werkdagen geen beslissing neemt over de 
bevestiging of de aanpassing van het evaluatieresultaat, is het evaluatieresultaat gunstig 
indien het ongunstig of nog niet gunstig was. 
 
Artikel 77 
Het hoofd van het personeel kan geen beslissing nemen over het ontslag wegens 
beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een ongunstig evaluatieresultaat. In dat geval 
doet het hoofd van het personeel een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens 
beroepsongeschiktheid aan de aanstellende overheid. De aanstellende overheid hoort 
aansluitend het personeelslid, dat zich kan laten bijstaan door een raadsman naar keuze. 
Binnen de 20 werkdagen na de laatste hoorzitting neemt de aanstellende overheid een 
gemotiveerde beslissing.  
 
De beslissing van de aanstellende overheid wordt binnen de 10 werkdagen aan het 
personeelslid, de evaluator-leidinggevende en aan de leden van het beroepscomité 
betekend. 
 
 
 

Hoofdstuk VI. Evaluatie van de algemeen directeur, de 
adjunct-algemeen directeur en de financieel 
directeur 

(Vervangen G.R. 28.05.2019) 
 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 78  
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§1 De algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en financieel directeur worden 2 
maal per legislatuur geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het college van 
burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
De evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van 
een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de medewerker en op basis van 
een onderzoek over de wijze van functioneren van de medewerker, waarbij de leden van 
het managementteam en de voorzitter van de raad betrokken worden.  
Er wordt in de gesprekken gepeild naar de mate waarin en de wijze waarop de medewerker 
aan de vastgestelde competenties, resultaatsverbintenissen en afspraken heeft voldaan. De 
interviews en bevragingen maken geen deel uit van het evaluatiedossier. De resultaten 
ervan worden verwerkt tot conclusies, die per competentie worden verwerkt in het 
voorbereidend rapport.  
 
§2 De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde competenties en 
resultaatsdoelstellingen. Deze worden in overleg met de medewerker vastgesteld. Het 
geheel wordt in overleg met het college vastgelegd op basis van het competentieprofiel, de 
functiebeschrijving zoals gepreciseerd in het decreet lokaal bestuur en het strategisch 
beleidsplan van de stad.   
 
§3. De onafhankelijkheid waarmee de financieel directeur bepaalde taken, vermeld in het 
decreet lokaal bestuur, uitvoert, mag niet het voorwerp zijn van evaluatie. De mate waarin 
de financieel directeur zich inzet voor de uitvoering van die taken is wel een aandachtspunt 
in de evaluatie. 
 

Afdeling II De evaluatie tijdens de proeftijd 
 
Artikel 79 
 
§1 Bij de aanvang van de proeftijd voert de algemeen directeur een planningsgesprek met 
de burgemeester als vertegenwoordiger van het college. De financieel directeur en adjunct-
algemeen directeur voeren een planningsgesprek met de algemeen directeur en de 
burgemeester als vertegenwoordiger van het college. De afspraken worden schriftelijk 
vastgelegd, ondertekend door beide partijen en ter kennisgeving overgemaakt aan de leden 
van het evaluatiecomité.  
 
§2 Als de eerste helft van de proeftijd verstreken is, zal een coaching- en feedbackgesprek 
worden gevoerd tussen :  
1. de algemeen directeur en het college  
2. de financieel directeur , het college en de algemeen directeur  
3. de adjunct-algemeen directeur, het college en de algemeen directeur 
 
§3 Op het einde van de proeftijd vindt de eindevaluatie van de proeftijd plaats. Het 
voorbereidend rapport van de externe deskundigen in personeelsbeleid wordt ingeleverd bij 
het evaluatiecomité dat de eindevaluatie uitspreekt voor het verstrijken van de proeftijd.  
 
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig. De medewerker 
die na het verstrijken van de proeftijd op grond van het negatieve resultaat van de 
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eindevaluatie niet in aanmerking komt voor vaste benoeming in statutair verband, wordt 
door de raad ontslagen. Het ontslag wordt gegeven conform de bepalingen van artikel 164.  
 
§4 Het evaluatiecomité kan een verlenging van de proeftijd voorstellen als uit de 
eindevaluatie blijkt dat de duur van de inwerkperiode niet volstaat om tot een gefundeerd 
evaluatieresultaat te komen. De verlenging kan slechts eenmaal worden toegepast met een 
duur van maximaal 12 maanden. In voorkomend geval beslist de raad gemotiveerd over de 
verlenging.  
 
§5 De medewerker wordt na afloop van de verlengde inwerkperiode opnieuw geëvalueerd 
volgens dezelfde procedure. Als hij op grond van het negatieve resultaat van die evaluatie 
niet in aanmerking komt voor vaste benoeming in statutair verband, wordt hij door de raad 
ontslagen en dit op voorwaarde dat de raad vastgesteld heeft dat de passende 
begeleidingsmaatregelen voor de verbetering van de wijze van het functioneren, uitgevoerd 
zijn. 
 
Artikel 80 
(geschrapt GR 28.05.2019) 
 
Artikel 81 
(geschrapt GR 28.05.2019) 
 

Afdeling III De evaluatieresultaten en de gevolgen ervan 
 
Artikel 82 
Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig, nog niet gunstig of ongunstig. 
Bij staking van stemmen is het evaluatieresultaat gunstig. 
 
Een evaluatie ‘nog niet gunstig’ geeft aanleiding tot het voorzien van een coaching door een 
externe deskundige, die niet betrokken is geweest bij het evaluatieproces. 
 
Na een ongunstige evaluatie wordt een verbetertraject van 6 maanden opgestart. Op het 
einde van dit traject vindt opnieuw een evaluatie plaats. Indien hieruit nog steeds een 
ongunstig evaluatieresultaat blijkt, volgt een ontslag wegens beroepsongeschiktheid. 
De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. De 
functiehouder wordt  vooraf gehoord. 
 

Afdeling IV Tussentijdse feedback 
 
Artikel 83 
De algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en financieel directeur krijgen 
tussentijds feedback over hun functioneren door het college van burgemeester en 
schepenen.  
 

Hoofdstuk VII. Professionele groei van de medewerker 
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Artikel 84 
De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot 
aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie en te groeien in hun 
professionele ontwikkeling. 
 
De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe 
inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. 
 
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 85 
Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht wordt onder vorming 
verstaan: elk begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht of dat intern of extern aan het 
stadsbestuur georganiseerd wordt, ongeacht de duur ervan en ongeacht of het individueel 
dan wel in groepsverband georganiseerd wordt. 
 
Artikel 86 
De vormingsverantwoordelijke zorgt in samenwerking met het hoofd van het personeel voor 
de concrete invulling van het vormingsrecht en van de vormingsplicht op basis van de 
vastgestelde vormingsbehoeften. 
 
Artikel 87 
§ 1. Het vormingsreglement, toegevoegd als bijlage 4, regelt onder meer: 
1° de vorming tijdens de proeftijd en inloopperiode; 
2° de verplichtingen van de personeelsleden bij deelname aan een vormingsactiviteit; 
3° de faciliteiten die aan de personeelsleden toegekend worden bij het volgen van 
vorming, andere dan degene die vastgesteld worden in § 2; 
4° de algemene criteria op basis waarvan vormingsaanvragen geweigerd worden 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
§2. Het personeelslid krijgt voor alle interne of externe vormingsfaciliteiten waaraan het 
deelneemt op uitdrukkelijk verzoek van het hoofd van het personeel, dienstvrijstelling en de 
periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
 
§ 3. Het stadsbestuur draagt de kosten voor de deelname aan opgelegde 
vormingsactiviteiten. Tot die kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en 
van de plaats waar de vormingsactiviteit doorgaat. 
 
 

Hoofdstuk VIII. De administratieve anciënniteiten 
 
Artikel 88 
De volgende administratieve anciënniteiten zijn van toepassing op het personeelslid:  
1° graadanciënniteit; 
2° niveauanciënniteit; 
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3° dienstanciënniteit; 
4° schaalanciënniteit. 
 
De graad-, niveau-, en dienstanciënniteit bestaan uit de werkelijke diensten die bij een 
overheid werden gepresteerd, zoals gedefinieerd onder ‘overheid’ in bijlage 1 bij deze 
rechtspositieregeling. 
 
Artikel 89 
De administratieve anciënniteiten, vermeld in artikel 88, 1° tot en met 4°, worden uitgedrukt 
in jaren en volle kalendermaanden. Ze nemen een aanvang op de eerste dag van een 
maand. Als de diensten geen aanvang hebben genomen op de eerste dag van een maand 
of geen einde hebben genomen op de laatste dag van een maand, worden de gedeelten 
van maanden weggelaten. 
 
Artikel 90 
De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van 
de aanstelling op proef of aanvang inloopperiode 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 of aanvang inloopperiode 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. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 91 
§1 De schaalanciënniteit is de anciënniteit verworven bij het stadsbestuur in een bepaalde 
salarisschaal van de functionele loopbaan van een bepaalde graad. Ze neemt een aanvang 
op de datum van de aanstelling op proef of aanvang inloopperiode in die graad, tenzij 
anders bepaald. 
 
§2 Diensten die recht geven op een salaris geven recht op de toekenning van 
schaalanciënniteit.  Onbezoldigde volledige afwezigheid wordt in rekening genomen voor de 
toekenning van schaalanciënniteit zolang de aanéénsluitende periode van 1 jaar niet 
overschreden wordt. Vanaf de aaneensluitende periode van 1 jaar overschreden wordt, 
wordt enkel dit eerste jaar in aanmerking genomen voor de berekening van de 
schaalanciënniteit. 
 
§3 Indien de periode van 1 jaar overschreden wordt omwille van de cumulatie van één of 
meerdere verloven en/of afwezigheden, zullen deze wel worden meegerekend voor de 
schaalanciënniteit indien het gaat over: 
- Het moederschapsverlof 
- Het vaderschapsverlof 
- Het geboorteverlof 
- Het onbetaald verlof met een maximum van 20 werkdagen/jaar 
- Thematische verloven 
- Afwezigheid door ziekte 
- Afwezigheid omwille van een arbeidsongeval 
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De volledige periode van verlof en/of afwezigheid wordt in aanmerkingen genomen voor de 
berekening van de schaalanciënniteit. 
 
Wanneer een personeelslid na de beëindiging van zijn aanstelling binnen een periode van 
maximum 1 jaar opnieuw in dienst komt bij de organisatie, worden voorgaande 
aanstellingen bij de organisatie mee in aanmerking genomen voor de toekenning van 
schaalanciënniteit, op voorwaarde dat de nieuwe aanstelling gebeurt in dezelfde schaal. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 92 
§ 1. De diensten gepresteerd bij een andere overheid, zoals bedoeld in artikel 59 van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen, worden in aanmerking genomen voor de 
vaststelling van de administratieve anciënniteiten, met uitzondering van de 
schaalanciënniteit. 
 
De administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van een 
vergelijking van die diensten met de algemene en de specifieke voorwaarden en het 
functieprofiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 
 
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid 
gepresteerd werden. 
 
§ 2. In afwijking van artikel 91, eerste lid, en artikel 92 § 1 geeft de beroepservaring die 
rechtstreeks relevant is voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt en die het 
personeelslid heeft opgedaan bij een andere overheid of in de privésector of als 
zelfstandige recht op de toekenning van schaalanciënniteit.  
 
§ 3. De HR directeur beoordeelt de relevantie van de beroepservaring, zoals bedoeld in de 
vorige paragraaf, volgens de bepalingen van artikel 92 § 1. 
 
Artikel 93 
§ 1. Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige, die 
rechtstreeks relevant is voor de functie waarin het aangesteld wordt, wordt graad-, niveau-, 
en dienstanciënniteit toegekend. 
§ 2.  Het hoofd van het personeel beoordeelt de relevantie van de beroepservaring, zoals 
bedoeld in de vorige paragraaf, volgens de bepalingen van artikel 92 § 1. 
 
 

Hoofdstuk IX. De functionele loopbaan 
 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 94 
De functionele loopbaan bestaat uit de toekenning van opeenvolgende salarisschalen die 
met één en dezelfde graad verbonden zijn. 
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Bij elke aanstelling in een graad krijgt het personeelslid de eerste salarisschaal van de 
functionele loopbaan van die graad, tenzij anders bepaald. 
 
 

Afdeling II De functionele loopbanen per niveau 
 
Artikel 95 
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau A:  
 
1° voor de graden van rang Av, vermeld in artikel 6, tweede lid, een van de volgende 

functionele loopbanen: 
- A1a-A1b-A2a: 

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

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

- A1a-A2a-A3a: 
1) van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig 

evaluatieresultaat; 
2) van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a 

en een gunstig evaluatieresultaat; 
(Toegevoegd G.R. 16.12.2014) 
 

2° voor de graden van rang Avb, vermeld in artikel 6, tweede lid, een van de volgende 
functionele loopbanen:  
- A6a-A6b-A7a: 

1) van A6a naar A6b na 4 jaar schaalanciënniteit in A6a en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

2) van A6b naar A7a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A6a en A6b 
en een gunstig evaluatieresultaat; 

- A6a-A7a-A7b: 
3) van A6a naar A7a na 4 jaar schaalanciënniteit in A6a en een gunstig 

evaluatieresultaat; 
4) van A7a naar A7b na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A6a en Aa7 

en een gunstig evaluatieresultaat; 
(Toegevoegd G.R. 16.12.2014) 

 
3° voor de graden van rang Ax, vermeld in artikel 6, tweede lid: 
 A4a-A4b: 
 van A4a naar A4b na 9 jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig evaluatieresultaat; 
4° voor de graden van rang Ay, vermeld in artikel 6, tweede lid: 
 A5a-A5b: 
 van A5a naar A5b na 9 jaar schaalanciënniteit in A5a en een gunstig evaluatieresultaat; 
5° voor de graden van rang Az, vermeld in artikel 6, tweede lid:  
 A10a-A10b: 
 van A10a naar A10b na negen jaar schaalanciënniteit in A10a en een gunstig 

evaluatieresultaat; 
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(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
Artikel 96 
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau B: 
 
1° voor de graden van rang Bv, vermeld in artikel 6, tweede lid: 
 B1-B2-B3: 

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

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

2° voor de graad van rang Bx, vermeld in artikel 6, tweede lid: 
B4-B5: van B4 naar B5 na 9 jaar schaalanciënniteit in B4 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

 
Artikel 97 
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen zijn voor het niveau C: 
 
1° voor een graad van rang Cv, vermeld in artikel 6, tweede lid: 
 C1-C2-C3: 
 1) van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig   
  evaluatieresultaat; 

2) van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit en een gunstig 
evaluatieresultaat; 

 
2° voor de graad van rang Cx, vermeld in artikel 6, tweede lid: 

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

 
Artikel 98 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen voor het niveau D zijn: 
 
1° voor de graad van rang Dv, vermeld in artikel 6, tweede lid: 
D1-D2-D3: 

1)   van D1 naar D2 na 4 jaar schaalanciënniteit in D1 en een gunstig 
evaluatieresultaat; 
2)   van D2 naar D3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en een 
gunstig   evaluatieresultaat 

2° voor de graad van rang Dx, vermeld in artikel 6, tweede lid 
D4 – D5: van D4 naar D5 na 9 jaar schaalanciënniteit in D4 en een gunstig 
evaluatieresultaat. 

 
Artikel 99 
De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 
salarisschalen voor het niveau E zijn: 
 
voor de graad van rang Ev, vermeld in artikel 6, tweede lid: 
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E1-E2-E3: 
1° van E1 naar E2 na 4 jaar schaalanciënniteit in E1, en een gunstig 

evaluatieresultaat; 
2° van E2 naar E3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2, en 

een gunstig evaluatieresultaat 
  



 
 

 
 

36

Hoofdstuk X. De bevordering 
 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 100 
De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een betrekking van een graad van 
een hogere rang in overeenstemming met de indeling en de rangschikking van graden 
vastgesteld in artikel 6.  
 
Artikel 101 
§ 1. Een bevordering is enkel mogelijk in een vacante betrekking van de 
personeelsformatie.  
 
§ 2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende 
personeelsleden in aanmerking: 
 
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden 
voldoen, ongeacht hun administratieve toestand. 
 
2° de contractuele personeelsleden, die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze 
aan één van de volgende criteria beantwoorden: 
a) ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als 
vermeld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling II en III, en ze hebben de proeftijd of inloopperiode 
beëindigd; 
b) ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de 
vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in 
statutaire betrekkingen 
 
§ 3. De aanstellende overheid doet een oproep tot de kandidaten via de gepaste 
communicatiemiddelen.  (geschrapt G.R. 28.05.2019) 
 
§ 4. De oproep tot kandidaten voor de vacante betrekking bevat minimaal de volgende 
elementen:  
1° de functiebenaming en de functiebeschrijving 
2° de salarisschaal 
3° de bevorderingsvoorwaarden met inbegrip van de eventueel vereiste 
diplomavoorwaarden 
4° de selectieproeven 
5° de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend en de uiterste datum waarop 
de kandidaturen moeten worden ingediend 
6° het interne contactpunt waar de kandidaten meer informatie kunnen verkrijgen over de 
vacante betrekking en over de arbeidsvoorwaarden. 
 
§ 5. Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van 
de vacature verlopen ten minste 10 werkdagen. 
 
De datum van verzending van de kandidatuur per e-mail, dan wel de datum van invullen 
van het digitaal sollicitatieformulier geldt als datum van indiening van de kandidatuur. 
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(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
 
Artikel 102 
§ 1.De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen.  
 
§ 2. 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 103 
De bevordering gaat gepaard met een proeftijd of inloopperiode, uitgezonderd voor een 
bevordering van niveau E naar niveau D. De proeftijd of inloopperiode na bevordering is 
gelijk aan de proeftijd of inloopperiode, zoals vastgelegd in art. 41 en 42, respectievelijk 
voor contractuele en statutaire  personeelsleden. 
(Vervangen G.R. 16.12.2014) 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
 

Afdeling II De bevorderingsvoorwaarden 
 
Artikel 104 
 
§1. Medewerkers die nog in een proefperiode of inloopperiode verkeren, of voor wie een 
verbetertraject is opgestart, kunnen niet deelnemen aan een bevorderingsprocedure, noch 
effectief bevorderen. 
 
§ 2. De kandidaten moeten bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1° de kandidaat moet slagen voor een selectieprocedure. 
2° de kandidaat moet indien nodig het vereiste diploma hebben; 
3° voldoen aan de door de aanstellende overheid bepaalde minimale anciënniteit 

 
§3. De aanstellende overheid kan aanvullende bevorderingsvoorwaarden vaststellen. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016, G.R. 28.05.2019) 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
 

Afdeling III De selectieprocedure   
 
Artikel 105 
De algemene bepalingen inzake de selectieprocedure bij aanwerving, zoals voorzien in Titel 
III, Hoofdstuk II, Afdeling III, zijn van overeenkomstige toepassing op de selectieprocedure 
voor bevordering naar een nieuwe betrekking.  
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Artikel 106 
§1. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een bevorderingsreserve. De duur van 
de bevorderingsreserve bedraagt maximaal vijf jaar, met inbegrip van eventuele 
verlengingen.  
 
§2. Kandidaten in de bevorderingsreserve, die zonder ernstige motivering een aanbod voor 
een vacante functie weigeren, worden uit de bevorderingsreserve geschrapt. De 
aanstellende overheid beoordeelt de ernst van de opgegeven motivering. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
 
 

Hoofdstuk XI. De vervulling van een vacature door interne 
personeelsmobiliteit 

 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 107 
§ 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. 

- de heraanstelling van een personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen 
zelf verzoekt om heraangesteld te worden in een functie van een lagere graad.  

 
§ 2. Voor 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 als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden: 
a) ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervingsprocedure als vermeld in Titel 
III, Hoofdstuk II, Afdeling II en III en ze hebben de proeftijd en inloopperiode beëindigd; 
b) ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en 
een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire 
betrekkingen.  (Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
§ 3. De bepalingen van deze afdeling kunnen niet worden toegepast op de functies van 
algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en financieel directeur.  
 
Artikel 108 
De aanstellende overheid doet bij de vacantverklaring van de betrekking een oproep tot 
kandidaten. Het beslist over de heraanstelling. De heraanstelling is niet tijdelijk, maar 
definitief. 
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Afdeling II Voorwaarden en procedures 
 
Onderafdeling 1. De voorwaarden en de bekendmaking van een procedure van interne 
personeelsmobiliteit 
 
Artikel 109 
De kandidaten moeten: 

1° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving 
voor de functie; 
2° indien nodig voldoen aan de diplomavereiste voor de betrekking; en  
3° moeten, in voorkomend geval, medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen 
betrekking, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de 
werknemers. 

 
De aanstellende overheid kan aanvullende voorwaarden vaststellen. 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 110 
 
§1. De bekendmaking van de vacature gebeurt steeds minstens via het intranet van de stad 
& OCMW Hasselt.  
 
§2. De kandidaten dienen minimaal over een termijn van 10 werkdagen te beschikken 
tussen de datum van de bekendmaking van de vacante betrekking en de uiterste datum 
waarop zij hun kandidatuur kunnen indienen per mail. 
 
§3. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn opgenomen, de 
uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. 
 
De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidatuur is ingediend. De datum van verzending van de e-mail of versturen online 
solllicitatieformulier geldt als bewijs van de verzending. Voor functies waarbij medewerkers 
niet zullen werken aan een PC, is het toegelaten om per brief te solliciteren. 
 
§4. De aanstellende overheid kan aanvullende toelatingsvoorwaarden vaststellen. 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Onderafdeling 2. De selectieprocedure voor de interne personeelsmobiliteit 
 
Artikel 111 
§ 1. De selectieprocedure bij interne personeelsmobiliteit bestaat minimaal uit een 
selectiegesprek met het hoofd van personeel of zijn afgevaardigde.  
 
§ 2. De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of 
ongeschiktheid voor de functie. Ze maakt een rangschikking op.  
 
§ 3. De aanstellende overheid beslist of er een wervingsreserve wordt aangelegd en hoe 
lang deze geldig is (maximaal 5 jaar).  
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Afdeling III De heraanstelling 
 
Artikel 112 
§1 Het personeelslid behoudt na een heraanstelling in een andere betrekking, zelfs bij een 
heraanstelling in een andere graad, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het 
verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige betrekking. De aanstellende 
overheid beslist over de heraanstelling. 
 
Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waarmee een andere functionele 
loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt 
met die schaalanciënniteit ingeschaald in de overeenstemmende salarisschaal van de 
nieuwe functionele loopbaan. (Toegevoegd G.R. 16.12.2014) (gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Het personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf verzoekt om herplaatst te 
worden in een functie van een lagere graad krijgt de salarisschaal waarvan het 
maximumbedrag het kleinste verschil vertoont met het maximumbedrag van zijn vorige 
salarisschaal.  
 
Artikel 92 § 1 is van toepassing op de vaststelling van de graadanciënniteit bij de 
heraanstelling in een betrekking van een andere graad. 
 
§2 De kandidaat voor een statutaire functie wordt in statutair dienstverband aangesteld. De 
kandidaat voor een contractuele functie wordt in contractueel dienstverband aangesteld.  
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Titel IV. De vervulling van een vacature door externe 
personeelsmobiliteit 
 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 112a 
 
§1. De externe mobiliteit is de aanstelling van een personeelslid van een andere overheid in 
een vacante betrekking van de personeelsformatie. Dit wordt concreet verwezenlijkt door 
deelname van deze personeelsleden aan: 

 een procedure van interne personeelsmobiliteit; 
 een bevorderingsprocedure. 

De procedure van externe personeelsmobiliteit is niet van toepassing op de functies van 
algemeen directeur, adjunct- algemeen directeur en financieel directeur. 
 
§2. Voor de deelname aan een procedure van externe personeelsmobiliteit kan de 
aanstellende overheid de personeelsleden van andere lokale overheden op hetzelfde 
grondgebied uitnodigen. 
De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de functie welke lokale 
overheid wordt aangesproken.  (Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
 

Afdeling II Voorwaarden en procedures  
 
Artikel 112b 
 
§1. De volgende personeelsleden van andere overheden zoals bedoeld in afdeling I kunnen 
zich kandidaat stellen voor deelname aan een procedure externe personeelsmobiliteit: 
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden in een gelijkwaardige graad; 
2° de contractuele personeelsleden in een gelijkwaardige graad die bij de eigen overheid 
werden aangeworven na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige 
selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 
 
Onder gelijkwaardige graad wordt verstaan: 
een graad van hetzelfde niveau en van dezelfde rang in de hiërarchie van de graden 
waaraan dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen verbonden zijn en met 
vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar functieprofiel; 
 
Met dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen worden gelijkgesteld: 
1° de functionele loopbaan en salarisschalen A1a-A1b-A2a en A1a-A2a-A3a voor de 
basisgraad van niveau A; 
2° de functionele loopbaan en salarisschalen A6a-A6b-A7a en A6a-A7a-A7b voor de 
specifieke basisgraad van niveau A. 
 
Het personeelslid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure externe 
personeelsmobiliteit, moet: 
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1°  voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, en aan de respectievelijke 
voorwaarden voor deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit, 
respectievelijk aan een bevorderingsprocedure. 
2° De aanstellende overheid kan aanvullende toelatingsvoorwaarden vaststellen 
 
§2. De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de termijn 
voor de kandidaatstelling die van toepassing zijn bij de procedure van interne 
personeelsmobiliteit en bij de bevorderingsprocedure, zijn ook van toepassing als de 
aanstellende overheid een beroep doet op kandidaten van de andere overheid. 
 
§3. Kandidaten van de andere overheden moeten op dezelfde wijze als kandidaten van de 
stad aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten van de functie en slagen voor 
de selectieprocedure. 
 
(Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 

Afdeling III De heraanstelling 
 
Artikel 112c 
 
§1. De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid wordt aangesteld in 
de functie waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. De kandidaat voor een statutaire 
functie wordt in statutair dienstverband aangesteld. De kandidaat voor een contractuele 
functie wordt in contractueel dienstverband aangesteld. 
De aanstellende overheid bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de overheid 
van herkomst van de kandidaat. 
 
§2. Het personeelslid wordt onderworpen aan een proeftijd of inloopperiode waarvan de duur 
dezelfde is als die voor interne personeelsleden van het stadsbestuur voor deze functie. 
 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid legt bij zijn indiensttreding opnieuw 
de eed af.  (Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
 

Afdeling IV Administratieve anciënniteiten en andere 
arbeidsvoorwaarden 

 
Artikel 112d 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van deelname aan de 
procedure van personeelsmobiliteit behoudt na zijn aanstelling in de nieuwe functie de 
salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van 
zijn vorige functie, als met de nieuwe functie dezelfde functionele loopbaan verbonden is. 
(Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 112e 
Als het personeelslid aangesteld wordt in een functie van dezelfde rang waarmee een andere 
functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan behoudt het zijn 
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schaalanciënniteit en wordt het met die schaalanciënniteit ingeschaald in de daarmee 
overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe functionele loopbaan. 
 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van deelname aan de 
bevorderingsprocedure krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe functie de eerste salarisschaal 
van de functionele loopbaan die verbonden is met de nieuwe functie. De schaalanciënniteit 
begint opnieuw vanaf nul te lopen. 
(Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 112f 
§1De regeling van de gegarandeerde salarisverhoging bij bevordering naar een graad van 
een hoger niveau is ook van toepassing op het personeelslid dat als gevolg van een 
bevordering naar een graad van een hoger niveau overkomt van een andere overheid. 
 
§2. In afwijking van artikel 112d wordt ervaring in de privésector die bij een andere overheid 
gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen gevaloriseerd in de schaalanciënniteit 
binnen de grenzen van de valorisatieregeling bij de stad zoals bepaald in Titel III, hoofdstuk 
VIII van deze rechtspositieregeling.  
 
Ervaring in de privésector of ervaring opgedaan als zelfstandige die bij een andere overheid 
gevaloriseerd werd in de geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke 
anciënniteit binnen de grenzen van de valorisatieregeling bij de stad zoals bepaald in Titel 
VIII, Hoofdstuk II van deze rechtspositieregeling. 
 
De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij een 
andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de 
niveau anciënniteit en de dienstanciënniteit. 
 
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad 
bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing 
op het personeelslid dat overkomt van een andere overheid en dat aangesteld wordt in een 
andere graad. 
Na bevordering neemt de graadanciënniteit in de nieuwe graad een aanvang. 
(gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
§3. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid is onderworpen aan de regels 
over de jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die 
gelden bij de aanstellende overheid. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing. 
 
De regels over het ziektekrediet bij de stad zijn van toepassing volgens art. 220 §4 van 
deze rechtspositieregeling. 
(Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
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Titel V. Het opdrachthouderschap en de waarneming van 
een hogere functie 
 

Hoofdstuk I. Het opdrachthouderschap 
 
Artikel 113 
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 worden toegepast op de functies in graden van niveau 
A, B en C en op personeelsleden die de proeftijd of inloopperiode beëindigd hebben. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 114 
Het hoofd van het personeel brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van 
hun functie in aanmerking komen op de hoogte van de opdracht met het oog op de 
kandidaatstelling. 
 
De mededeling bevat een inhoudelijke omschrijving van de opdracht en van de gevraagde 
competenties en vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de 
opdracht. 
 
Het hoofd van het personeel 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. 
 
Artikel 115 
De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage. 
 
 

Hoofdstuk II. De waarneming van een hogere functie 
 
Artikel 116 
Dit hoofdstuk is, met uitzondering van artikel 118, tweede alinea, niet van toepassing op de 
waarnemend algemeen directeur, waarnemend adjunct-algemeen directeur of waarnemend 
financieel directeur. 
 
Artikel 117 
§ 1. Een functie in een betrekking waarvan de titularis tijdelijk afwezig is of die definitief 
vacant is, kan waargenomen worden door een vast aangesteld statutair personeelslid in 
een functie van een lagere graad. 
 
Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die door bevordering rechtstreeks toegang 
geeft tot de waar te nemen functie. 
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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 reeds ingezet is. 
 
Artikel 118 
De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die verbonden zijn 
met die functie. 
 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat een hogere vacante functie waarneemt 
ontvangt een toelage. 
 
Artikel 119 
§ 1. Een contractueel personeelslid dat de inloopperiode beëindigd heeft komt, mits zijn of 
haar instemming, in aanmerking voor de waarneming van een hogere functie, zoals vermeld 
in de volgende paragrafen. Hij of zij ontvangt het salaris dat verbonden is aan de hogere 
graad. De bestaande arbeidsovereenkomst wordt via een addendum aangepast. 
 
§ 2. Een functie waarvan de titularis tijdelijk afwezig is of die definitief vacant is, kan 
waargenomen worden door het contractueel personeelslid dat de proeftijd  of inloopperiode 
beëindigd heeft  in een functie van een lagere graad. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die door bevordering rechtstreeks toegang 
geeft tot de waar te nemen functie. 
 
De aanstellende overheid beslist op voorstel van het hoofd van het personeel wie de hogere 
functie waarneemt. 
 
De waarneming in een betrekking die niet definitief vacant is mag nooit langer duren dan 
twee jaar. 
 
§ 3. 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 reeds ingezet is. 
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Titel VI. De ambtshalve herplaatsing van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid 
 

Hoofdstuk I. De ambtshalve herplaatsing van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid in een 
functie van dezelfde rang 

 
Artikel 120 
De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang gebeurt op initiatief van de 
aanstellende overheid. Ze houdt in dat het vast aangestelde statutaire personeelslid 
herplaatst wordt in een andere, passende functie van dezelfde graad of in een passende 
functie van een andere graad van dezelfde rang. 
 
De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing. Ze voert hierover een 
gesprek met het personeelslid vooraf. De herplaatsing is niet tijdelijk, maar definitief. 
 
Artikel 121 
§ 1. De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wordt toegepast: 
1° wanneer de betrekking van een vast aangesteld statutair personeelslid afgeschaft 
wordt en het personeelslid zijn betrekking niet in overgangsregeling behoudt 
2° wanneer een vast aangesteld statutair personeelslid door de bevoegde 
geneeskundige dienst ongeschikt verklaard wordt om zijn functie nog langer uit te oefenen, 
maar wel geschikt geacht wordt om een andere functie uit te oefenen die verenigbaar is met 
zijn gezondheidstoestand. 
 
Artikel 122 
De ambtshalve herplaatsing, vermeld in artikel 121 § 1, 1°  is enkel mogelijk in een vacante 
functie. 
 
De ambtshalve herplaatsing, vermeld in artikel 121, § 1, 1° heeft voorrang op de manieren 
om een vacature te vervullen, vermeld in artikel 8 en 9. Als er meerdere overtallige 
personeelsleden in aanmerking komen voor ambtshalve herplaatsing in een vacature zal de 
uitslag van een niet-eliminerende selectieproef de rangschikking bepalen. In de 
selectieproef wordt onder andere gepeild naar de vereiste competenties voor de nieuwe 
functie. 
 
Het personeelslid behoudt na de ambtshalve herplaatsing de salarisschaal en de 
schaalanciënniteit die het reeds verworven had in zijn vorige functie. Artikel 92 §1 is van 
toepassing op de vaststelling van de graadanciënniteit als het personeelslid herplaatst 
wordt in een functie van een andere graad. 
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Hoofdstuk II. De ambtshalve herplaatsing van het 
personeelslid in een functie van een lagere 
graad 

 
Artikel 123 
§ 1. Het personeelslid kan op initiatief van de aanstellende overheid herplaatst worden in 
een passende functie van een lagere graad als de bevoegde geneeskundige dienst het 
personeelslid niet langer geschikt acht om zijn functie of een functie van dezelfde graad uit 
te oefenen, maar wel geschikt acht voor de uitoefening van een functie van een lagere 
graad. 
 
Het personeelslid dat na een bevordering een ongunstig evaluatieresultaat krijgt bij afloop 
van de proeftijd, wordt opnieuw aangesteld in zijn vorige functie of in een andere, vacante 
functie van zijn vorige graad, als zijn vorige functie niet meer vacant is. 
 
§ 2. Een personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf verzoekt om 
herplaatsing in een functie van een lagere graad, kan worden aangesteld in een passende 
vacante functie van een lagere graad.  
 
§3. Een personeelslid dat naar aanleiding van een verbetertraject een ongunstige evaluatie 
bekomt, kan worden aangesteld in een passende vacante functie van een lagere graad.  
 
De aanstellende overheid beslist over de herplaatsing. Ze voert hierover vooraf een gesprek 
met het personeelslid. 
 
Artikel 124 
§ 1. Bij de herplaatsing om gezondheidsredenen, vermeld in artikel 123 §1, eerste alinea, 
wordt met het oog op de billijkheid een salaris, salarisschaal of een functionele loopbaan 
voor het betrokken personeelslid vastgesteld, rekening houdend met het salaris, de 
salarisschaal en de schaalanciënniteit die het personeelslid al verworven had in zijn vorige 
functie. (gewijzigd G.R. 28.05.2019) 
 
Het personeelslid dat na een bevordering herplaatst wordt met toepassing van artikel 123 
§1, tweede alinea, krijgt de salarisschaal terug die het reeds verworven had in de functie 
van zijn vorige graad. De schaalanciënniteit die opgebouwd werd in de functie van de 
hogere graad tijdens de proeftijd, wordt overgedragen naar de schaalanciënniteit in de 
functie van de lagere graad. 
 
§ 2. Het personeelslid dat met toepassing van artikel 123 §2 en §3 herplaatst wordt in een 
functie van een lagere graad krijgt, binnen de functionele loopbaan die verbonden is met 
zijn nieuwe graad, de salarisschaal waarvan het maximumbedrag het kleinste verschil 
vertoont met het maximumbedrag van zijn vorige salarisschaal. 
 
Als aan de functie van de vorige graad een functionele loopbaan verbonden was, wordt de 
schaalanciënniteit die het betrokken personeelslid had opgebouwd in zijn laatste 
salarisschaal overgedragen op de nieuwe salarisschaal. 
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Titel VII. Het verlies van de hoedanigheid van statutair 
personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging 
 

Hoofdstuk I. Het verlies van de hoedanigheid van statutair 
personeelslid 

 
Artikel 125 
Met behoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen kan niemand 
de hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen, behalve in de gevallen die bepaald 
zijn bij deze rechtspositieregeling. 
 
Artikel 126 
Ambtshalve wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid van statutair personeelslid: 
 
1° als 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. De termijn geldt niet in het geval van arglist of bedrog vanwege het 
statutaire personeelslid. 
2° als het statutaire personeelslid niet meer voldoet aan de voor zijn functie geldende 
nationaliteitsvereiste, of de burgerlijke en politieke rechten niet meer geniet, of zijn 
medische ongeschiktheid voor de functie behoorlijk werd vastgesteld.  
3° Als het statutaire personeelslid zonder geldige reden de werkpost verlaat of na een 
toegelaten afwezigheid zonder geldige reden het werk niet hervat na meer dan 8 
opeenvolgende werkdagen. 
4° Als het statutaire personeelslid zich in een toestand bevindt waarin de toepassing 
van de burgerlijke wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft 
 
Artikel 127 
§ 1. In de gevallen vermeld in artikel 126, 2°, 3° en 4° wordt een einde gemaakt aan de 
hoedanigheid van statutair personeelslid zonder opzeggingstermijn of 
verbrekingsvergoeding. In geval de onregelmatige aanstelling als bedoeld in artikel 126, 1° 
niet te wijten is aan arglist of bedrog van het personeelslid, krijgt het een 
verbrekingsvergoeding waarvan het bedrag vastgesteld wordt op drie maanden salaris per 
begonnen schijf van vijf jaar statutaire tewerkstelling bij de organisatie. 
 
§ 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. 
 
Als toepassing moet gemaakt worden van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en 
diverse bepalingen, stort het stadsbestuur de nodige bijdragen aan RSZPPO. 
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Hoofdstuk II. De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire 
personeelslid 

 
Artikel 128 
§ 1. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het 
statutaire personeelslid op proef: 
1° het vrijwillige ontslag 
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige eindevaluatie van 
de proeftijd, vermeld in artikel 66 
 
§ 2.  De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid: 
1° het vrijwillige ontslag 
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evaluatie, 
vermeld in artikel 65; 
3° de pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving; 
4° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd 
 
In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde 
statutaire personeelslid na het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden. 
Het statutaire dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende overheid of op 
verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het 
personeelslid vereist. In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de 
aanstellende overheid vereist. Vooraf aan de instemming van de aanstellende overheid 
wordt een advies gevraagd aan het managementteam. 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. 
 
Het statutair personeelslid dat wegens pensionering zijn ontslag vraagt of geeft, doet dit in 
principe minstens 6 maanden en hoogstens 12 maanden voor de gewenste ontslagdatum. 
De aanstellende overheid kan gemotiveerd een afwijking op de termijn toestaan.” 
(Vervangen G.R. 24.05.2016) 
 
§3. Het statutair personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal 
gedurende 3 maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan ontslagen worden. 
 
Artikel 129 
Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt de aanstellende overheid 
daarvan schriftelijk op de hoogte. 
 
De aanstellende overheid neemt kennis van het ontslag en brengt het personeelslid 
daarvan schriftelijk op de hoogte. 
 
De datum waarop het statutaire personeelslid de dienst effectief verlaat wordt vastgesteld in 
onderling akkoord tussen het personeelslid en de aanstellende overheid. 
(Geschrapt G.R. 16.12.2014) 
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Artikel 130 
§ 1. Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het statutaire 
personeelslid op proef wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking 
vermeldt, betekend.  
 
§2. De duurtijd van de opzeggingstermijn van het statutair personeelslid op proef bedraagt: 
1° Voor een statutair personeelslid op proef van het E-, D- en C-niveau geldt een 
opzeggingstermijn van 10 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag werd 
betekend. 
2° Voor een statutair personeelslid op proef van het B- en A-niveau geldt een 
opzeggingstermijn van 20 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag werd 
betekend. 
3° Voor de algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en financieel directeur op 
proef geldt een opzeggingstermijn van 20 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop het 
ontslag werd betekend. 
 
§3 De aanstellende overheid kan het personeelslid een opzeggingstermijn laten 
presteren of de arbeidsverhouding onmiddellijk beëindigen. In dat geval wordt de 
opzeggingstermijn of het resterend gedeelte ervan omgezet in een verbrekingsvergoeding.  
De verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris voor de niet-gepresteerde 
opzeggingstermijn. 
 
Artikel 131 
§ 1. Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid of het ontslag wegens ziekte of invaliditeit tijdens de 
proeftijd wordt met een aangetekende brief betekend. De aangetekende brief vermeldt de 
datum van uitwerking van het ontslag. 
 
§2. De opzeggingstermijn bij het ontslag wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid bedraagt drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar statutaire 
tewerkstelling bij de organisatie, met een maximum van 12 maanden. Deze 
opzeggingstermijn betreft een vervaltermijn die niet kan geschorst worden. De 
opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van 
het ontslag. 
 
§3 De aanstellende overheid kan het personeelslid een opzeggingstermijn laten presteren 
of de arbeidsverhouding onmiddellijk beëindigen. In dat geval wordt de opzeggingstermijn of 
het resterend gedeelte ervan omgezet in een verbrekingsvergoeding.  De 
verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris voor de niet-gepresteerde 
opzeggingstermijn. 
 
§ 4. Op grond van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen stort het 
stadsbestuur de nodige bijdragen aan RSZPPO. Bovendien wordt betrokkene geïnformeerd 
over de verplichtingen die voortvloeien uit diezelfde wet. 
 
§5. Het ontslag wegens ziekte of invaliditeit tijdens de proeftijd heeft uitwerking de dag 
volgend op de dag dat de aanstellende overheid over dit ontslag beslist heeft. 
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Titel VIII. Ontslagregeling van contractuele personeelsleden 
 
Artikel 132 
§ 1. Onverminderd de toepassing van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
ingevolge een ongunstige evaluatie zoals bedoeld in artikel 67 kan aan de 
arbeidsovereenkomst van de contractuele personeelsleden een einde worden gemaakt met 
toepassing van de bepalingen van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. 
 
§ 2. Het zonder geldige reden verlaten van de werkpost of het na een toegelaten 
afwezigheid zonder geldige reden niet hervatten van het werk na meer dan 8 
opeenvolgende werkdagen wordt met een verbreking van de arbeidsovereenkomst 
gelijkgesteld. 
 
§ 3. Het contractueel aangesteld personeelslid dat wegens pensionering zijn ontslag vraagt 
of geeft, doet dit in principe minstens 6 maanden en hoogstens 12 maanden voor de 
gewenste ontslagdatum. De aanstellende overheid kan gemotiveerd een afwijking op de 
termijn toestaan. 
(Toegevoegd G.R. 24.05.2016) 
 
 

Titel IX. Het salaris 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 133 
Het jaarsalaris van het personeel wordt vastgesteld in salarisschalen die bestaan uit: 
1° een minimumsalaris 
2° de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen 
3° een maximumsalaris 
 
Artikel 134 
Elke salarisschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C, D, E, die 
overeenstemmen met de niveaus, vermeld in artikel 5, gevolgd door een cijfer en eventueel 
een kleine letter a, b of c. 
 
Het eerste lid is niet van toepassing op de algemeen directeur, de adjunct-algemeen 
directeur en de financieel directeur. 
 
Artikel 135 
§ 1. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen als 
vermeld in de artikelen 95 tot en met 99 verbonden die overeenkomen met de ernaast 
vermelde lettercijfercode: 
 
 Rang Schaal Graad  
  A10a – A10b Directeur  
 Av A1a – A1b – A2a Specialist 
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 Av A1a – A2a – A3a Lijnmanager 
 Av A1a – A2a – A3a Specialist expert 
 Ax A4a – A4b Senior expert 
 Ax A4a – A4b Senior manager 
 Ay A5a – A5b Adviseur 
 Ay A5a – A5b Bedrijfsmanager 
 Avb A6a – A6b – A7a Groeningenieur 
 Avb A6a – A7a – A7b Strategisch ingenieur 
 Bv B1-B2-B3 Deskundige 
 Bv B1-B2-B3 Coördinator 
 Bx B4-B5 Deskundige expert 
 Bx B4-B5 Teammanager 
 Cv C1-C2-C3 Medewerker 
 Cv C1-C2-C3 Werkleider 
 Cx C4-C5 Medewerker expert 
 Cx C4-C5 Teamverantwoordelijke 
 Dv D1 – D2 – D3 Assistent 
 Dx D4 – D5 Ploegverantwoordelijke 
 Dx D4 – D5 Assistent expert 
 Ev E1 - E2 - E3 Onderhoudsmedewerker 

 (Vervangen G.R. 28.05.2019) 
 
§ 2. De salarisschalen, die met de periodieke verhogingen en de loopbaanspreiding van 
toepassing zijn, zijn in bijlage 2 bij deze rechtspositieregeling gevoegd. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
Artikel 136 
§ 1. Het personeelslid wordt bezoldigd in een salarisschaal verbonden aan zijn graad.  
 
§ 2. Het personeelslid ontvangt het salaris dat in die salarisschaal overeenstemt met zijn 
geldelijke anciënniteit. De geldelijke anciënniteit bestaat uit het aantal dienstjaren dat in 
aanmerking genomen wordt voor de berekening van het salaris. 
 
Het personeelslid dat geen recht heeft op het meerekenen van vroegere diensten, ontvangt 
het beginsalaris van de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is 
aan zijn of haar graad. 
 
Het salaris van een deeltijds personeelslid wordt vastgesteld in verhouding tot zijn 
prestaties. 
 
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 I Beroepservaring bij een overheid  
 
Artikel 137 
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 levert of 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 EER 
die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang, en waarbij in de 
oprichting of bijzonder leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt. 
 
Artikel 138 
Voor de toepassing van artikel 137 moet worden verstaan onder werkelijke diensten: alle 
diensten die recht geven op een salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens de 
rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het 
salaris. 
 

Afdeling II Beroepservaring in de privésector en zelfstandige activiteit 
 
Artikel 139 
Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen wordt ook de beroepservaring in de 
privésector in aanmerking genomen, op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is 
voor de uitoefening van de functie.  De beroepservaring is meerekenbaar voor alle functies 
en onbeperkt in tijd.  
 
De relevantie wordt beoordeeld door het hoofd van het personeel op basis van een 
vergelijking van die beroepservaring met de algemene en specifieke voorwaarden en met 
de functiebeschrijving voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.  
 
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring. 
 
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het 
verdere verloop van de loopbaan. 
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Afdeling III De valorisatie van de beroepservaring  
 
Artikel 140 
§ 1. De beroepservaring, die in overeenstemming met artikel 137 en artikel 139 bekomen 
werd, wordt voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor honderd 
procent, ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds gepresteerd werd.  
 
(gewijzigd G.R. 26.03.2019) 
 
§ 2. De geldelijke anciënniteit verworven in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende functies 
wordt voor eenzelfde periode maximaal voor een volledige prestatie gevaloriseerd. Ze is 
bovendien in actieve deeltijdse functies niet onderling cumuleerbaar voor de toekenning van 
de periodieke verhogingen. 
 
Artikel 141 
Het hoofd van het personeel stelt de duur vast van de in aanmerking komende 
beroepservaring 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 beroepservaring, vermeld op het attest, die in tienden is betaald, en die per schooljaar 
geen volledig jaar werkelijke beroepservaring vertegenwoordigt, wordt 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 beroepservaring, vermeld op hetzelfde attest, die bewijst dat het personeelslid een 
volledig schooljaar heeft gewerkt, geldt voor een totaal van driehonderd dagen en levert één 
jaar in aanmerking te nemen beroepservaring op. 
 
Artikel 142 
De beroepservaring die in aanmerking komt, wordt berekend per kalendermaand. De 
beroepservaring die niet is begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de 
laatste dag van een maand, wordt niet meegerekend. 
 
 

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen 
 
Artikel 143 
Het personeelslid dat met toepassing van artikel 92 §2 schaalanciënniteit verwerft voor 
beroepservaring opgedaan bij een andere overheid of 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 144  
(Geschrapt G.R. 25.01.2011) 
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Artikel 145 
Het personeelslid dat bevordert, krijgt in zijn nieuwe graad nooit een salaris dat lager is dan 
het in zijn vorige graad zou hebben gekregen. 
 
Artikel 146 
§1. Het personeelslid dat bevordert naar een graad van een hoger niveau heeft ten minste 
recht op de volgende verhoging van zijn jaarsalaris tegen 100%: 
1° 620 euro bij bevordering naar niveau D; 
2° 745 euro bij bevordering naar niveau C; 
3° 870 euro bij bevordering naar niveau B; 
4° 1240 euro bij bevordering naar niveau A. 
 
Als het jaarsalaris in de bevorderingsgraad 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 bevorderingsgraad verhoogd tot de in het eerste lid 
vermelde minimale verhoging bereikt wordt.  
 
Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan 
in de graad waarnaar het personeelslid bevordert. 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. 
 
§2. In afwijking van §1 is de minimale salarisverhoging ook van toepassing als een 
personeelslid in dienst van de organisatie via een aanwervingsprocedure, aangesteld wordt 
in een graad van een hoger niveau. 
 
§3. De minimale salarisverhoging is een integraal onderdeel van het jaarsalaris. 
 
Artikel 147 
§ 1. De salarisschaal van de algemeen directeur is in bijlage 3 van deze 
rechtspositieregeling gevoegd. De salarisverhogingen worden gespreid over 15 jaar. 
 
De salarisschaal van de algemeen directeur is de hoogste salarisschaal binnen de 
organisatie. 
 
(Vervangen G.R. 16.12.2014) 
 
§ 2. De salarisschaal van de adjunct-algemeen directeur wordt vastgesteld op 97,5 % van 
de salarisschaal van de algemeen directeur en is in bijlage 3 van deze rechtspositieregeling 
gevoegd. De salarisverhogingen worden gespreid over 15 jaar. 
 
§ 3. De salarisschaal van de financieel directeur is in bijlage 3 van deze 
rechtspositieregeling gevoegd. De salarisverhogingen worden gespreid over 15 jaar. 
 (Vervangen G.R. 16.12.2014) 
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Hoofdstuk IV. De betaling van het salaris 
 
Artikel 148 
Het salaris volgt de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het salaris tegen 
100% wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. 
 
Artikel 149 
Het salaris wordt maandelijks betaald vanaf de indiensttreding. Het statutair personeel 
wordt vooruit betaald. Het salaris van het overige personeel wordt betaald nadat de termijn 
vervallen is. 
 
Artikel 150 
Het maandsalaris is gelijk aan één twaalfde van het jaarsalaris. Het uursalaris is gelijk aan 
1/1976ste van het jaarsalaris. 
 
Artikel 151 
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. 
 
Als het personeelslid in de loop van de maand overlijdt of met pensioen gaat, wordt het 
salaris voor de volledige maand betaald. 
 
Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is als gevolg van de opname van 
onbetaalde verlofdagen, wordt het bedrag van het maandsalaris bepaald aan de hand van 
de volgende bewerking: 30 – (het aantal onbezoldigde werkdagen afwezigheid x 1,4). 
 
 
 

Titel X. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 152 
Met behoud van de toepassing van eventuele decretale of wettelijke bepalingen kunnen 
geen andere toelagen en vergoedingen worden toegekend of ingevoerd dan die welke 
vermeld worden in het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen. 
 
Artikel 153 
De toelagen vermeld in deze titel worden na vervallen termijn betaald. 
 
Artikel 154 
Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de functie 
worden terugbetaald. Onverantwoord gemaakte of buitensporige kosten worden niet 
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terugbetaald. Het hoofd van het personeel beslist over de onverantwoord gemaakte of 
buitensporige kosten. 
 
Het hoofd van het personeel kan specifieke modaliteiten of voorwaarden vastleggen 
waarbinnen de werkelijk gemaakte kosten, gemaakt tijdens dienstopdrachten, kunnen 
worden terugbetaald. 
 
Artikel 155 
De terugbetaling van kosten die verband houden met vorming wordt geregeld in het 
vormingsreglement. 
 
 

Hoofdstuk II. Het vakantiegeld 
 
Artikel 156 
§1 Het vast aangestelde statutaire personeelslid ontvangt een vakantiegeld in 
overeenstemming met 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. 
 
§2 In toepassing van artikel 59 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale 
bepalingen ontvangt het op proef benoemde personeelslid een vakantiegeld in 
overeenstemming met 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. (Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
§3 In toepassing van artikel 59 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale 
bepalingen ontvangt het contractueel aangestelde personeelslid een vakantiegeld in 
overeenstemming met titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der 
werknemers. 
 
§4 (Geschrapt G.R. 24.05.2016) 
 
 

Hoofdstuk III. De eindejaarstoelage 
 
Artikel 157 
In dit hoofdstuk 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 158 
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Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het 
veranderlijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag 
bedragen dan een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de 
indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van 
het in aanmerking te nemen jaar. 
Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend: 
 
1° het forfaitaire gedeelte: 
a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2016: 367.73 euro 
b) elk jaar wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, 
vermeerderd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van 
de maand oktober van  het in aanmerking te nemen jaar en de noemer gelijk is aan 
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar.  Het resultaat  daarvan 
wordt berekend tot op twee decimalen nauwkeurig. 
c) het forfaitaire gedeelte, dat het resultaat is van de berekening vermeld in punt b, wordt 2 
maal verhoogd, ingevolge sectoraal akkoord 2002, sectoraal akkoord 2005-2007 en het 
Besluit Rechtspositieregeling : 
- met 698,74 euro,  
- met 200 euro vanaf dienstjaar 2013 
(Vervangen G.R. 24.05.2016 en aangepast G.R. 27.06.2017) 
 
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 159 
Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van de toelage, zoals berekend in artikel 
158, 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 160 
Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage. Deze wordt uiterlijk tijdens de 
maand december van het in aanmerking te nemen jaar in één keer uitbetaald. 
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Hoofdstuk IV. De onregelmatige prestaties 
 

Afdeling I Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en 
feestdagen  

 
Artikel 161 
Deze afdeling is niet van toepassing op: 
1° de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur; 
2° de personeelsleden van niveau A. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
Artikel 162 
§ 1. Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het personeelslid: 
1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur een toeslag op het uursalaris die gelijk 
is aan 25% van het uursalaris; 
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag, zondag of een feestdag een 
toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 100% van het uursalaris. 
 
Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de 
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de 
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of 
de mandaattoelage. 
 
§ 2. De toeslag voor nachtprestaties enerzijds en de toeslag voor prestaties op zaterdagen, 
zondagen of feestdagen anderzijds, zijn niet cumuleerbaar. 
 
 

Afdeling II De overuren  
 
Artikel 163 
Deze afdeling is niet van toepassing op de algemeen directeur, de adjunct-algemeen 
directeur en de financieel directeur. 
 
Deze afdeling is ook niet van toepassing op de personeelsleden die onder het 
toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 1971 vallen. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
Artikel 164 
§ 1. Onder overuren worden verstaan de uitzonderlijke prestaties die op verzoek van het 
hoofd van het personeel, of de leidinggevende aan wie hij deze bevoegdheid delegeert, 
geleverd worden bovenop de uren voorzien in het uurrooster waaraan de medewerker 
toegewezen is.  
 
Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compenserende inhaalrust binnen de 
termijn, bepaald in de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. De compenserende inhaalrust 
is gelijk aan de duur van de overuren. 
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§ 2. Als door omstandigheden de werkgever ondanks de uitdrukkelijke wil van het 
personeelslid niet de gelegenheid gaf om de overuren op te nemen, wordt er overgegaan 
tot uitbetaling. Het personeelslid ontvangt dan bovenop het uursalaris een overloon.  
 
Het overloon bedraagt voor alle niveaus behalve voor niveau A: 
1° 25% per uur voor overuren op weekdagen tussen 6 en 22 uur; 
2° 25% per uur voor overuren op weekdagen tussen 22 en 6 uur. 
 
Voor overuren die op zaterdag of zon- en reglementaire feestdagen gepresteerd werden, 
wordt geen extra inhaalrust of toeslag toegekend. 
 
§ 3. Als door omstandigheden de werkgever na afloop van referteperiode x+1 ondanks de 
uitdrukkelijke wil van het personeelslid van niveau A niet de gelegenheid gaf om de 
overuren op te nemen, wordt er overgegaan tot uitbetaling. (Gewijzigd G.R. 27.06.2017) 
 
§4. Medewerkers werkzaam als zaalwachter in de sporthallen of onderhoud van de 
Japanse Tuin werken niet met een referteperiode van 1 jaar. De referteperiode is als volgt 
bepaalt: 

o Voor de zaalwachters in de sporthallen: periode vangt aan op 1 september en 
eindigt op 31 augustus. 

o Voor de medewerkers belast met het onderhoud van de Japanse tuin: periode 
vangt aan op 1 april en eindigt op 31 maart. 

(Toegevoegd G.R. 27.06.2017) 

Artikel 165 
§ 1. Het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht 
opgeroepen wordt voor een dringend werk, ontvangt per oproep een verstoringstoelage.  
In dit artikel wordt verstaan onder: 
1° onvoorzien: een totaal onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot een 
arbeidsprestatie, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, een grondverzakking op een weg of 
straat, een riool- of buisbreuk; 
2° dringend: een werk of herstelling die op grond van de veiligheid of hygiëne onmiddellijke 
actie vereist. 
 
§ 2. De verstoringstoelage bedraagt vier keer het uursalaris. 
Als berekeningsbasis voor het uursalaris geldt het bruto uursalaris, eventueel verhoogd met 
de haard- of standplaatstoelage en de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, 
de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap 
of de mandaattoelage. 
 
De verstoringstoelage wordt gecumuleerd met de toeslag voor overuren in artikel 164.  
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Hoofdstuk V. De functionerings- en managementtoelage 
(toegevoegd G.R. 28.05.2019) 
 
Artikel 166 
In het kader van de evaluatie bij uitzonderlijke bijdrage en uitmuntende prestaties (artikel 67 
van deze RPR) kan een functioneringstoelage worden toegekend. De concrete modaliteiten 
van deze functioneringstoelage worden uitgewerkt door de raad in een apart reglement. Na 
goedkeuring kan de concrete toepassing in voege treden. 
 
In datzelfde kader kan aan een managementlid een managementtoelage worden 
toegekend. De concrete modaliteiten voor de toekenning van een managementtoelage 
worden uitgewerkt door de raad in een apart reglement. Na goedkeuring kan de concrete 
toepassing in voege treden. 
 
De functioneringstoelage en de managementtoelage zijn niet cumuleerbaar.  
 

Hoofdstuk VI. De toelage voor het waarnemen van een 
hogere functie 

 
Artikel 167 
Voor de toekenning van de toelage moet de waarneming van de hogere functie ten minste 
20 opeenvolgende werkdagen beslaan. 
 
De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat het personeelslid bij een 
bevordering in de waargenomen hogere functie zou ontvangen en het salaris dat het 
personeelslid in zijn werkelijke functie ontvangt. 
 
In het salaris vermeld in artikel 186, 2de lid zijn inbegrepen: 
1° de haard- of standplaatstoelage; 
2° elke andere salarisbijslag 
 
Artikel 168 
Na een periode van ononderbroken afwezigheid van 20 of meer werkdagen verliezen de 
personeelsleden die belast zijn met de waarneming, vanaf de 31ste dag het recht op de 
voor de waarneming voorziene toelage. 
 
 

Hoofdstuk VII. Toelage voor gevaarlijk, hinderlijk of ongezond 
werk 

 
Artikel 169 
Voor de toelage voor gevaarlijk, hinderlijk of ongezond werk 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, door herhaalde omgang met de toezichthoudende 
overheid of door het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen ondanks het gebruik van 
alle mogelijke beschermingsmiddelen. Het college van burgemeester en schepenen somt in 
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een afzonderlijke lijst de werkzaamheden op die aan die criteria beantwoorden en die in 
aanmerking komen voor bovenvermelde toelage. 
(Gewijzigd G.R. 27.06.2017) 
 
Artikel 170 
Het personeelslid dat occasioneel een werk uitvoert dat opgenomen is in de lijst vermeld in 
artikel 169, ontvangt een toelage, waarvan het bedrag bepaald wordt als volgt: 
 
Aantal uren gevaarlijk werk per maand Toelagebedrag 
Minder dan 7 uur 1,10 euro per uur tegen 100% 
Van 7 tot 25 uur 1,20 euro per uur tegen 100% 
Meer dan 25 uur 1,25 euro per uur tegen 100% 
 
Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011 en gewijzigd G.R. 27.06.2017) 
 
Artikel 171 
Voor de berekening van de totale duur tijdens welke het personeelslid gedurende de maand 
gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk heeft verricht, wordt de duur van de verschillende 
periodes waarin hij/zij gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk heeft verricht, samengeteld. 
 
Wanneer de totale duur een gedeelte van een uur beslaat, telt ieder begonnen half uur als 
een half uur. 
 
Wanneer twee of meer werken die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk worden beschouwd, 
gelijktijdig worden verricht, wordt de duur ervan slechts eenmaal in aanmerking genomen. 
 
 

Hoofdstuk VIII. De permanentietoelage 
 
Artikel 172 
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. 
 
De algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur komen 
niet in aanmerking voor een permanentietoelage. 
 
Artikel 173 
Het personeelslid dat tijdens de permanentieplicht wordt opgeroepen, presteert 
onregelmatige prestaties conform de bepalingen van hoofdstuk IV. De onregelmatige 
prestaties gaan in vanaf het ogenblik dat de werkzaamheden in de dienst worden 
opgenomen en eindigen wanneer de werkzaamheden ter plaatse zijn afgesloten. 
 
Zodra het personeelslid wordt opgeroepen, wordt minimaal één uur als prestatie in 
aanmerking genomen.  
  



 
 

 
 

63

Artikel 174 
Het bedrag van de toelage, vermeld in artikel 172, bedraagt 2,01 EUR tegen 100% voor elk 
uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed. Dat bedrag is gekoppeld aan de 
gezondheidsindex. 
 
Artikel 175 
Het personeelslid kan voor eenzelfde periode van beschikbaarheid, zoals bedoeld in artikel 
172, slechts één permanentietoelage ontvangen. 
 
De permanentietoelage kan niet gecumuleerd worden met de verstoringstoelage. 
 
 

Hoofdstuk IX.  De toelage voor opdrachthouderschap 
 
Artikel 176 
De toelage voor opdrachthouderschap, vermeld in artikel 115, is gelijk aan  5% van het 
geïndexeerde jaarsalaris van het personeelslid. 
 
 
Artikel 177 
Na een periode van ononderbroken afwezigheid van 20 of meer werkdagen verliest de 
opdrachthouder vanaf de 31ste dag het recht op de voor het opdrachthouderschap 
voorziene toelage. 
 
 

Hoofdstuk X. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten naar 
aanleiding van dienstreizen 

 

Afdeling I Algemene bepalingen  
 
Artikel 178 
Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de werkplaats naar een vooraf 
bepaalde bestemming in opdracht of op uitnodiging van het hoofd van het personeel. 
 
Indien een dienstreis geschiedt van de woonplaats naar de vooraf bepaalde bestemming en 
recht geeft op een vergoeding voor reiskosten, kan het personeelslid hiervoor geen 
tussenkomst meer ontvangen voor woon-werkverkeer. 
 
Welke afstand telt: 
De werkelijke vertrek- en aankomstplaats worden in aanmerking genomen voor de 
kilometervergoeding. 
  
Welke tijd telt: 

1. Aan het begin of einde van de werktijd (bijv. rechtstreeks naar vergadering, …) 
a. Indien grondgebied Hasselt, je werktijd start op het moment dat je aankomt of 

stopt als je vertrekt.  
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b. Indien grondgebied Limburg, je krijgt 15 minuten extra reistijd toegevoegd aan 
je werktijd ’s morgens en/of ’s avonds.  

c. Indien buiten Limburg, je krijgt je volledige reistijd van thuis/tot thuis – 15 
minuten/traject.  
Opmerking: als je verplaatsingstijd voor een dienstreis korter is dan je 
woon/werk verplaatsing, begint je tijd te tellen op de bestemming 
 

2. Dienstverplaatsing los van je werktijd (bijv. avondvergadering, weekendactiviteit, …) 
a. Indien grondgebied Limburg: Je krijgt zowel bij het begin als het einde van je 

werktijd 15 minuten reistijd  toegevoegd aan je werktijd.  
b. Indien buiten Limburg, je krijgt je volledige reistijd van thuis/tot thuis – 15 

minuten/traject.  
 
 
Artikel 179 
Het hoofd van het personeel geeft toestemming voor dienstreizen en keurt de reiskosten 
goed. Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is. Hij 
kan die bevoegdheid delegeren aan de door hem aangeduide leidinggevende(n). 
 
Artikel 180 
De werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten voor de uitvoering van een dienstreis 
worden bewezen aan de hand van het vervoersbewijs dat samen met het hiertoe bestemde 
formulier wordt overgemaakt aan HR. 
 
 

Afdeling II De vergoeding voor reiskosten  
 
Artikel 181 
Het personeelslid dat binnen de in de artikelen 178 en 179 vermelde procedure en 
modaliteiten voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft recht op 
een kilometervergoeding. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het 
Belgisch Staatsblad verschijnt. 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.  
 
Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 
 
De vergoedingen waarvan sprake in deze paragraaf worden slechts uitgekeerd nadat het 
personeelslid een aanvraag indiende die werd goedgekeurd door het hoofd van het 
personeel, of bij delegatie aan de door hem aangeduide leidinggevende. 
(Gewijzigd GR 27.04.2010 en G.R. 24.05.2016 en G.R. 27.06.2017) 
 
 
Artikel 182 
geschrapt zie artikel 181 
(Geschrapt G.R. 27.06.2017) 
 
  



 
 

 
 

65

Artikel 183 
§1. Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten 
vergoed die het personeelslid bewijst in zover de gemaakte kosten niet onverantwoord of 
buitensporig zijn. 
 
§2. Voor dienstverplaatsingen in het binnenland met de trein stelt de afdeling financiën een 
vervoersbewijs ter beschikking. 
 
 

Afdeling III De hotel- en dagvergoeding  
 
Artikel 184 
Het personeelslid dat een dienstreis met overnachting maakt, heeft recht op vergoeding van 
de zelf gemaakte kosten voor kamer en ontbijt, maaltijden en eventuele andere bewezen en 
relevante kosten op voorwaarde dat het stadsbestuur deze kosten niet zelf heeft gedragen. 
Het personeelslid dient voor al de gemaakte kosten de originele bewijsstukken in. 
 
 

Hoofdstuk XI. De sociale voordelen 
 

Afdeling I De maaltijdcheques  
 
Artikel 185 
Maaltijdcheques worden toegekend voor de perioden waarin de werknemer effectieve 
arbeidsprestaties levert; hierbij worden opleidingen, studiedagen en vergaderingen 
gelijkgesteld met arbeidsprestaties.  Overuren geven pas recht op maaltijdcheques op het 
ogenblik van opname van inhaalrust.  Effectieve arbeidsprestaties moeten blijken uit de 
dagelijkse aanwezigheidsregistratie. 
 
Artikel 186  
Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde maand aan een personeelslid wordt 
toegekend, wordt berekend door het aantal geplande uren van deze maand te verminderen 
met de afwezigheidsuren van deze maand. Dit resultaat wordt herleid naar aantal voltijdse 
gepresteerde dagen waarvoor telkens een maaltijdcheque wordt toegekend. 
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. 
 
Artikel 187 
Voor de berekeningen waarvan sprake in artikel 186 gelden volgende elementen: 
- Op jaarbasis bedraagt het gemiddeld aantal arbeidsuren per dag 7,6 uren; 
- 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 
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kwartaal vallen (d.w.z. het aantal kalenderdagen in het kwartaal verminderd met het aantal 
zaterdagen en zondagen en het aantal wettelijke feestdagen). 
 
Artikel 188 
Het totaalbedrag van een maaltijdcheque wordt vastgesteld op 5,50 EUR waarvan 4,41 
EUR werkgeversbijdrage en 1,09 EUR werknemersbijdrage, welke maandelijks wordt 
afgehouden van de nettowedde. (gewijzigd G.R. 28.05.2019 en GR 24.11.2020) 
 
Artikel 189 
De maaltijdcheques worden iedere maand, volgend op de refertemaand (= vorige maand) 
aan het personeelslid overhandigd in functie van het aantal dagen van die maand waarop 
hij effectief arbeidsprestaties leverde. 
Zo in een bepaalde maand het aantal overhandigde cheques afwijkt van het aantal effectief 
gepresteerde dagen, wordt in de loop van hetzelfde kwartaal en uiterlijk de laatste dag van 
de eerste maand die volgt op het kwartaal, het aantal cheques in overeenstemming 
gebracht met het aantal dagen waarop het personeelslid tijdens het kwartaal effectief 
arbeidsprestaties heeft geleverd. 
 
Artikel 190 
Op de jaarlijkse individuele rekening van het personeelslid wordt het aantal toegekende 
maaltijdcheques en het brutobedrag van de maaltijdcheques verminderd met de 
persoonlijke bijdrage van het personeelslid vermeld. 
 
Artikel 191 
De maaltijdcheques worden in digitale vorm verspreid. De geldigheidsduur van de 
maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden.  Het personeelslid krijgt bij indiensttreding 
gratis een elektronische maaltijdchequekaart, hierna ‘drager’ genoemd, ter beschikking 
gesteld.  Het personeelslid verbindt zich ertoe om de drager van de elektronische 
maaltijdcheques te gebruiken en te bewaren als een goede huisvader en in 
overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden. 
(Gewijzigd GR 16.12.2014 en GR 24.11.2020) 
 
Artikel 191 bis 
Ingeval van verlies of vernieling van de drager van de elektronische maaltijdcheques zullen 
de kosten voor de vervanging ervan, op een eerste maal na, ten laste zijn van het 
personeelslid, uitgezonderd wanneer de medewerker een bewijs van aangifte van diefstal 
bij de politie kan voorleggen waarin het verlies door diefstal van deze drager vermeld wordt. 
(Toegevoegd GR 24.11.2020) 
 
 

Afdeling II De hospitalisatieverzekering  
 
Artikel 192 
Er wordt een collectieve hospitalisatieverzekering afgesloten ten behoeve van het 
personeel. Voor de statutaire personeelsleden, inbegrepen de op proef benoemden, voor 
de personeelsleden met contracten van onbepaalde duur en voor de personeelsleden met 
contracten van minstens 2 jaar, neemt de organisatie voor diegenen die effectieve 
prestaties leveren de premie als volgt ten laste: 
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1° volledig voor de personeelsleden die tenminste de helft van de prestaties van een 
voltijdse betrekking vervullen; 
2° voor de helft voor de personeelsleden die minder dan de helft van de prestaties van een 
voltijdse betrekking vervullen. 
 
Artikel 193 
De personeelsleden worden geïnformeerd over de toepassingsvoorwaarden van de 
hospitalisatieverzekering. 
 
 
 

Afdeling III De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer  
 
Artikel 194 
§1. Bij gebruik van het openbaar gemeenschappelijk vervoer wordt de kostprijs van een 
individueel abonnement integraal terugbetaald.  
 
§2. Het personeelslid is verplicht om voor het meest voordelige tarief te kiezen. Het 
gebeurlijke supplement eerste klasse blijft steeds ten laste van het personeelslid. 
 
Artikel 195 
Het personeelslid dat het woon-werkverkeer volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt, 
ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding. ten belope van het fiscaal vrijgesteld bedrag. 
 
De fietsvergoeding wordt uitbetaald per maand op basis van de registraties ingevoerd in het 
tijdsregistratiesysteem. 
 
Deze vergoeding is cumuleerbaar met de terugbetaling van een individueel abonnement 
voor openbaar vervoer, zoals vermeld onder artikel 194. De combinatie met de 
terugbetaling van het individueel abonnement wordt verder uitgewerkt op het intranet. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
 
Artikel 196 
Het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een 
parkeerkaart door de bevoegde hogere overheid (parkeerkaart voor mindervaliden), 
ontvangt een vergoeding voor de woon-werkverplaatsing met de wagen. Die vergoeding is 
gelijk aan de kostprijs van een treinkaart tweede klasse over dezelfde afstand. 
 
 

Afdeling IV De begrafenisvergoeding  
 
Artikel 197 
Er wordt een vergoeding toegekend voor de begrafenis van het personeelslid. 
 
Artikel 198 
Als een personeelslid overlijdt, wordt aan de in artikel 199 genoemde persoon of personen 
een vergoeding toegekend die overeenstemt met het geïndexeerde maandsalaris, 
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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 werkte in een deeltijds prestatieregime. 
 
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. 
 
 
Artikel 199 
De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die de kosten voor 
de begrafenis gedragen hebben. 
 
 

Hoofdstuk XII. De vergoeding van de conciërge 
 
Artikel 200 
De conciërge geniet voor zijn verplichtingen als conciërge de kosteloze huisvesting in een 
woning die aan de hedendaagse comfortnormen voldoet met gratis verwarming en 
verlichting, als voordelen in natura. 
 
 
 

Titel XI. Verloven en afwezigheden 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 201 
§ 1. Het statutaire personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende 
administratieve toestanden: 
1. dienstactiviteit 
2. disponibiliteit 
3. non-activiteit 
 
§2. Het statutaire personeelslid is bij verlof of afwezigheid in dienstactiviteit als het op dat 
ogenblik het recht op salaris behoudt. 
 
Het statutaire personeelslid is in non-activiteit bij verlof of afwezigheid als het op dat 
ogenblik geen recht op salaris heeft, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 
 
Het vast aangesteld statutair personeelslid staat in disponibiliteit wanneer het geen recht 
heeft op salaris maar wel op een wachtgeld. 
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Het statutaire personeelslid staat eveneens in non-activiteit wanneer het zonder 
toestemming afwezig is of de duur van een reglementair toegestane afwezigheid zonder 
geldige reden overschrijdt. 
 
§3. Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, heeft het 
contractuele personeelslid geen recht op salaris, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in 
deze rechtspositieregeling of door de wet. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
Artikel 202 
De deelneming van een personeelslid aan een georganiseerde werkonderbreking wordt 
gelijkgesteld met een periode van onbezoldigde dienstactiviteit: het verliest zijn recht op 
salaris voor de duur van de afwezigheid. 
 
Artikel 203 
Onverminderd de individuele rechten van het personeelslid, wordt bij de toekenning van 
verloven afgewogen of de continuïteit en de kwaliteit van de openbare dienstverlening 
gehandhaafd blijft. 
 
Tenzij hierna anders bepaald moeten de verloven en afwezigheden uiterlijk bij de aanvang 
van de laatste effectieve werkdag vóór de beoogde opname ervan worden aangevraagd. 
Een uitzondering hierop vormen: het omstandigheidsverlof, de vier dagen vakantieverlof 
zoals bedoeld in artikel 208, §1, 1°, het ziekteverlof en het verlof wegens 
arbeidsongeschiktheid. 
 
Artikel 204 
Indien het personeelslid tewerkgesteld is in een systeem van deeltijdse arbeid, zal het recht 
op de totale afwezigheid worden geprorateerd, tenzij hierna anders bepaald. 
 
Artikel 205 
Het hoofd van het personeel, of het leidinggevende personeelslid aan wie hij deze 
bevoegdheid delegeert, beslist over de individuele verlofaanvragen. Als het hoofd van het 
personeel zelf een verlof aanvraagt, beslist het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 206 
De reeds toegestane verloven en afwezigheden kunnen, behoudens dringende gevallen en 
overmacht, niet meer worden ingetrokken door het hoofd van het personeel, of het 
leidinggevende personeelslid aan wie hij deze bevoegdheid delegeert. 
 
 

Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen 
 
Artikel 207 
Titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers is 
van toepassing op het contractueel aangestelde personeelslid.  
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Het aantal vakantiedagen van het statutair personeelslid en het op proef benoemd 
personeelslid wordt berekend op basis van de prestaties van het jaar waarin de vakantie 
wordt toegekend. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Artikel 208 
§ 1. In afwijking van titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, zoals bepaald in 
het vorig artikel, gelden volgende bijzondere bepalingen: 
 
1° In toepassing van artikel 176 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel heeft het 
personeelslid recht op 30 werkdagen betaalde vakantie voor een volledig arbeidsjaar. 
 
De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming 
van de behoeften van de dienst. In afwijking hiervan kan het personeelslid vier dagen 
vakantie nemen, zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te 
weigeren. 
 
2° Het personeelslid heeft bovendien recht op een bijkomend jaarlijks vakantieverlof 
van: 
- 1 werkdag in het jaar dat hij/zij 45 jaar wordt; 
- 2 werkdagen in het jaar dat hij/zij 50 jaar wordt; 
- 3 werkdagen in het jaar dat hij/zij 60 jaar wordt; 
- 4 werkdagen in het jaar dat hij/zij 61 jaar wordt; 
- 5 werkdagen in het jaar dat hij/zij 62 jaar wordt. 
 
§ 2. Elke periode met recht op salaris, geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen, rekening 
houdend met de prestatieregeling. 
 
Niet-gewerkte periodes met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering of een wachtgeld in het kader van disponibiliteit wegens ziekte of 
gebrekkigheid, worden gelijkgesteld voor de opbouw van jaarlijks verlof. 
 
Het vakantieverlof wordt in evenredige mate verminderd als het personeelslid in de loop van 
het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt, onvolledige prestaties levert of 
tijdens het jaar een van de hierna genoemde verloven of afwezigheden opneemt: 
 

1. zorgkrediet 
2. de thematische verloven 
3. afwezigheden in de administratieve toestand non-activiteit 
4. halftijdse vervroegde uittreding 
5. vrijwillige vierdagenweek 
6. verlof voor opdracht 

 
Indien het aldus verminderd aantal vakantiedagen geen geheel vormt, wordt het afgerond 
naar de onmiddellijk hogere eenheid. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016 en G.R 27.06.2017) 
 
Artikel 209 
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Elke aanvraag tot opname van vakantiedagen wordt gericht aan het hoofd van het 
personeel, of het leidinggevende personeelslid aan wie hij deze bevoegdheid delegeert via 
het digitaal registratiesysteem. 
 
De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid en rekening houdend 
met de behoeften van de dienst. In afwijking hierop kan het personeelslid vier dagen 
vakantie nemen zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te 
weigeren. 
 
Het vakantieverlof wordt geacht genoten te zijn indien het voor de aanvang niet herroepen 
werd. 
 
Artikel 210 
Indien het jaarlijks verlof niet in de loop van het jaar zelf kan genomen worden, kunnen ten 
hoogste tien verlofdagen overgedragen worden naar het volgend jaar en gedurende het 
eerste semester van dat jaar opgenomen worden, zoniet zijn ze vervallen. Voor 
personeelsleden die deeltijdse prestaties leveren, wordt dit aantal over te dragen 
verlofdagen geprorateerd. 
 
Artikel 211 
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. 
 
De vakantie van een personeelslid dat ziek wordt tijdens zijn vakantie wordt opgeschort 
vanaf de eerste dag van de ziekte, op voorwaarde dat procedure inzake medische controle 
wordt nageleefd. In dat geval worden de ziektedagen voor de in vast verband benoemde 
statutaire personeelsleden aangerekend op het beschikbare ziektekrediet. 
 
Als een personeelslid tijdens zijn vakantie in het ziekenhuis opgenomen wordt, dan wordt 
de vakantie opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname. 
 
 

Hoofdstuk III. De feestdagen 
 
Artikel 212 
§ 1. Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 1 januari, 
paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 
november, 11 november, 24 december namiddag, 25 december en 31 december namiddag. 
26 december en 2 november zijn tevens bijkomende feestdagen. Deze laatste 2 dagen 
moeten op de dag zelf genoten worden tenzij er op die dag dienstverlening is.  
(Gewijzigd G.R 27.06.2017). 
 
§ 2. Indien één van de feestdagen samenvalt met een zaterdag, zondag of inactiviteitsdag 
of als het personeelslid moet werken op 2 november of 26 december, wordt de 
vervangingsdag na de feestdag toegevoegd aan het jaarlijks vakantietegoed en onder 
dezelfde voorwaarden genomen. (Gewijzigd G.R 27.06.2017, G.R. 28.05.2019). 
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§3. Indien een personeelslid op een feestdag om een andere reden met verlof is, of in 
disponibiliteit of in non-activiteit is geplaatst, blijft zijn administratieve stand bepaald 
overeenkomstig de bepalingen die op hem van toepassing zijn. 
 
 
 

Hoofdstuk IV. Bevallingsverlof en opvangverlof 
 

Afdeling I Het bevallingsverlof  
 
Artikel 213 
Het bevallingsverlof wordt toegekend aan het personeelslid krachtens de Arbeidswet van 16 
maart 1971. Het vast aangestelde statutaire personeelslid behoudt het recht op salaris 
tijdens het bevallingsverlof op voorwaarde dat betrokkene alle beroepswerkzaamheid 
staakt. Voor de contractuele en de statutaire personeelsleden op proef of in hun 
inloopperiode geldt de regelgeving van gewaarborgd loon en moederschapsuitkeringen als 
bedoeld in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
 
Artikel 214 
Bij verlenging van de postnatale rustperiode in overeenstemming met artikel 39, zesde lid, 
van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en het Koninklijk Besluit van 17 oktober 1994, wordt 
het vast aangestelde statutaire personeelslid tijdens de duur van deze verlenging verder 
doorbetaald. 
 
Artikel 215 
§ 1. Als de moeder overlijdt, heeft het statutaire personeelslid dat vader is van het kind recht 
op vaderschapsverlof waarvan de duur het deel van het bevallingsverlof dat nog niet 
opgenomen werd door de moeder bij haar overlijden, niet mag overschrijden. 
 
§ 2. Bij opname van de moeder in een ziekenhuis, heeft het statutaire personeelslid dat 
vader is van het kind recht op vaderschapsverlof, dat ten vroegste een aanvang neemt 
vanaf de achtste dag te rekenen na de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de 
opname van de moeder in het ziekenhuis meer dan zeven dagen bedraagt en dat de 
pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft. 
 
Het vaderschapsverlof eindigt wanneer de moeder het ziekenhuis verlaat en uiterlijk bij het 
verstrijken van de periode die overeenstemt met het deel van de bevallingsverlof dat door 
de moeder op het ogenblik van haar opname in het ziekenhuis nog niet was opgenomen. 
 
§ 3. Het vaderschapsverlof bedoeld in §1 en §2 wordt bezoldigd. 
 
§ 4. Het contractueel aangestelde personeelslid heeft recht op de omzetting van het 
moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, in 
toepassing van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 en de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994. 
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Afdeling II Het opvangverlof  
 
Artikel 216 
§ 1. Het contractueel personeelslid heeft recht op opvangverlof en de daaraan verbonden 
uitkeringen in toepassing van artikel 30ter van de Arbeidsovereenkomstwet van 3 juli 1978. 
 
§ 2. Het statutair personeelslid krijgt op zijn schriftelijk verzoek opvangverlof, als een 
minderjarig kind in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij. Het 
verzoek wordt schriftelijk gericht aan het hoofd van het personeel.  
 
Het opvangverlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naar gelang het 
opgenomen kind de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of al bereikt heeft. Voor het 
bepalen van de maximumduur van het opvangverlof wordt de leeftijd van het kind op het 
tijdstip van de aanvang van het verlof in aanmerking genomen. 
 
De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld, als het opgenomen kind een 
handicap heeft. 
 
De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt een einde op het ogenblik waarop het 
kind de leeftijd van acht jaar bereikt tijdens de opname van het verlof. 
Het adoptieverlof moet opgenomen worden in een aaneengesloten periode en moet een 
aanvang nemen binnen twee maanden die volgen op de inschrijving van het kind als lid van 
het gezin van het personeelslid. 
 
Indien slechts één van de samenwonende partners adopteert of de pleegvoogdij uitoefent, 
kan alleen die persoon het verlof genieten. 
 
Artikel 217 
Tijdens het opvangverlof behoudt het statutair personeelslid het recht op het gebruikelijke 
salaris.   
 
 

Hoofdstuk V. Het ziekteverlof en verlof wegens 
arbeidsongeschiktheid 

 

Afdeling I Ziekteverlof en gewaarborgd inkomen contractueel 
aangesteld personeelslid. 

 
Artikel 218 
Het contractueel aangestelde personeelslid krijgt verlof wegens ziekte of ongeval, met 
uitsluiting van het arbeidsongeval en de beroepsziekte, volgens de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.  
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Een uitkering wegens ziekte of invaliditeit wordt, eventueel na een periode van 
gewaarborgd loon in toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet, aan het contractueel 
personeelslid toegekend met toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
 
Indien het personeelslid het werk vervroegd wil hervatten na een ziekteafwezigheid van 14 
kalenderdagen of meer, dient vooraf een genezingsattest van de behandelende arts of 
toestemming arbeidsgeneesheer te worden doorgestuurd naar HR. (Vervangen G.R. 
24.05.2016 en toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
 

Afdeling II Ziekteverlof en gewaarborgd inkomen statutair aangesteld 
personeelslid op proef. 

 
Artikel 219 
Het statutair aangesteld personeelslid op proef, dat afwezig is wegens ziekte of ongeval van 
gemeen recht, heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van ziektekredietdagen op 
dezelfde wijze als het vast aangestelde statutaire personeelslid. De artikelen 220 tot en met 
224 zijn hier van toepassing.  
 
(Geschrapt G.R. 16.12.2014) 
 
 

Afdeling III Ziekteverlof  en gewaarborgd inkomen vast aangesteld 
statutair personeelslid. 

 
Artikel 220 
§ 1. Het vast aangesteld statutaire personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of ongeval 
van gemeenrecht heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van ziektekredietdagen. 
Voor opgenomen ziektekredietdagen wordt het gewone salaris betaald. 
 
De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van 21 werkdagen per 
jaar volledige dienstactiviteit sinds de vaste aanstelling in statutair verband. Periodes van 
disponibiliteit komen eveneens in aanmerking voor de vaststelling van het jaarlijkse aantal 
ziektekredietdagen. Voor deeltijds werkende statutaire personeelsleden gebeurt de 
toekenning van de ziektekredietdagen pro rata de verrichte prestaties. 
(Aldus gewijzigd GR 27.04.2010) 
 
Bij aanvang van de vaste 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. 
 
§ 2. Bij het in vast dienstverband aangestelde statutaire personeelslid dat voltijdse 
prestaties verricht, worden alle werkdagen als ziektedagen aangerekend voor de volledige 
ziekteperiode. 
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De afwezigheid wegens ziekte van de personeelsleden met een specifieke of deeltijdse 
werktijdregeling wordt pro rata berekend. 
 
§ 3. Volgende afwezigheden tellen niet mee voor de opbouw van ziektekredietdagen: 
1° afwezigheid wegens volledige loopbaanonderbreking in toepassing van de 
Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, met uitzondering van de 
thematische verloven; 
2° afwezigheid wegens verlof voor opdracht, in toepassing van Hoofdstuk IX. Verlof 
voor opdracht van deze titel. 
 
§ 4. De ziektekredietdagen die het vast aangestelde statutaire personeelslid heeft 
opgebouwd, als statutair personeelslid bij een vorige publieke werkgever, worden samen 
met de al opgenomen ziektedagen in rekening gebracht. 
 
§ 5. De vakantiedagen die het statutaire personeelslid niet heeft kunnen opnemen als 
gevolg van langdurige ziekte worden toegevoegd aan het nog beschikbare ziektekrediet. 
 
Artikel 221 
Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn 
ziektekrediet, zoals bedoeld in artikel 220 heeft opgebruikt, en als het betrokken 
personeelslid nog altijd ziek is, kan de organisatie het personeelslid doorverwijzen naar de 
federale geneeskundige dienst die bevoegd is voor de eventuele definitieve 
ongeschiktheidsverklaring, met het oog op een eventuele vervroegde pensionering om 
gezondheidsredenen.  
 
 
Artikel 222 
Het statutaire personeelslid dat tijdens een opdracht bij een buitenlandse regering, een 
buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling, met pensioen wordt gesteld 
wegens invaliditeit en een pensioenuitkering van die overheid of die instelling ontvangt, kan 
vóór de uitputting van het ziektekrediet bedoeld in artikel 220 definitief ongeschikt worden 
verklaard. 
 
Artikel 223 
Indien het personeelslid het werk vervroegd wil hervatten na een ziekteafwezigheid van 14 
kalenderdagen of meer, dient vooraf een genezingsattest van de behandelende arts of 
toestemming arbeidsgeneesheer te worden doorgestuurd naar HR. (Vervangen G.R. 
24.05.2016) 
 
Artikel 224 
Het ziekteverlof wordt voor de duur van het totaal aantal ziektekredietdagen met een 
periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.  
 
 

Afdeling IV Verlof wegens arbeidsongeschiktheid  
 
Artikel 225 
§ 1. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan voor de duur van de 
afwezigheid naar aanleiding van: 
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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 de 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, behalve 
voor de toepassing van artikel 222, wat de hierboven vermelde afwezigheden onder 1 tot en 
met 4 betreft. 
 
De in 1°, 2° en 4° bedoelde afwezigheden worden: 
• vóór de consolidatiedatum niet aangerekend op het ziektekrediet waarop het 
personeelslid krachtens artikel 220 recht heeft 
• na de consolidatiedatum niet aangerekend op het ziektekrediet waarop het 
personeelslid krachtens artikel 220 recht heeft wanneer de bevoegde federale 
geneeskundige dienst een bestendige invaliditeit heeft vastgesteld, behalve wanneer het 
stadsbestuur kan aantonen dat de afwezigheid geen verband houdt met de in 1°, 2° of 4° 
bedoelde afwezigheid 
• na de consolidatiedatum wel aangerekend op het ziektekrediet waarop het 
personeelslid krachtens artikel 220 recht heeft wanneer de bevoegde federale 
geneeskundige dienst geen bestendige invaliditeit heeft vastgesteld en er tevens gedurende 
de herzieningsperiode geen sprake is van een bewezen onvoorzienbare verergering 
waardoor een herziening gerechtvaardigd is, behoudens wanneer het personeelslid het 
tegendeel kan bewijzen. 
 
§ 2. In de gevallen waarin de afwezigheid van de in §1, 1 tot en met 4, vermelde oorzaken, 
te wijten is aan een verantwoordelijke derde partij, ontvangt het personeelslid het salaris 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 de organisatie 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. 
 
§ 3. De stad treedt jegens het personeelslid op als borg in geval van een gebeurlijke 
insolventie van de aansprakelijke derde of wanneer deze nalaat de vergoedingen te 
betalen. Het personeelslid ontvangt zijn salaris alleen als voorschot betaald op de door de 
derde verschuldigde en op deze te verhalen vergoeding. De stad treedt bij betaling 
ingevolge wettelijke subrogatie van rechtswege in de rechten van het personeelslid ten 
belope van het betaalde bedrag. 
 
§ 4. De afwezigheid naar aanleiding van een ongeval van gemeenrecht, veroorzaakt door 
de schuld van een derde, wordt voorlopig aangerekend op het beschikbare ziektekrediet tot 
wanneer de schuld van de aansprakelijke derde bewezen is. 
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Afdeling V Halftijds ziekteverlof  
 
Artikel 226 
§ 1. Een vast aangesteld of op proef benoemd statutair personeelslid, dat na een voltijdse 
afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht geschikt wordt geacht om zijn 
functie terug op te nemen met deeltijdse prestaties, kan voor een periode van ten hoogste 
drie maanden zijn functie terug opnemen met een deeltijds uurrooster van de helft van een 
voltijdse betrekking, zolang hij ziektekredietdagen ter beschikking heeft. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste 
periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan de organisatie de periode van 
deeltijdse prestaties wegens ziekte meermaals verlengen met een periode van telkens ten 
hoogste drie maanden. 
 
§ 2. De afwezigheid van het vast aangesteld of op proef benoemd statutaire personeelslid 
tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als 
ziekteverlof. De aanrekening op het aantal nog beschikbare ziektekredietdagen gebeurt pro 
rata. 
 
Artikel 227 
Bij aanvragen tot vakantieverlof in halftijdse periode van ziekte primeert het vakantieverlof 
op het ziekteverlof waardoor enkel het vakantieverlof als volle dag wordt aangerekend. 
 
Artikel 228 
Het hoofd van het personeel, of het leidinggevende personeelslid aan wie hij deze 
bevoegdheid delegeert, beslist over de individuele vraag van een personeelslid om zijn 
functie met deeltijdse prestaties weer op te nemen na een afwezigheid wegens ziekte of 
ongeval van gemeen recht en stelt het ziektekrediet vast, rekening houdend met de 
periodes die niet in aanmerking komen voor de berekening van ziektekredietdagen 
enerzijds en met de al opgenomen ziektekredietdagen anderzijds. 
 
Als het hoofd van het personeel zelf vraagt om zijn functie met deeltijdse prestaties weer op 
te nemen beslist het college van burgemeester en schepenen. 
 
 

Hoofdstuk VI. Medische controle 
 

Afdeling I Controle van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of 
ongeval. 

 
Artikel 229 
Op het contractueel aangestelde personeelslid zijn de regels voor de ziektecontrole van 
toepassing zoals bepaald in artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet en in de wet van 
13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, aangevuld met de regels in het 
arbeidsreglement en de bepalingen van §2.  Om de controle aan huis of de controle via 
teleconsultatie mogelijk te maken, kunnen privé-gegevens (domicilieadres, verblijfsadres, 
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(mobiele) telefoonnummer, e-mailadres,...) van het personeelslid ter beschikking gesteld 
worden aan de aangestelde controlerende geneesheer. 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
Artikel 230 
Het statutair personeelslid met ziekteverlof staat onder toezicht van een geneeskundig 
controleorgaan volgens de volgende algemene regels: 
 
1° Algemene bepalingen 
 
Het controletoezicht op de arbeidsongeschikte personeelsleden wordt uitgevoerd door een 
door het college van burgemeester en schepenen aangestelde controlerende geneesheer, 
volgens de hierna vermelde bepalingen. 
Het recht op verlof wegens ziekte of gebrekkigheid overeenkomstig dit hoofdstuk is 
afhankelijk van de naleving van deze bepalingen;  bij niet naleving is het personeelslid 
ongewettigd afwezig.  In dit geval kan, onverminderd de toepassing van de regels inzake 
tucht voor het statutaire personeelslid, het college van burgemeester en schepenen de 
terugbetaling eisen van de kosten van de onuitvoerbare controle. 
 
2° Verwittiging 
 
Het personeelslid dat, ingevolge ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is, moet de organisatie 
verwittigen op de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde wijze. 
 
3° Geneeskundig getuigschrift 
 
Behoudens arbeidsongeschiktheid voor de duur van één dag, moet het personeelslid, 
binnen de eerste twee werkdagen, een geneeskundig getuigschrift van 
werkonbekwaamheid bezorgen aan de door het college van burgemeester en schepenen 
aangeduide dienst. 
Arbeidsongeschiktheid voor de duur van één dag is zonder geneeskundig getuigschrift 
slechts vijfmaal per jaar mogelijk. 
De personeelsleden, die zich buiten hun woonplaats laten verzorgen zijn ertoe gehouden 
hun tijdelijk adres op dit getuigschrift te vermelden. 
 
4° Controle 
 
- Het arbeidsongeschikte personeelslid dat de woning mag verlaten moet zich de 
tweede werkdag van zijn arbeidsongeschiktheid ter controle aanbieden bij de controlerende 
geneesheer, voorzien van het daartoe bestemde gedeelte van het geneeskundig 
getuigschrift. 
- Het arbeidsongeschikte personeelslid dat de woning niet mag verlaten dient zich ter 
beschikking te houden en kan ten huize aan een medische controle onderworpen worden.  
In dat geval moet hij het medisch getuigschrift aan de controlerende geneesheer 
overhandigen. 
- De medische controle kan ook uitgevoerd worden via teleconsultatie.  Het 
personeelslid wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht. 
- Om de controle aan huis of de controle via teleconsultatie mogelijk te maken, kunnen 
privé-gegevens (domicilieadres, verblijfsadres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres,...) 
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van het personeelslid ter beschikking gesteld worden aan de aangestelde controlerende 
geneesheer. 
- Het personeelslid is verantwoordelijk voor de niet-medische gegevens op het 
geneeskundig getuigschrift.  Indien derhalve op het getuigschrift niet werd aangeduid of het 
zich, al dan niet, mag verplaatsen, wordt het geacht zich ter controle te kunnen aanbieden. 
- Het voor de duur van één dag arbeidsongeschikt personeelslid, dient zich aan huis 
ter beschikking te houden, teneinde medische controle mogelijk te maken. 
- Het verblijf in het buitenland moet door de controlerende geneesheer voorafgaand 
worden toegelaten. 
 
5° Hervalling en/of verlenging 
 
Bovenstaande richtlijnen inzake verwittiging, geneeskundig getuigschrift en controle gelden 
tevens voor elke verlenging en/of hervalling. 
 
6° Betwistingen 
 
In geval het arbeidsongeschikte personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de 
controlerende geneesheer wordt, op een door het college van burgemeester en schepenen 
vast te stellen wijze, overleg gepleegd tussen de controlerende geneesheer en de 
belanghebbende geneesheer.  Indien dit overleg in het voordeel van het personeelslid 
uitvalt, worden de kosten terugbetaald na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds. 
Indien de betwisting na de overlegprocedure blijft bestaan, kan elk der partijen het geschil 
voorleggen aan een, in overleg tussen beide geneesheren, aan te stellen derde 
geneesheer. 
De kosten van dit onderzoek vallen ten laste van de verliezende partij. 
Deze procedure doet geen afbreuk aan het recht der partijen om het geschil door de 
arbeidsrechtbank te laten beslechten. 
 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 

Afdeling II Geschiktheidsonderzoek 
 
Artikel 231 
Onverminderd de verplichte medische onderzoeken in het kader van artikel 125 tot en met 
138 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, en krachtens de wettelijke 
taken van Medex kan het personeelslid aan een medisch geschiktheidsonderzoek door de 
arbeidsgeneesheer onderworpen worden teneinde na te gaan of het medisch geschikt is 
zijn ambt te vervullen. 
 
Dit onderzoek gebeurt door tussenkomst van de organisatie op aanvraag van het 
personeelslid, de controlerende geneesheer of de organisatie zelf. 
 
Artikel 232 
Indien het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de arbeidsgeneesheer 
wijst het binnen de vijf werkdagen een geneesheer naar eigen keuze aan.  De 
arbeidsgeneesheer deelt die medische raadsman zijn gemotiveerde beslissing mede. Die 
twee geneesheren plegen onderling overleg en elk van hen mag om bijkomende 
onderzoekingen of raadplegingen verzoeken. 
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Het overleg schort de beslissing van de arbeidsgeneesheer op. Dit is niet het geval voor het 
medisch onderzoek van een personeelslid belast met een veiligheidsfunctie of met een 
functie die risico voor blootstelling aan ioniserende stralingen biedt of ook niet wanneer het 
personeelslid door een ernstige besmettelijke ziekte is aangetast. 
 
Artikel 233 
Ingeval het personeelslid geen gebruik wenst te maken van de overlegprocedure of indien 
er betwisting blijft bestaan na de overlegprocedure, kan het personeelslid binnen de zeven 
werkdagen, volgend op hetzij de beslissing van de arbeidsgeneesheer hetzij op de 
beëindiging van de overlegprocedure, beroep aantekenen op de wijze zoals voorzien is in 
artikel 146 quater van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. 
 
 

Hoofdstuk VII. De disponibiliteit 
 

Afdeling I Algemene bepalingen 
 
Artikel 234 
De statutaire personeelsleden kunnen volgens de voorwaarden van deze 
rechtspositieregeling in disponibiliteit worden gesteld wegens ambtsopheffing en wegens 
ziekte of invaliditeit. 
 
Artikel 235 
De aanstellende overheid van het betrokken statutaire personeelslid neemt de beslissing 
om dit statutaire personeelslid in disponibiliteit te stellen.  
 
Artikel 236 
Het wachtgeld wordt berekend op de salarisonderdelen die ook voor de vaststelling van de 
pensioenen in aanmerking komen. 
 
Artikel 237 
De tijd die een statutair personeelslid doorbrengt in de stand disponibiliteit moet worden 
aangerekend als werkelijke dienst. 
 
Elk statutair personeelslid dat in disponibiliteit werd gesteld moet aan het college van 
burgemeester en schepenen een adres bekendmaken in één van de lidstaten van de 
Europese Unie, waar hem de beslissingen, die op hem betrekking hebben, kunnen worden 
bezorgd. 
 
 

Afdeling II Disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 
 
Artikel 238 
§ 1. Een vast aangesteld statutair personeelslid kan bij afwezigheid wegens ziekte of 
invaliditeit in disponibiliteit worden gesteld op het ogenblik dat het personeelslid het totale 
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aantal beschikbare ziektekredietdagen, toegekend volgens de bepalingen van zijn 
rechtspositieregeling, heeft opgebruikt. 
 
§ 2. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit houdt op telkens als de toestand van 
ziekte of invaliditeit ophoudt te bestaan, of als het betrokken statutaire personeelslid, al dan 
niet vervroegd, op pensioen wordt gesteld. 
 
Voor de vaststelling en rechtvaardiging van de toestand van ziekte of invaliditeit gelden 
dezelfde regels als voor een ziek of invalide statutair personeelslid dat zijn beschikbare 
ziektekrediet nog niet volledig heeft opgebruikt. 
 
§ 3. Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit 
behoudt zijn aanspraken op verhoging in salaris. 
 
Artikel 239 
§ 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 
indien het personeelslid nog in effectieve actieve dienst was gebleven. 
 
§ 2. Het bedrag van dit wachtgeld mag evenwel in geen geval minder bedragen dan: 
1° de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkregen met 
toepassing van de regeling voor contractuele werknemers in het kader van de sociale 
verzekering bij ziekte of invaliditeit; 
2° het pensioen dat verkregen zou worden bij vervroegde pensionering op dezelfde dag 
waarop de toestand van disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit ingaat. 
 
 
 

Afdeling III Disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
 
Artikel 240 
§1. De vast aangestelde statutaire personeelsleden die in disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing zijn gesteld, behouden hun aanspraken op verhoging in salaris. Zij genieten 
een wachtgeld, gebaseerd op het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling 
daarvan, berekend volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als zij nog in 
effectieve actieve dienst waren gebleven. 
 
§2. Het eerste en het tweede jaar is het wachtgeld gelijk aan het laatste activiteitssalaris 
en de ontwikkeling ervan, vermeld in §1. Elk jaar dat daarop volgt wordt het met 20% 
verminderd. Het wachtgeld mag echter, binnen de grens van 40/40, niet lager zijn dan 
zoveel maal 1/40 van het laatste activiteitssalaris als het statutaire personeelslid, op de 
datum van de indisponibiliteitsstelling wegens ambtsopheffing, jaren werkelijke dienst in de 
openbare sector heeft. 
 
§3. Als tijdens de disponibiliteit wegens ambtsopheffing de organieke salarissen van het 
personeel worden gewijzigd, dan wordt het wachtgeld aangepast aan het nieuwe fictieve 
laatste activiteitssalaris, dat zal worden berekend rekening houdend met de 
omschakelingsprincipes van de herziening van de salarisschalen en uitgaande van het 
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vroegere laatste activiteitssalaris dat als basis heeft gediend om het vroegere wachtgeld te 
berekenen. 
 
§4. In geen geval mag de disponibiliteit wegens ambtsopheffing in het totaal, en al dan 
niet met onderbroken periodes, de duur van de werkelijke overheidsdiensten van het 
statutaire personeelslid overtreffen, met inbegrip van de tijdelijke en contractuele  diensten 
in de publieke sector, maar met uitsluiting van de militaire diensten die voor de vermelde 
overheidsdiensten werden volbracht. 
Niemand mag door dezelfde werkgever meer dan tweemaal in disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing worden gesteld. 
 
§5. Het statutair personeelslid kan niet in disponibiliteit wegens ambtsopheffing worden 
gesteld of gehouden als het aan de voorwaarden voldoet om met pensioen te gaan, al dan 
niet op eigen verzoek. 
 
 
Artikel 241 
§1. De statutaire personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing kunnen 
opnieuw in actieve dienst worden geroepen. Voor de vacante betrekkingen bij de 
organisatie waartoe zij behoren, genieten zij de voorkeur, als zij beantwoorden aan de 
reglementaire voorwaarden om die betrekkingen te verkrijgen. Bij keuzemogelijkheid uit 
meerdere in disponibiliteit wegens ambtsopheffing gestelde statutaire personeelsleden moet 
met het aantal dienstjaren en met de voor de vacante betrekking vereiste bijzondere 
geschiktheden rekening worden gehouden. 
 
§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 de organisatie 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 de organisatie 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. 
 
 

Hoofdstuk VIII. Verlof voor deeltijdse prestaties. 
(Geschrapt G.R. 27.06.2017)  
overgangsmaatregel opgenomen in artikel 300 

 
 
 

Hoofdstuk IX. Het verlof voor opdracht 
 
Artikel 248 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan verlof krijgen om: 
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1° een functie uit te oefenen op een kabinet, of in voorkomend geval bij de entiteiten met 
politieke functie ter vervanging van het kabinet, van een federaal minister, staatssecretaris 
of regeringscommissaris, een lid van de regering van een gemeenschap of een gewest, een 
provinciegouverneur, de gouverneur of de vice-gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad, of de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, een gedeputeerde, een burgemeester of schepen, een Europees commissaris; 
2°  op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep of fractie, een functie uit te 
oefenen bij een erkende politieke groep in de wetgevende vergaderingen van de federale 
overheid, van de gemeenschappen en de gewesten of van de Europese Unie, bij de 
voorzitter van een dergelijke groep, of bij een erkende fractie van een gemeenteraad of een 
provincieraad; 
3° een externe opdracht uit te voeren waarvan de raad het algemeen belang erkent. Onder 
een dergelijke opdracht wordt in ieder geval verstaan de uitoefening van nationale en 
internationale opdrachten aangeboden door een regering of een internationale instelling, en 
de internationale opdrachten in het raam van ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk 
onderzoek of humanitaire hulp. 
 
Artikel 249 
Met ‘externe opdracht waarvan de raad het algemeen belang erkent’ waarvan sprake in het 
vorig artikel wordt bovendien onder meer bedoeld: 
 
1° een functie of opdracht uitoefenen in een OCMW; 
2° een functie of opdracht uitoefenen in een andere gemeente; 
3° een functie of opdracht uitoefenen in een autonoom gemeentebedrijf; 
4° een functie of opdracht uitoefenen in een gemeentelijk extern verzelfstandigd 

agentschap naar privaat recht, zoals bedoeld in Hoofdstuk III van Titel III van deel II van 
het decreet lokaal bestuur; 

5° een functie of opdracht uitoefenen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
 
Artikel 250 
§1 Het vast aangestelde personeelslid kan verlof voor opdracht krijgen, onder de in dit 
hoofdstuk bepaalde voorwaarden.  
§2 Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op het contractueel aangesteld 
personeelslid dat zijn proeftijd of inloopperiode heeft beëindigd. Zijn arbeidsovereenkomst 
wordt in gemeenschappelijk akkoord geschorst. 
§3 Het personeelslid dat niet voldoet aan de voorwaarden van het verlof voor opdracht 
of van de schorsing van de arbeidsovereenkomst kan in voorkomend geval een beroep 
doen op het onbetaald verlof bepaald in hoofdstuk XI, mits hij aan de in dat hoofdstuk 
gestelde voorwaarden voldoet. 
 
Artikel 251 
Het verlof is onbezoldigd en wordt niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij de 
bezoldiging wettelijk verplicht is. 
 
Artikel 252 
De aanvragen worden uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het verlof schriftelijk 
ingediend bij het hoofd van het personeel, of het leidinggevende personeelslid aan wie hij 
deze bevoegdheid delegeert, die beslist over de individuele aanvraag.  
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Als het hoofd van het personeel zelf verlof voor opdracht of een schorsing van 
arbeidsovereenkomst op grond van dit hoofdstuk aanvraagt, beslist het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 253 
Het personeelslid dat vóór het verstrijken van de termijn een einde wil stellen aan het verlof 
voor opdracht of aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst, dient zo snel mogelijk en 
minstens 1 maand op voorhand, een aanvraag in bij  het hoofd van het personeel, of het 
leidinggevende personeelslid aan wie hij deze bevoegdheid delegeert. 
 
 

Hoofdstuk X. Het omstandigheidsverlof 
 
Artikel 254 
Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende 
gebeurtenissen: 
 
1° Huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke 
samenwoning door het personeelslid zoals bedoeld in de artikelen 1475 tot 1479 van het 
Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring van 
samenwoning van bloed- of aanverwanten: 

4 werkdagen, en dient opgenomen te worden aansluitend voor of na de gebeurtenis, 
met inbegrip van de dag zelf van de gebeurtenis 

 
2° Bevalling van de echtgenote of samenwonende partner of ter gelegenheid van de 
geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van het personeelslid: 

10 werkdagen, en dient opgenomen te worden binnen de 4 maanden vanaf de dag 
van de bevalling. De 10 werkdagen mogen in één keer of verspreid opgenomen 
worden 

 
3° Overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een bloed- of aanverwant in 
de eerste graad van het personeelslid of van de samenwonende of huwelijkspartner: 

4 werkdagen, op te nemen vanaf de dag van overlijden tot ten laatste 3 werkdagen 
na de begrafenisplechtigheid 

 
4° Huwelijk van een kind van het personeelslid, van de samenwonende of 
huwelijkspartner: 

2 werkdagen, en dient opgenomen te worden aansluitend voor of na het huwelijk, 
met inbegrip van de dag zelf van het huwelijk 

 
5° Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende 
partner in om het even welke graad die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid of 
de samenwonende partner: 

2 werkdagen, op te nemen vanaf de dag van overlijden tot ten laatste 1 werkdag na 
de begrafenisplechtigheid 

 
6° Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende 
partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind maar niet onder 
hetzelfde dak wonend als het personeelslid of de samenwonende partner: 
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1 werkdag, en dient opgenomen te worden de dag zelf van het overlijden of de 
begrafenisplechtigheid 

 
7° Huwelijk van een bloed- of aanverwant: 
a) in de eerste graad, die geen kind is; 
b) in de tweede graad, van het personeelslid, de samenwonende of  huwelijkspartner 
 De dag van het huwelijk 
 
8° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van het personeelslid, van de 
samenwonende of huwelijkspartner, of van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster 
van het personeelslid: 
 De dag van de rooms-katholieke plechtigheid of een daarmee overeenstemmende 
plechtigheid bij een andere erkende eredienst 
 
9° Plechtige communie van een kind van het personeelslid of van de samenwonende of 
huwelijkspartner;  
a) deelneming van een kind van het personeelslid of van de samenwonende of 
huwelijkspartner aan het feest van de vrijzinnige jeugd; 
b) deelneming van een kind van het personeelslid of van de samenwonende of 
huwelijkspartner aan een plechtigheid in het kader van een erkende eredienst die 
overeenstemt met de rooms-katholieke plechtige communie: 
 De dag van de plechtigheid, of, indien dit een zondag, feestdag of inactiviteitdag is, 
de eerstvolgende werkdag 
10° Gehoord worden door de vrederechter in het kader van de organisatie van de voogdij 
over een minderjarige: 
 De nodige tijd met een maximum van 1 dag 
11° Deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de rechtbank of 
persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: 
 De nodige tijd 
 
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 zoals hierna omschreven. 
 
Voor het contractuele personeelslid wordt het verlof ter gelegenheid van de geboorte van 
een kind waarvan de afstamming langs vaderszijde vaststaat, vermeld sub 2°, toegekend 
volgens de regels van het arbeidsrecht, in het bijzonder de regeling van artikel 30 §2 van de 
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. 
 
(Gewijzigd GR 24.11.2020) 
 
Artikel 255 
§ 1. Voor de toepassing van dit artikel betekent het begrip “werkdagen” de dagen waarop 
het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die hem opgelegd is. 
 
Dit verlof moet gebruikt worden voor het doel waarvoor het is toegestaan. 
 
Indien de gebeurtenis zich voordoet tijdens een periode van deeltijdse arbeid wordt de duur 
van het verlof in evenredige mate verminderd. 
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§ 2. Om gerechtigd te zijn op het salaris moet het personeelslid HR vooraf verwittigen.  
Indien dit niet mogelijk is moet hij HR zo spoedig mogelijk verwittigen.  
 
Het hoofd van het personeel, of het leidinggevende personeelslid aan wie hij deze 
bevoegdheid delegeert, beslist over de aanvraag, zonder dat het recht op 
omstandigheidsverlof ter discussie kan gesteld worden.  Het hoofd van het personeel of het 
leidinggevende personeelslid kan een bewijsstuk ter verantwoording vragen. 
 
Als het hoofd van het personeel zelf recht heeft op omstandigheidsverlof, beslist het college 
van burgemeester en schepenen. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
 
 

Hoofdstuk XI. Het onbetaald verlof als gunstmaatregel en 
onbetaald verlof als recht 

 
Artikel 256 
§1. De oude verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties' en 'onbetaald verlof' worden 
vervangen door 'onbetaald verlof als recht' en 'onbetaald verlof als gunstmaatregel' 
 
§ 2. Het personeelslid kan binnen de perken van de in dit hoofdstuk vermelde modaliteiten 
in aanmerking komen voor de volgende contingenten onbetaalde verloven: 
 
1° als recht: 12 maanden gedurende de loopbaan, op te nemen in minimum 1 maand. 
Daarnaast heeft het personeelslid ook een recht om tijdens de loopbaan 60 maanden de 
prestaties te verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse betrekking. Dit deeltijds 
onbetaald verlof kan enkel genomen worden in periodes van minimum drie maanden.  Deze 
dagen worden met dienstactiviteit gelijkgesteld. 
 
2° als recht: bijkomend 12 maanden gedurende de loopbaan vanaf dat het personeelslid 55 
jaar is, op te nemen in minimum 1 maand. Het personeelslid dat ouder is dan 55 jaar, heeft 
bovendien het recht om de prestaties onbeperkt  te verminderen tot 80% of tot 50% van een 
voltijdse betrekking.  Deze dagen worden met dienstactiviteit gelijkgesteld. 
 
3° als gunstmaatregel: twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van 
minimum één maand. Het personeelslid bevindt zich in de stand non-activiteit. 
 
4° als gunstmaatregel: twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve 
dagen en al dan niet aaneensluitende perioden. Die dagen worden niet bezoldigd. Ze 
worden met dienstactiviteit gelijkgesteld. 
 
Voor het personeelslid dat deeltijdse arbeid verricht, wordt het onbetaald verlof 
geprorateerd. 
 
§ 3. Reeds genoten onbetaald verlof als gunst in het vorige systeem van onbetaald verlof 
wordt in mindering gebracht 
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§4 Het onbetaald verlof als recht wordt eerst uitgeput vooraleer het onbetaald verlof als 
gunstmaatregel kan worden aangesproken. Uitzondering hierop zijn de twintig werkdagen 
per kalenderjaar (zie 4°). 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016, G.R. 27.06.2017 en GR 24.11.2020) 
 
Artikel 257 
§1. Volgende medewerkers vragen goedkeuring voor het onbetaald verlof als recht via het 
managementteam: 

- Departementshoofden 
- Afdelingshoofden 
- Veiligheidsfuncties 
- Personeelsleden die minder dan 12 maanden in dienst zijn 

 
Aanvragen onbetaald verlof als recht zijn mogelijk mits we binnen éénzelfde afdeling niet 
meer dan 10% van de totale beschikbare arbeidstijd gerateerd wordt omwille van cumulatie 
van aanvragen onbetaald verlof. 
 
De decretale graden zijn door de wetgever uitgesloten van onbetaald verlof als recht. Indien 
zij gebruik willen maken van onbetaald verlof als gunstmaatregel, beslist het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
§2. De aanvraag voor het onbetaald verlof als recht of elk onbetaald verlof langer dan 20 
werkdagen wordt binnen een periode van minstens 3 maanden vóór de aanvang van het 
onbetaald verlof schriftelijk gericht aan het hoofd van het personeel, of het leidinggevende 
personeelslid aan wie hij deze bevoegdheid delegeert en die beslist. 
Indien het hoofd van het personeel zelf onbetaald verlof wil opnemen, beslist het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
Wanneer het personeelslid niet aan de aanvraagtermijn van drie maanden kan voldoen, kan 
het enkel maar in aanmerking komen voor onbetaald verlof indien wordt gemotiveerd 
waarom niet aan de aanvraagtermijn kon worden voldaan. 
 
§3.  Wanneer het onbetaald verlof voor een periode van een maand of langer wordt 
aangevraagd kan het, behoudens gemotiveerde uitzonderingen, slechts ingaan op de 1ste 
of de 16de van elke kalendermaand.  
 
§4. De beslissing tot het al dan niet toekennen van het onbetaald verlof wordt aan het 
personeelslid meegedeelde binnen de maand te rekenen vanaf de ontvangst van de 
aanvraag. Wanneer de aanvraag tot onbetaald verlof wordt geweigerd, wordt de beslissing 
gemotiveerd. 
 
Iedere verlenging dient opnieuw te worden aangevraagd, ten minste één maand vóór het 
verstrijken van de lopende periode van onbetaald verlof. 
 
Op verzoek van het personeelslid kan, mits opzegging van een maand, een einde worden 
gemaakt aan het onbetaald verlof.  
 
§5. De aanvraag voor onbetaald verlof  in de vorm van twintig werkdagen per kalenderjaar, 
wordt binnen een periode van minstens 1 maand vóór de aanvang van het onbetaald verlof 
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schriftelijk gericht aan het hoofd van het personeel, of het leidinggevende personeelslid aan 
wie hij deze bevoegdheid delegeert en die beslist.  
 
Artikel 258 
Tegen de weigering van de aanvraag van het onbetaald verlof kan het betrokken 
personeelslid bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen 
7 kalenderdagen na ontvangst van de weigering van de aanvraag. Het college van 
burgemeester en schepenen hoort de aanvrager en neemt een beslissing uiterlijk binnen de 
maand nadat het personeelslid werd gehoord. 
 
Artikel 259 
Als een personeelslid binnen de diensten van het stadsbestuur een contractuele betrekking, 
een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd of inloopperiode 
verbonden is, opneemt, dan wordt voor maximaal de duur van de aanstelling of de proeftijd, 
ambtshalve onbetaald verlof toegestaan. (Gewijzigd G.R. 24.05.2016) 
 
 
 

Hoofdstuk XII. De dienstvrijstellingen  
 
Artikel 260 
Het personeelslid 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 het Vlaamse Kruis a rato van telkens 
maximaal 5 werkdagen per jaar. 
(Toegevoegd G.R. 25.01.2011) 
 
Artikel 261 
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 262 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor het afstaan van  
1° beenmerg a rato van maximum vier werkdagen per afname; 
2° organen of weefsels voor de benodigde duur van de onderzoeken, de ziekenhuisopname 
en het herstel. 
 
Artikel 263 
Het personeelslid krijgt, maximaal 10 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 van 
en naar het afnamecentrum. 
 
Artikel 264 
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Het vrouwelijke personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor borstvoeding op het werk. De 
regelgeving omtrent borstvoedingspauzes, die geldt voor de federale ambtenaren, is hier 
van toepassing.  
Het vrouwelijke personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor prenatale onderzoeken tijdens de 
diensturen gedurende de zwangerschap. 
 
Artikel 265 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor deelname aan selectieproeven, ingericht door 
de organisatie. 
 
Artikel 266 
(geschrapt G.R. 27.06.2017) 
 
Artikel 267 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling om gevolg te geven aan oproepingen voor de 
wetgevende-, Europese-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen voor het vervullen 
van de kiesplicht. 
 
Artikel 268 
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor de begeleiding van mindervaliden op 
vakantiereizen. Deze dienstvrijstelling bedraagt de helft (afgerond naar de hogere eenheid) 
van het aantal te besteden verlofdagen (werkdagen) en maximum 5 dagen per jaar. 
Voor personeelsleden die deeltijdse arbeid verrichten, wordt deze vorm van dienstvrijstelling 
geprorateerd. 
 
Artikel 269 
Het personeelslid dat beroep wil doen op een dienstvrijstelling, richt zijn aanvraag vooraf 
aan het hoofd van het personeel, of het leidinggevende personeelslid aan wie hij deze 
bevoegdheid delegeert via het digitaal registratiesysteem. 
Het hoofd van het personeel of het leidinggevende personeelslid kan een bewijsstuk ter 
verantwoording vragen en verleent dienstvrijstelling. 
 
Als het hoofd van het personeel zelf recht heeft op dienstvrijstelling, beslist het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 270 
De dienstvrijstellingen worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. De 
personeelsleden behouden tijdens deze afwezigheidsperiode hun salaris. Een 
dienstvrijstelling kan geen aanleiding geven tot compensatieverlof of toelagen voor 
buitengewone prestaties. 
 
Artikel 271 
Het hoofd van het personeel kan dienstvrijstellingen toekennen om redenen die niet zijn 
vermeld in dit hoofdstuk. 
 
 

Hoofdstuk XIII. Thuiswerk 
 
Artikel 272 
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Het college van burgemeester en schepenen stelt een reglement telewerk vast. Dit 
reglement maakt onderdeel uit van de bijlagen van het arbeidsreglement. 
 
 

Hoofdstuk XIV. De andere bij wet of decreet geregelde 
verloven en afwezigheden  

 

Afdeling I Zorgkrediet 
 
Artikel 273 
 
Het personeelslid kan zijn beroepsloopbaan volledig onderbreken of verminderen in het 
kader van zorgkrediet. Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 dat in werking 
is getreden vanaf 02/09/2016 bepaalt het toepassingsgebied, de voorwaarden en 
modaliteiten hiervan. 
Het zorgkrediet komt in de plaats van de gewone loopbaanonderbreking die werd 
afgeschaft vanaf 02/09/2016. Er is een overgangsmaatregel van toepassing (artikel 301). 
 
Indien het hoofd van het personeel zelf zorgkrediet, voltijds of een vermindering aanvraagt, 
beslist het college van burgemeester en schepenen. 
 
De eerste aanvraag tot zorgkrediet, voltijds of  een vermindering moet tenminste drie 
maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bij het hoofd van het personeel;  
elke verlenging minstens één maand op voorhand. Voor bepaalde motieven zijn minder 
lange aanvraagtermijnen van toepassing. 
- een aanvraagtermijn van 7 werkdagen is er voor: 
 - zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad 
 - palliatieve zorg 
- een aanvraagtermijn van één maand is er voor 
 - zorg voor een kind met een handicap 
 
De perioden van zorgkrediet worden niet vergoed. Het recht op rustpensioen en de 
berekening ervan wordt slechts in aanmerking worden genomen overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 en latere wijzigingen, betreffende de 
weerslag van sommige administratieve toestanden op pensioen van de personeelsleden 
van de overheidsdiensten. 
(Gewijzigd G.R. 24.05.2016 en G.R. 27.06.2017) 
 
 

Afdeling II Profylactisch verlof 
 
Artikel 274 
In toepassing van artikel 239, §1.1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 wordt aan het 
personeelslid dat in contact gekomen is met iemand die aangetast is door een van de 
volgende besmettelijke ziekten profylactisch verlof toegekend als volgt. 
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Aan het personeelslid, van wie een familielid dat onder hetzelfde dak woont, aangetast is 
door één van de hierna opgesomde besmettelijke ziekten wordt een daarmee 
overeenstemmend aantal verlofdagen tot voorbehoeding verleend : 
 
Diphteritis :  7 kalenderdagen indien het personeelslid niet drager is van de kiemen 
Epidemische encephalitis :  17 kalenderdagen 
Typhus en parathypus :  12 kalenderdagen 
Meningitis cerebro-spinalis :  9 kalenderdagen 
Malleus :  12 kalenderdagen 
Kinderverlamming :  17 kalenderdagen 
Roodvonk :  10 kalenderdagen 
Pokken :  18 kalenderdagen 
 
Het geneeskundig getuigschrift dat voor het bekomen van dit verlof moet gebruikt worden is 
dit, waarvan sprake in artikel 230, 3°. 
De verlofperiode geldt vanaf het ogenblik dat de zieke persoon de eerste duidelijke 
verschijnselen vertoont, en niet de dag waarop het getuigschrift werd opgemaakt. 
 
Van het ogenblik af dat het personeelslid zelf de verschijnselen van de ziekte vertoont wordt 
het voorbehoedverlof in gewoon ziekteverlof omgezet. 
 
 

Afdeling III Andere verloven 
 
Artikel 275 
Politiek verlof, zoals bedoeld in het decreet van 14 maart 2003 houdende regeling van het 
politiek verlof voor personeelsleden van provincies, gemeenten, de agglomeraties van 
gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de openbare 
instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die onder hun controle of toezicht vallen. 
 
Artikel 276 
Dienstvrijstelling voor vakbondsactiviteiten en vakbondsverlof, zoals bedoeld in de wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel. 
 
Artikel 277 
(Geschrapt G.R. 17.09.2013) 
 
Artikel 278 
Verplichte schorsingen van de arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. 
 
Artikel 279 
Verlof voor het verrichten in vredestijd van militaire prestaties of prestaties als vrijwilliger bij 
het korps voor burgerlijke veiligheid. 
 
Artikel 280 
Ziekte of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar 
het werk of een beroepsziekte. 
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Titel XII. Deontologische code 
 
De deontologische code is in bijlage 9 bij deze rechtspositieregeling gevoegd. 
 
Artikel 281 tot en met 292 
(geschrapt GR 22.09.2020) 
 
 

Titel XIII. Tuchtstraffen 
 
Artikel 293 
De aanstellende overheid kan het statutair personeelslid dat de bepalingen van deze 
rechtspositieregeling of het arbeidsreglement overtreedt, sanctioneren met één van de 
volgende tuchtstraffen:  
1° de blaam; 
2° de inhouding van salaris; 
3° de schorsing; 
4° het ontslag van ambtswege; 
5° de afzetting. 
 

Titel XIV. Overgangsbepalingen 
 
Artikel 294 
Het statutaire personeelslid in dienst dat voorheen met toepassing van het koninklijk besluit 
van 17 november 1976 tot vaststelling van de grens van de algemene bepalingen 
betreffende de toekenning van een toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk aan 
sommige personeelsleden van de provincies en de gemeenten voor occasionele gevaarlijke 
of hinderlijke werken een toelageregeling genoot die gunstiger is dan de regeling, vermeld 
in artikel 169 tem 171 van deze rechtspositieregeling, behoudt die gunstigere regeling ook 
na de datum van de plaatselijke uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 295 
Procedures van aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit die opgestart zijn 
voor de datum van de plaatselijke uitvoering van dit besluit, worden afgewerkt in 
overeenstemming met de regels die van toepassing waren op het ogenblik dat ze werden 
opgestart. 
 
Artikel 296 
(Geschrapt GR 24.11.2020) 
 
Artikel 297 
Het statutaire personeelslid in dienst behoudt na de datum van de plaatselijke uitvoering 
van deze rechtspositieregeling de verloven en afwezigheden die voordien aan hem werden 
toegekend, voor de duur en volgens de regels die geldig waren op het ogenblik van de 
toekenning. Aanvragen tot verlenging of vernieuwing van een verlof of afwezigheid worden 
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beschouwd als een nieuwe aanvraag en worden behandeld in overeenstemming met de 
nieuwe reglementaire bepalingen. 
Het statutaire personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit en het statutaire 
personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsopheffing die op de datum van de plaatselijke 
uitvoering van dit besluit een regeling voor het wachtgeld genieten die gunstiger is dan de 
regeling die ze zouden krijgen met toepassing van de nieuwe reglementaire bepalingen, 
behouden die regeling voor de verdere duur van de lopende periode van disponibiliteit. 
 
Artikel 298 
In afwijking van artikel 106, §2 van deze rechtspositieregeling blijven de 
bevorderingsreserves, bestaande op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze 
rechtspositieregeling, onbeperkt geldig. 
 
Artikel 299 
Voor de perequatie van de pensioenen is de inschakelingstabel toegevoegd als bijlage 5 bij 
dit besluit, van toepassing. 
 
Artikel 300 
Het verlof voor deeltijdse prestaties werd afgeschaft op 01/02/2017. Lopende verloven 
kunnen nog genoten worden tot de aangevraagde einddatum maar niet meer verlengd 
worden. 
(Toegevoegd G.R. 27.06.2017) 
 
Artikel 301 
De gewone loopbaanonderbreking werd afgeschaft op 02/09/2016. Lopende 
onderbrekingen kunnen nog genoten worden tot de aangevraagde einddatum maar niet 
meer verlengd worden. 
(Toegevoegd G.R. 27.06.2017) 
 
Artikel 302 
De technisch medewerker of technisch beambte in dienst voor 4 januari 2010 wiens 
prestaties zich op regelmatige basis voor meer dan één derde bevinden na 18u heeft recht 
op een avondvergoeding zoals beschreven in artikel 162 vanaf 22u met terugwerkende 
kracht vanaf 18u. Deze overgangsmaatregel neemt een eind op 27 juni 2027. 
(Toegevoegd G.R. 27.06.2017) 
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BIJLAGE 1.  Begrippen en definities 
 
Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder: 
1° aanstellende overheid: 

a) voor de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur, de financieel directeur, 
de gemeenteraad evenals de gevallen waarin door of krachtens de wet of het decreet de 
bevoegdheid aan de gemeenteraad is opgedragen 
b) voor de andere personeelsleden, het college van burgemeester en schepenen 

2° arbeidsduurregeling: de uurregeling die van bestuurszijde wordt opgelegd 
3° Arbeidstijdwet: de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van 
de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector 
4° beroepsongeschiktheid: de onbekwaamheid om de functie nog langer uit te oefenen 
ingevolge een ongunstig evaluatieresultaat tijdens de periodieke evaluatie 
5° compensatieverlof: de opname van gepresteerde uren in het kader van de glijdende of 
vaste uurregeling 
6° competenties: het geheel van kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en 
attitudes 
7° contractueel personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij 
arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten 
8° inloopperiode:  de periode van tewerkstelling tijdens de eerste helft van de duurtijd van 
de eerste arbeidsovereenkomst, met een maximumduur van 6 maanden  (Vervangen G.R. 
24.05.2016) 
9° decretale graad: de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en financieel 
directeur 
10° deeltijdse arbeid: elke periode waarin het personeelslid vrijwillig verminderde prestaties 
levert en waarbij de afwezigheid geen recht geeft op salaris 
11° dienst van de Staat: elke dienst zonder rechtspersoonlijkheid die ressorteert onder de 
wetgevende, de uitvoerende of de rechterlijke macht 
12° dienstanciënniteit: de werkelijke diensten gepresteerd bij een overheid, ongeacht de 
aard van het dienstverband 
13° dienstreis: de verplaatsing van de woonplaats of de werkplaats naar een vooraf 
bepaalde bestemming in opdracht of op uitnodiging van het hoofd van het personeel 
14° dienstvrijstelling: de periode gedurende dewelke het personeelslid vrijgesteld is van de 
uitoefening van de reguliere dienstopdrachten 
15° evaluatie: de beoordeling van het functioneren van het personeelslid in zijn functie op 
basis van een toetsing van vooraf gekende evaluatiecriteria die gebeurt op vooraf bepaalde 
momenten 
16° functie: de taakinhoud verbonden aan een bepaalde graad en een plaats in de 
organisatie 
17° functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, 
waaronder de competenties 
18° functioneringsgesprek; een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek tussen een 
personeelslid en zijn leidinggevende 
19° geldelijke anciënniteit: de werkelijke diensten verricht bij een overheid of de relevante 
beroepservaring in de privésector die in aanmerking komen voor de periodieke 
salarisverhoging in de salarisschaal 
20° gezondheidsindex: het indexcijfer overeenkomstig 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, zoals gewijzigd door 
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het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982 en met behoud van 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. De toelagen, vergoedingen 
en sociale voordelen tegen 100% worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 
21° graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een 
specifieke functie zoals opgenomen in artikel 135 
22° graadanciënniteit: de werkelijke diensten bij een overheid gepresteerd sinds de datum 
van de aanstelling op proef in een bepaalde graad of een daarmee vergelijkbare graad 
23° het hoofd van het personeel: de algemeen directeur  
24° inhaalrust: de opname van gepresteerde uren ingevolge het leveren van onregelmatige 
prestaties buiten de gewone arbeidsduurregeling die op het personeelslid van toepassing is 
25° een kind: een wettelijk, erkend natuurlijk, adoptief, stief- of pleegkind 
26° medische ongeschiktheid: de onmogelijkheid om de functie uit te oefenen omwille van 
gezondheidsredenen 
27° nachtprestaties: de prestaties die geleverd worden tussen 22 en 6 uur 
28° niveauanciënniteit: de werkelijke diensten verricht bij een overheid sinds de datum van 
de aanstelling op proef in één of meer graden van een bepaald niveau of een daarmee 
vergelijkbaar niveau 
29° oriënteringsgesprek: het bijkomend gesprek dat kan gevoerd worden vooraleer 
kandidaten, die opgenomen zijn in een wervingsreserve, worden aangesteld bij een 
specifieke dienst. 
30° overheid: 

1° de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, en de instellingen die ervan 
afhangen; 
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en 
van de gewesten; 
3° de diensten en instellingen van de Europese Unie; 
4° de diensten en instellingen van een lidstaat van de Europese Unie of van de 
Europese Economische Ruimte; 
5° de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese 
Economische Ruimte 

31° overloon: toeslag boven het gewone salaris 
32° personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid 
33° prestaties op zaterdagen, zondagen of feestdagen: de prestaties die geleverd worden 
op zaterdagen, zondagen of de reglementair vastgestelde feestdagen tussen 0 en 24 uur 
34° schaalanciënniteit: de anciënniteit verworven in de salarisschalen van de functionele 
loopbaan of daarmee gelijkgestelde loopbaan uit de privé-sector 
35° selectiecriteria: de aan de functie verbonden competenties zoals omschreven in de 
functiebeschrijving  
36° sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de besturen aan de 
personeelsleden toekennen 
37° statutair 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 
38° statutair 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 
39° thematisch verlof: ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand 
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40° toelage: een geldelijk voordeel dat het personeelslid dat welbepaalde prestaties levert 
ontvangt 
41° vacante betrekking: een openstaande plaats op de personeelsformatie 
42° vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het 
personeelslid werkelijk maakt 
43° voltijds en volledige prestaties: betrekking hebbend op een prestatie van achtendertig 
uur per week 
44° werkdagen: van maandag tot en met vrijdag, weekends en feestdagen niet inbegrepen 
45° werkelijke diensten: alle diensten die krachtens de rechtspositieregeling recht geven op 
salaris of die bij ontstentenis van salaris toch in aanmerking genomen worden voor het 
vaststellen van het salaris 
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BIJLAGE 2.  Uitgewerkte salarisschalen 
 

salaris-
schalen  

A1a A1b A2a A3a A4a A4b 

minimum 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 
maximum 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 
verhoging 2x1x750 1x1x700 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750 
  1x1x700 2x1x750 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 1x3x1500 
  3x3x1500 2x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1450 
  1x3x1450 1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 3x3x1500 
  1x3x1500 2x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200 
  2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200     1x3x1250 

              
            
              

              

0 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 
1 22.600 23.800 24.800 27.050 27.050 28.700 
2 23.350 24.550 25.550 27.800 27.800 29.450 
3 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 
4 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 
5 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 
6 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 
7 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 
8 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 
9 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 

10 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 
11 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 
12 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
13 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
14 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
15 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
16 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
17 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
18 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
19 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
20 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
21 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
22 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
23 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
24 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 
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Salaris-
schalen  

A5a A5b A6a A6b A7a A7b 

Minimum 28.400 29.900 25.550 27.050 28.550 31.500 
Maximum 44.500 48.600 39.950 41.400 42.900 47.250 
Verhoging 3x1x1000 1x1x1100 3x1x1000 2x1x1000 1x1x950 1x1x1100 
  1x3x1950 1x1x1150 1x3x1950 1x1x950 2x1x1000 1x1x1150 
  2x3x2000 1x1x1100 1x3x2000 2x3x2000 1x3x2000 1x1x1100 
  1x3x1950 1x3x2000 1x3x1500 1x3x1450 1x3x1950 1x3x2000 
  2x3x1750 1x3x1950 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1950 
  1x3x1700 2x3x2000 3x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 2x3x2000 

    1x3x2450     1x3x1500 1x3x1950 
    1x3x2500       2x3x1250 
    1x3x2450         

          

0 28.400 29.900 25.550 27.050 28.550 31.500 
1 29.400 31.000 26.550 28.050 29.500 32.600 
2 30.400 32.150 27.550 29.050 30.500 33.750 
3 31.400 33.250 28.550 30.000 31.500 34.850 
4 31.400 33.250 28.550 30.000 31.500 34.850 
5 31.400 33.250 28.550 30.000 31.500 34.850 
6 33.350 35.250 30.500 32.000 33.500 36.850 
7 33.350 35.250 30.500 32.000 33.500 36.850 
8 33.350 35.250 30.500 32.000 33.500 36.850 
9 35.350 37.200 32.500 34.000 35.450 38.800 

10 35.350 37.200 32.500 34.000 35.450 38.800 
11 35.350 37.200 32.500 34.000 35.450 38.800 
12 37.350 39.200 34.000 35.450 36.950 40.800 
13 37.350 39.200 34.000 35.450 36.950 40.800 
14 37.350 39.200 34.000 35.450 36.950 40.800 
15 39.300 41.200 35.450 36.950 38.450 42.800 
16 39.300 41.200 35.450 36.950 38.450 42.800 
17 39.300 41.200 35.450 36.950 38.450 42.800 
18 41.050 43.650 36.950 38.450 39.950 44.750 
19 41.050 43.650 36.950 38.450 39.950 44.750 
20 41.050 43.650 36.950 38.450 39.950 44.750 
21 42.800 46.150 38.450 39.950 41.400 46.000 
22 42.800 46.150 38.450 39.950 41.400 46.000 
23 42.800 46.150 38.450 39.950 41.400 46.000 
24 44.500 48.600 39.950 41.400 42.900 47.250 
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Salaris-
schalen  

A8a A8b A9a A9b A10a A10b 

Minimum 30.250 31.500 35.950 38.100 37.200 44.650 
Maximum 46.000 47.250 51.600 54.550 52.850 59.500 
Verhoging 1x1x1150 1x1x1100 3x1x1000 3x1x1100 1x3x2500 1x3x1750 
  2x1x1100 1x1x1150 1x3x2000 2x3x2000 1x3x2200 1x3x1700 
  2x3x2000 1x1x1100 1x3x1950 1x3x1950 2x3x2250 2x3x1750 
  1x3x1950 1x3x2000 2x3x2000 2x3x2000 1x3x2200 1x3x1700 
  2x3x2000 1x3x1950 1x3x1950 1x3x1950 1x3x2250 1x3x1750 
  1x3x1200 2x3x2000 1x3x2000 1x3x1250 2x3x1000 1x3x2250 

  1x3x1250 1x3x1950 1x3x750     1x3x2200 
    2x3x1250         
              

        

0 30.250 31.500 35.950 38.100 37.200 44.650 
1 31.400 32.600 36.950 39.200 37.200 44.650 
2 32.500 33.750 37.950 40.300 37.200 44.650 
3 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400 
4 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400 
5 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400 
6 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100 
7 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100 
8 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100 
9 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850 

10 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850 
11 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850 
12 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600 
13 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600 
14 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600 
15 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300 
16 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300 
17 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300 
18 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050 
19 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050 
20 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050 
21 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300 
22 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300 
23 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300 
24 46.000 47.250 51.600 54.550 52.850 59.500 
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salaris-
schalen  

B1 B2 B3 B4 B5 

Minimum 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
Maximum 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 

Verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 1x1x800 1x1x900 
  5x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 
  1x2x450 2x2x600 6x2x800 1x2x800 2x2x900 
  4x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 
  1x2x600 1x2x600 2x2x800 2x2x800 2x2x900 
    1x2x650 1x2x900 1x2x850 1x2x950 
    2x2x600   2x2x800 2x2x900 
    1x2x650   1x2x850 1x2x950 
    1x2x600   2x2x800 1x2x1000 
    1x2x800       

       

0 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
1 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
2 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
3 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
4 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
5 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
6 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
7 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
8 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
9 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 

10 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 
11 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
12 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
13 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
14 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
15 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
16 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
17 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
18 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
19 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
20 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
21 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
22 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
23 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 
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salaris-
schalen  

C1 C2 C3 C4 C5 

Minimum 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 
Maximum 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 
Verhoging 1x1x600 1x1x550 1x1x650 1x1x550 1x1x600 
  1x2x600 9x2x600 2x2x600 1x2x600 1x2x600 
  1x2x550 1x2x550 1x2x650 2x2x550 1x2x650 
  8x2x600 2x2x600 1x2x600 1x2x600 1x2x600 
  1x2x550 1x2x850 1x2x650 1x2x550 1x2x650 
  1x2x600   2x2x600 1x2x600 2x2x600 
  1x2x700   1x2x650 2x2x550 1x2x650 
      1x2x600 1x2x600 2x2x600 
      1x2x650 1x2x550 1x2x650 
      2x2x600 1x2x600 1x2x600 
      1x2x850 1x2x550 1x2x650 
        1x2x600 1x2x850 

            
0 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 
1 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 
2 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 
3 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 
4 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 
5 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 
6 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 
7 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 
8 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 
9 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 

10 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 
11 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 
12 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 
13 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 
14 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 
15 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 
16 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 
17 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 
18 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 
19 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 
20 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 
21 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 
22 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 
23 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 
24 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 
25 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 
26 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 
27 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 
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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 21.100 
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 3.  Salarisschalen algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en 
financieel directeur 

 
  klasse 7 klasse 7   klasse 7  klasse 7 

  
Algemeen 
Directeur 

Adjunct Algemeen 
Directeur   Financieel Directeur 

Adjunct Financieel 
Directeur 

minimum 54.270 52.913   51.124 49.846 
maximum 79.369 77.384   74.768 72.898 
verhogingen 1 x 1 x 3.137,38 1 x 1 x 3.058,95   1 x 1 x 2.955,35 1 x 1 x 2.881,47 
  7 x 2 x 3.137,29 7 x 2 x 3.058,86   7 x 2 x 2.955,42 7 x 2 x 2.881,54 

0,00 54.270 52.913   51.124 49.846 
1,00 57.408 55.972  54.080 52.728 
2,00 57.408 55.972  54.080 52.728 
3,00 60.545 59.031  57.035 55.609 
4,00 60.545 59.031  57.035 55.609 
5,00 63.682 62.090  59.990 58.491 
6,00 63.682 62.090  59.990 58.491 
7,00 66.819 65.149  62.946 61.372 
8,00 66.819 65.149  62.946 61.372 
9,00 69.957 68.208  65.901 64.254 

10,00 69.957 68.208  65.901 64.254 
11,00 73.094 71.267  68.857 67.135 
12,00 73.094 71.267  68.857 67.135 
13,00 76.231 74.326  71.812 70.017 
14,00 76.231 74.326  71.812 70.017 
15,00 79.369 77.384   74.768 72.898 
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BIJLAGE 4.  Vormingsreglement 
 
Voorafgaandelijke bepalingen 
 
Dit vormingsreglement heeft tot doel de praktische organisatie en het praktisch verloop van 
vorming en vormingsactiviteiten te ondersteunen en te regelen. 
 
Vorming 
 
Onder vorming wordt elk begeleid en gestructureerd leertraject verstaan.  Daarbij is het 
onbelangrijk of die vorming intern of extern aan de organisatie georganiseerd wordt. 
Tevens is het onbelangrijk hoe lang deze vorming duurt.  Tenslotte kan vorming zowel 
individueel als in groepsverband georganiseerd worden.  Hetgeen hieraan volgt geldt 
eveneens voor de personeelsleden tijdens hun proeftijd of inloopperiode. 
 
Vormingsplicht – vormingsrecht 
 
Vormingsrecht 
1° Vanuit het oogpunt van het personeelslid: het recht om deel te nemen aan vorming 
training en/of opleiding met het oog op de bevordering van zijn persoonlijke ontwikkeling en 
ter bestendiging en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
2° Vanuit het oogpunt van de organisatie: het recht van de organisatie om elk 
personeelslid vorming, training en/of opleiding te laten volgen met het oog op het 
optimaliseren van de dienstverlening en ter bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling 
van het personeelslid. 
 
Vormingsplicht 
1° Vanuit het oogpunt van het personeelslid: de plicht die elk personeelslid heeft om 
vorming, training en/of opleiding te volgen met het oog op het op peil houden en vergroten 
van de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
2° Vanuit het oogpunt van de organisatie: de plicht die de organisatie heeft om elke 
medewerker in staat te stellen om vorming, training en/of opleiding te volgen met het oog op 
het bestendigen en verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en ter bevordering van 
de persoonlijke ontwikkeling van haar personeelsleden. 
 
Actoren in het vormingsbeleid 
 
De organisatie ontwikkelt een visie op vorming en bepaalt de keuzes die nodig zijn voor een 
kwalitatief vormingsbeleid om een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren. 
 
Het hoofd van het personeel is verantwoordelijk voor het integraal personeelsbeleid 
waarvan vorming een essentieel onderdeel vormt. 
 
Voor het individuele personeelslid is vorming een onderdeel van zijn professionele 
ontwikkeling en draagt het bij tot een beter functioneren. 
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De vormingsverantwoordelijke staat in voor het uitbouwen van een vormingsbeleid dat 
kadert in een ruimer personeelsbeleid waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de 
personeelsleden de nodige aandacht krijgt. 
Het vormingsbeleid moet rekening houden met de vormingsnoden van zowel de individuele 
personeelsleden als met de noden van de dienst waartoe het personeelslid behoort. 
 
De rechtstreeks leidinggevende van het personeelslid zal naar aanleiding van feedback-, 
evaluatie- en opvolgingsgesprekken de vormingsbehoeftes toetsen, signaleren en 
opvolgen. 
 
Vormingsactiviteiten 
 
Het vormingsreglement maakt een onderscheid tussen vier groepen vormingsactiviteiten: 
 
1° Vormingsvragen van personeelsleden 
 
Het opleidingsaanvraagformulier is beschikbaar via het intranet. 
De vormingsverantwoordelijke verzamelt de vormingsvragen en staat in voor de verdere 
verwerking van de aanvraag. 
De aanvraag zal worden toegekend of afgewezen door het hoofd van het personeel. 
Bij goedkeuring van vorming aangevraagd door het individuele personeelslid worden 
volgende criteria in acht genomen: 
- de reeds aanwezige kennis en vaardigheden van het personeelslid 
- de vereisten voor de functie die het personeelslid momenteel uitoefent 
- de mogelijke loopbaanperspectieven 
- de resultaten van functionerings-, evaluatie- en opvolggesprekken 
- de prijs- en tijdsbesteding 
 
2° Vormingsbehoefte gedetecteerd door de leidinggevende 
 
Tijdens functionerings-, evaluatie- en/of opvolgingsgesprekken peilt de leidinggevende naar 
eventuele opleidingsnoden. 
In samenspraak tussen de leidinggevende en het individueel personeelslid wordt een 
opleidingsvoorstel uitgewerkt. 
In overleg tussen leidinggevende en vormingsverantwoordelijke worden de opgespoorde 
vormingsnoden omgezet in concrete vormingsacties. 
 
3° Dienstoverschrijdende vorming 
 
Het vormingsinitiatief vertrekt vanuit de dienst HR, team welzijn en ontwikkeling. Na advies 
van het managementteam (MAT) en goedkeuring door het hoofd van het personeel, 
ontvangen de betrokken personeelsleden een uitnodiging. 
 
4° Organisatie vorming 
 
Het vormingsinitiatief vertrekt vanuit de dienst HR, team welzijn en ontwikkeling.  Na advies 
van het MAT en goedkeuring door het hoofd van het personeel, ontvangen de betrokken 
personeelsleden een uitnodiging. 
 
Engagementen 
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Engagement van het personeelslid 
 
1° Elke medewerker verbindt zich ertoe een opleiding ook effectief volledig af te ronden, 
eventueel aan de vormingsactiviteit verbonden examens deel te nemen, een eindwerk af te 
werken en een attest van deelname te bezorgen aan de dienst vorming. 
 
2° Het personeelslid dat een vormingsactiviteit heeft bijgewoond, verbindt zich ertoe de 
opgedane kennis en/of vaardigheden naar zijn leidinggevende terug te koppelen. 
 
Engagement van de organisatie 
 
1° De organisatie zal de opleidingsuren, die niet tijdens de diensturen gepresteerd 
werden, aan 100% compenseren a rato van de reële les- en verplaatsingstijden. 
 
2° De organisatie betaalt de inschrijvingsgelden en vergoedt de verplaatsingskosten. 
 
 
Weigeren van vorming 
 
Het hoofd van het personeel kan vormingsaanvragen voorlopig of definitief weigeren op 
onder meer volgende algemene criteria: 
- als het personeelslid zonder overleg met het diensthoofd aan een vormingsactiviteit 
wil deelnemen 
- als de kostprijs van de vorming te hoog is 
- als er geen budgetten voorzien zijn 
- als de vorming onredelijk of niet relevant is 
- op grond van praktische bezwaren 
- als de continuïteit van de dienst zou lijden onder een te beperkte 
personeelsaanwezigheid 
- als de aanvraag niet past binnen de strategische doelstellingen van de dienst en 
organisatie 
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BIJLAGE 5.  Inschakelingstabel 
 

NIEUW 
NIVEAU 

NIEUWE WEDDESCHAAL VORIGE SCHA(A)L(EN) 

Niveau E  Weddeschaal E1  1.10 

  Weddeschaal E2  1.12 

  Weddeschaal E3  Alle selectieschalen in dit niveau 

Niveau D  Weddeschaal D1  1.14 
 1.18 
 1.22 

  Weddeschaal D2  Bibliotheekbediende 
 1.26 
 1.30 
 Alle selectieschalen in dit niveau 

  Weddeschaal D3  1.40 

Niveau C  Weddeschaal C1  1.38 
 1.50 (8.50) 

  Weddeschaal C2  1.31 
 Alle selectieschalen in dit niveau 
 Bibliotheekassistent 

  Weddeschaal C3  1.42 
 1.47 
 1.51 
 1.58 
 1.53 
 1.59 
 Secretaris Kunstschool 

  Weddeschaal C4  1.63 
 1.60 
 1.62 

Niveau B  Weddeschaal B1  1.55 (8.55) 
 1.55 a 
 Assistent-dienstleider 
 (226) 

  Weddeschaal B2  1.61 (8.61) 
 Alle selectieschalen in dit niveau 

  Weddeschaal B3  1.77 (8.77) 

  Weddeschaal B4  1.67 
 1.67 a 
 1.67 b 
 1.81 (8.81) 
 1.82 (8.82) 
 (301) 

Niveau A  Weddeschaal A1  1.80 
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NIEUW 
NIVEAU 

NIEUWE WEDDESCHAAL VORIGE SCHA(A)L(EN) 

 Bibliothecaris 
 (101) 

  Weddeschaal A3  1.87 

  Weddeschaal A4  1.89 
 1.90 

  Weddeschaal A5  1.93 

  Weddeschaal A6  1.91 

  Weddeschaal A7  1.94 

  Weddeschaal A8  1.96 

  Weddeschaal A9  1.95 
 1.99 

 
 
Naar aanleiding van het sectoraal akkoord 1997-1998 wordt ook de inschakelingstabel, toegevoegd 
als volgt : 
 
 

NIVEAU WEDDESCHAAL 

1993 

WEDDESCHAAL 

SECT. AKKOORD 1997-1998 

Niveau A  Weddeschaal A1  Weddeschaal A1a 

 Weddeschaal A2  Weddeschaal A1b 

  Weddeschaal A3  Weddeschaal A2a 

  Weddeschaal A4  Weddeschaal A4a 

  Weddeschaal A5  Weddeschaal A5a 

  Weddeschaal A6  Weddeschaal A6a 

  Weddeschaal A7  Weddeschaal A7a 

  Weddeschaal A8  Weddeschaal A8a 

  Weddeschaal A9  Weddeschaal A9a 
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BIJLAGE 6.  Bijzondere voorwaarden op vlak van diploma’s, brevetten, 
getuigschriften en/of attesten. 

 
(Geschrapt GR 24.05.2016) 
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BIJLAGE 7.  Competentiewoordenboek 
 
(Geschrapt GR 24.11.2020) 
 
  



 
 

 
 

112

BIJLAGE 8.  Inkanteling HeLics 
(Toegevoegd GR 26.05.2020) 

 
Naar aanleiding van de ontbinding van de opdrachthoudende vereniging HeLics op 30 juni 
2020, werd met betrekking tot de overname van het personeel een akkoord gesloten tussen 
de deelnemers Stad Hasselt en Stad Leuven. 
Stad Hasselt waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, 
hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het personeel dat 
door Stad Hasselt overgenomen werd, behoudt zijn opgebouwde geldelijke rechten en 
wordt, rekening houdend met artikel 425, lid 3 van het Decreet Lokaal Bestuur, 
ondergebracht in een gesloten groep met behoud van voordelen. 
Voor wat betreft de extra-legale voordelen worden de volgende verschillen erkend: 
 
 Maaltijdcheques: 

 
RPR HeLics - Artikel 236: 
Het totaalbedrag van een maaltijdcheque wordt vastgesteld op 8,00 EUR waarvan 6,86 
EUR werkgeversbijdrage en 1,14 EUR werknemersbijdrage. 
 
RPR Stad Hasselt - Artikel 185: 
Het totaalbedrag van een maaltijdcheque wordt vastgesteld op 4,00 EUR waarvan 2,91 
EUR werkgeversbijdrage en 1,09 EUR werknemersbijdrage. 
 

 Jaarlijkse vakantiedagen: 
 
RPR HeLics - Artikel 258: 
Het personeelslid heeft recht op 35 werkdagen betaalde vakantie die gelijkgesteld zijn 
met dienstactiviteit. Er is GEEN verlof op basis van leeftijd. 
 
RPR Stad Hasselt - Artikel 208: 
Het personeelslid heeft recht op 30 werkdagen (20 normale en 10 bijkomende) betaalde 
vakantie voor een volledig arbeidsjaar. Er wordt EXTRA verlof toegekend, enkel indien 
bepaalde leeftijd bereikt is: 
 1 werkdag in het jaar dat hij/zij 45 jaar wordt; 
 2 werkdagen in het jaar dat hij/zij 50 jaar wordt; 
 3 werkdagen in het jaar dat hij/zij 60 jaar wordt; 
 4 werkdagen in het jaar dat hij/zij 61 jaar wordt; 
 5 werkdagen in het jaar dat hij/zij 62 jaar wordt. 

 
Indien de (extralegale) voordelen van Stad Hasselt de voordelen van de "gesloten groep 
met behoud voordelen" overtreffen, dan genieten de ingekantelde medewerkers 
automatisch de voordelen van toepassing voor Stad Hasselt. 
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BIJLAGE 9.  Deontologische code 
(Toegevoegd GR 22.09.2020) 

 
(Zie volgende pagina!) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Deontologische code 
 

 

Voor personeelsleden van Groep Hasselt 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Over integriteit 
 
Integriteit gaat over de handelingen en beslissingen van jou als personeelslid. Het is geen 
karaktereigenschap: integriteit gaat niet over wie je bent, maar wel over wat en hoe je iets doet. 
 
Integer handelen betekent je functie goed en zorgvuldig uitvoeren, rekening houden met de rechten 
en belangen van alle betrokkenen, je verantwoordelijkheid opnemen in lijn met de waarden en normen 
van de organisatie. 
 
Waarom is integriteit belangrijk? 
 
Een lokale overheid speelt een ingrijpende rol in het leven van de burger / klant1 of voor een bedrijf. 
Een overheid heeft bevoegdheden die het leven van een burger / klant of de situatie van een bedrijf 
rechtstreeks kunnen beïnvloeden: een vergunning verlenen of weigeren, een subsidie toekennen of 
intrekken, een belasting of retributie heffen, hulp verlenen of stopzetten… Bovendien heeft een 
overheid toegang tot allerlei persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van burgers / klanten en 
bedrijven. Daarom is het cruciaal dat burgers / klanten en bedrijven vertrouwen stellen in Groep 
Hasselt. Om dat vertrouwen te winnen en te behouden, moet je als personeelslid steeds integer 
handelen. 
 
Denk er bovendien ook aan dat jij, welke functie je ook hebt, voor je omgeving het gezicht bent van 
Groep Hasselt. Zowel in je werk als in je privéleven. Je bent dus mee verantwoordelijk voor het 
vertrouwen van burgers / klanten en bedrijven in onze organisatie. 
 

Waarom is een deontologische code belangrijk? 
 
De deontologische code wil een houvast bieden aan personeelsleden van Groep Hasselt om integer 
te kunnen werken. Ze geeft je een aantal gedragsregels en -afspraken om integer te handelen en ze 
kan je inspireren om een goede basishouding te vinden bij al je handelingen en beslissingen. 
 
De deontologische code heeft in de eerste plaats dus vooral een beschermende functie. Ze moedigt 
je aan om na te denken over wat het betekent integer te werken volgens de waarden van Groep 
Hasselt en de concrete toepassing daarvan in de dagelijkse werkpraktijk. Ze wil ook een open 
gesprekscultuur binnen Groep Hasselt stimuleren waar personeelsleden en leidinggevenden 
integriteitsdilemma's kunnen bespreken. Dat draagt bij tot betere afspraken en een snellere detectie 
van knelpunten en mogelijke risico's. Daarnaast heeft de code ook een controlerende functie om de 
integriteit van de personeelsleden van Groep Hasselt te toetsen en te volgen. 
 
Hoewel deze code een belangrijke houvast kan bieden voor je handelen, is ze niet in staat om alle 
mogelijke risicovolle situaties en handelingen te vatten. De praktijk is immers vaak complex, zeker in 
een grote en diverse organisatie zoals Groep Hasselt. Bovendien wijzigen de omstandigheden 
voortdurend door nieuwe technologieën, wetgeving, trends… De deontologische code kan daarom niet 
op alle situaties een kant-en-klaar antwoord bieden. Groep Hasselt verwacht dan ook dat je zelf je 
verantwoordelijkheid neemt om integer te werken. Je moet altijd zelf blijven nadenken en je 
bewust blijven van wat het betekent om als personeelslid van Groep Hasselt integer te handelen. Als 
je twijfels of vragen hebt over de concrete toepassing van de gedragsregels uit de deontologische 
code, dan kan je terecht bij je leidinggevende, je departementshoofd of de integriteitscoördinator.2 
 
Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om de naleving van deze richtlijnen 
zo goed als mogelijk te stimuleren. Daarnaast sporen de personeelsleden elkaar aan tot de actieve 
naleving van deze deontologische code. 

 
1 In deze deontologische code spreken we steeds over ‘burgers / klanten’. Onder deze categorie vallen ook cliënten, collega’s, leerlingen, 
bewoners, … 
2 De contactgegevens van de integriteitscoördinator kan je terugvinden op Hint. 



 

  

 
Voor wie is deze deontologische code van toepassing? 
 
Deze deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden van Groep Hasselt, ongeacht 
het dienstverband, het regime van tewerkstelling, de graad of de functie. Ook derden die werken bij 
Groep Hasselt (bijv. vrijwilligers, jobstudenten, stagiairs) zijn onderworpen aan de deontologische 
code. 
 
De lokale mandatarissen3 hebben in uitvoering van artikel 39 en 74 van het Decreet Lokaal Bestuur 
een specifieke gedragscode. 
 
Hoe past de deontologische code binnen het beleid van Groep Hasselt? 
 
De deontologische code is een onderdeel van het bredere integriteitsbeleid van Groep Hasselt. Naast 
de deontologische code zullen ook andere instrumenten van integriteitsbeleid (zoals 
dilemmatrainingen, een meldingsproces voor integriteitsinbreuken, etc.) ontwikkeld en uitgerold 
worden binnen Groep Hasselt. 
 
Daarnaast vormen ook de zes waarden van de organisatie (klantgericht, samen, transparant, 
doelgericht, zelfkritisch, moedig) een belangrijk uitgangspunt voor deze deontologische code. Samen 
met een aantal andere waarden voor goed, integer gedrag (objectief, zorgvuldig) vormen zij de basis 
voor deze deontologische code. De volgorde waarin de waarden zijn gerangschikt is neutraal, hetgeen 
betekent dat geen enkele waarde boven een andere staat. Daarnaast acht de organisatie de 
wettelijkheid (= handelen in overeenstemming met richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, reglementen 
en verordeningen), de grondwettelijke rechten en vrijheden en de menselijke waardigheid 
fundamenteel. 
 
Het werken volgens deze waarden biedt een houvast bij uitstek voor integer handelen. In wat volgt, 
beschrijven we per waarde een aantal gedragsregels die gelden als morele ondergrens. Het gaat hier 
dus om de absolute minimumgrenzen die ieder personeelslid van Groep Hasselt moet respecteren. 
 
Naleving van de deontologische code 
 
Wanneer een personeelslid regels uit deze code overtreedt of op andere wijze niet integer werkt, dan 
kan hij/zij gesanctioneerd worden met de tuchtmaatregelen waarin de rechtspositieregeling en het 
arbeidsreglement voorzien.  
 
Zware of herhaalde overtreding van de bepalingen van deze deontologische code kunnen zodoende 
een ontslag van ambtswege, dan wel ontslag om dringende reden tot gevolg hebben. 
 
Eventuele sancties zijn onverminderd het recht tot schadevergoeding of neerlegging van strafklacht. 

 

 
3 Met mandataris bedoelen we een raadslid, schepen, burgemeester of voorzitter, of iemand die in zijn naam spreekt zoals een 
kabinetsmedewerker. 



 

 

Doelgericht 
 

- Je stelt je handelingen en activiteiten af op de missie en de visie van Groep Hasselt en je 
stelt alles in het werk om de strategische doelstellingen van het stadsbestuur en de 
organisatie te bewerkstelligen. Je zet je ten volle in om de missie en de doelstellingen van het 
stadsbestuur, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, te realiseren. 
 

- Je zet je volop in om de toegewezen taken op een kwalitatieve en professionele manier uit te 
voeren en je legt de nodige flexibiliteit aan de dag om de goede werking van de dienst te 
garanderen. 
 

- Je voert de beslissingen van het stadsbestuur en je hiërarchisch meerdere(n) loyaal en 
plichtsbewust uit, ook al stroken deze niet met je persoonlijk standpunt. Je probeert deze 
beslissingen zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren, met in acht name van de geldende 
regelgeving. Als je echter een opdracht krijgt die indruist tegen een hogere rechtsorde, tegen de 
mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen, dan voer je die niet uit en breng je je 
leidinggevende, je departementshoofd of de integriteitscoördinator op de hoogte van de 
onverenigbaarheid. 
 

- Als personeelslid heb je recht op informatie en vorming, zowel met betrekking tot aspecten die 
nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als voor de bevordering van je persoonlijke 
ontwikkeling. Als personeelslid maak je gebruik van deze vormingsmogelijkheden en je houdt 
je actief op de hoogte van ontwikkelingen en nieuwe inzichten op je werkterrein. 

Klantgericht 
 

- Je probeert burgers / klanten altijd te helpen, ook als ze bij jou aan het verkeerde adres zijn. 
Dan verwijs je hen professioneel door naar de juiste persoon of dienst. 
 

- Je geeft heldere en volledige informatie, gebruikt duidelijke en correcte taal en verzorgt het 
professioneel imago van Groep Hasselt door bekwaamheid en initiatief te tonen. 

 
- Je maakt jezelf steeds kenbaar en je vermeldt in elke correspondentie je naam, functie en 

adresgegevens zodat je makkelijk bereikbaar bent. 
 

- Je handelt dossiers efficiënt en binnen de opgelegde of afgesproken termijn af. Ben je niet 
aan een datum gebonden, dan neem je een aanvaardbare termijn in acht. 

 
- Je gaat respectvol om met burgers / klanten. Dit betekent dat je burgers / klanten serieus neemt 

en luistert. Ook in moeilijke situaties en bij klachten blijf je rustig en beleefd. Als je respect toont 
naar burgers / klanten versterkt dat het vertrouwen in onze organisatie en zorgt het voor een betere 
dienstverlening. 

 
- Je let er op dat de relatie met burgers / klanten professioneel blijft. Je zoekt naar een gepast 

evenwicht tussen afstand en nabijheid, waarbij je rekening houdt met de grenzen die je zelf hebt, 
die vanuit je functie worden opgelegd en die de burger / klant zelf aangeeft. 

 
- Je discrimineert niet en je behandelt iedereen in gelijke gevallen op dezelfde manier. Dit 

betekent dat je je bij de uitoefening van je functie niet laat beïnvloeden door filosofische, politieke 
of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid, geslacht, ras, herkomst, handicap of andere 
persoonsgebonden kenmerken van burgers / klanten. 

 



 

 

Moedig 
 

- Je spreekt anderen aan op hun ongepast gedrag. Ook al ben je niet zelf verantwoordelijk voor het 
ongepast gedrag, je bent er wel mee verantwoordelijk voor dat het stopt. Indien aanspreken niet mogelijk is 
of indien de collega geen passend gevolg geeft, meld je zijn/haar gedrag aan je direct leidinggevende, je 
departementshoofd of aan het integriteitscomité. Meer informatie over het melden van onregelmatigheden 
/ integriteitsinbreuken kan je achteraan in deze deontologische code terugvinden. 

 
Samen 
 
- Je helpt collega’s om hun functie naar behoren uit te oefenen en je vraagt zo nodig zelf om hulp.  

 
- Je neemt je verantwoordelijkheid op om de dienstverlening zo goed mogelijk te verzekeren door een 

professionele samenwerking met je collega’s (bijv. afspraken omtrent permanentie op de dienst, 
afspraken omtrent verlofperiodes, etc.). 
 

- Je gaat respectvol om met collega’s. In de omgang met je collega’s communiceer je direct: dit wil zeggen 
dat je een collega respectvol, constructief maar vooral persoonlijk aanspreekt. Je spreekt met en tegen een 
collega, niet over een collega. Je hebt bij het aanspreken van een collega bovendien ook oog voor ruimtelijke 
privacy: denk na over de locatie die het meest geschikt is om een bepaald type gesprek te voeren. 

 
- Je vermijdt ongewenste omgangsvormen en ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag verstaan 

we duidelijk grensoverschrijdend gedrag, zoals verbaal of fysiek geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) 
intimidatie. Ook subtiele en vaak stiekeme vormen, zoals roddelen of een collega niet betrekken bij 
teamactiviteiten, beschouwen we als ongewenst gedrag. Houd er bovendien rekening mee dat wat je als 
grappig of goed bedoeld ziet, bij een ander als opdringerig of vervelend kan aanvoelen. 

Voel je jezelf ongemakkelijk bij bepaalde opmerkingen of bij het gedrag van een collega? Blijf er niet mee 
zitten en bespreek dit met die collega. Rechtstreekse en directe communicatie kan hier erger voorkomen. 
Kom je niet samen tot een oplossing, dan kan je het ook bespreken met je leidinggevende, de 
medewerkersconsulent of de vertrouwenspersonen.4  
 

- Als leidinggevende ben je aanspreekbaar voor en loyaal tegenover je medewerkers. Je schakelt de 
juiste persoon op de juiste plaats in zodat de capaciteiten van iedereen optimaal benut kunnen worden. Je 
communiceert ook open en duidelijk over dienstaangelegenheden en over wat je van jouw medewerkers 
verwacht. Daarnaast stel je de nodige middelen ter beschikking om de doelstellingen te bereiken en zorg je 
ervoor dat medewerkers op een eerlijke evaluatie kunnen rekenen. 
 

Transparant 
 

- Je houdt geen relevante informatie achter voor burgers / klanten. Burgers / klanten hebben recht op 
goede en juiste informatie over wat er gedaan of beslist wordt. Vertrouwelijke informatie houd je uiteraard 
wel achter (cf. waarde ‘zorgvuldig’). 
 

- Bij een informatievraag van een collega / mandataris bezorg je alle relevante informatie. Hierbij houd 
je uiteraard wel rekening met de wettelijke beperkingen en het vertrouwelijke karakter van de informatie. 
 

- Je bent open over privérelaties op het werk. Overal waar mensen samenkomen, kunnen privérelaties 
ontstaan, dus ook op het werk. Daar is op zich niets mis mee. Weet wel dat het een schijn van 
belangenvermenging kan opwekken. Anderen kunnen de indruk krijgen dat je een vriend, familielid of 
partner bevoordeelt in je werk. Het is ook moeilijk om het werk te beoordelen, controleren of goedkeuren 
van een collega waarmee je een privérelatie hebt. 

 

 
4 De contactgegevens van de vertrouwenspersonen en de medewerkersconsulent kan je terugvinden op Hint. 



 

 
 

Het is belangrijk privérelaties met zo’n integriteitsrisico te melden bij je leidinggevende. Samen bekijk je dan 
of er speciale maatregelen of werkafspraken nodig zijn. 
 

- Je maakt melding van een bijberoep en bent waakzaam bij onbetaalde nevenwerkzaamheden 
 
Als nevenwerkzaamheid worden alle betaalde of onbetaalde activiteiten verstaan die je op min of meer 
regelmatige basis buiten de diensturen voor jezelf of voor derden verricht. Dergelijke nevenactiviteiten 
kunnen enkel maar als deze verenigbaar zijn met de functie bij Groep Hasselt, als deze het vervullen van 
de ambtsplichten niet in de weg staan en als deze de waardigheid van het ambt en de eigen 
onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen. Voor betaalde nevenwerkzaamheden / het uitoefenen van 
een bijberoep dien je bovendien steeds goedkeuring te krijgen van de algemeen-directeur. De algemeen-
directeur kan deze goedkeuring indien nodig op een later tijdstip intrekken. 
 
Voor onbetaalde nevenwerkzaamheden dien je geen voorafgaandelijke toestemming te vragen aan de 
algemeen-directeur. Ook het uitoefenen van onbetaalde nevenwerkzaamheden kan echter soms vragen 
oproepen. Als deze activiteit raakvlakken heeft met de uitoefening van je functie, kan dit bijvoorbeeld je 
eigen onafhankelijkheid in het gedrang brengen. Bespreek nevenactiviteiten daarom altijd openlijk met je 
leidinggevende. 
 
Je verricht je nevenactiviteit of bijberoep steeds in je vrije tijd of tijdens verlof. Je maakt hiervoor geen 
gebruik van materiaal of lokalen van Groep Hasselt. 
 
Als je als personeelslid van Groep Hasselt verkozen wordt als gemeenteraadslid / OCMW-raadslid of een 
ander politiek mandaat krijgt toegewezen, dan informeer je de algemeen-directeur hier ook onmiddellijk 
over. 

Soms word je vanuit je functie of expertise uitgenodigd als jurylid in een selectieprocedure, als gastspreker 
of als panellid in een debat, op een privé event of commercieel georganiseerd congres. Een dergelijke 
samenwerking kan nuttig en wenselijk zijn, maar waak erover dat dit je onafhankelijkheid niet in het gedrang 
brengt. Indien je vanuit je functie aan een dergelijke activiteit deelneemt tijdens je werkuren, dan mag je je 
hier niet voor laten betalen. Buiten de werkuren mag je je wel voor een dergelijke activiteit laten betalen. 
Ook hier zijn transparantie en openheid noodzakelijk. 

Zelfkritisch 
 

- Je stelt je eigen handelen steeds kritisch in vraag. 
 

- Je doet geen uitspraken die jouw eigen functioneren als personeelslid of het functioneren van Groep 
Hasselt kunnen schaden. 

 
Je mag in je privétijd vrij je mening geven. Wanneer je je persoonlijke mening uit over de dienstverlening of 
het beleid, moet het voor de burger / klant volkomen duidelijk zijn dat je in je eigen naam spreekt en niet als 
personeelslid. Let bovendien ook op dat je privé geen uitspraken doet die je eigen functioneren als 
personeelslid van Groep Hasselt of de organisatie kunnen schaden. Als je het niet eens bent met bepaalde 
beslissingen, bespreek dat dan met je leidinggevende. Ga niet openbaar je ongenoegen bekend maken. 
Doordat je voor Groep Hasselt werkt ben je een ambassadeur van je organisatie, en de buitenwereld ziet 
jou zo ook. 

 
Denk ook goed na voor je iets op sociale media zet. De gevolgen kunnen groter zijn dan je verwacht. Kleine 
dingen, zoals een grappig bedoelde opmerking of afbeelding op Twitter, Instagram of Facebook, kunnen 
een eigen leven gaan leiden en je werk ineens in een verkeerd daglicht stellen. Besef dat alles op internet 
gekopieerd en doorgestuurd kan worden naar anderen. Discriminerende of racistische uitlatingen passen 
nooit bij Groep Hasselt. Het maakt niet uit of je dat nu binnen of buiten werktijd doet. 

 



 

 
 

Als iemand van de pers met je contact opneemt, geef dan niet onmiddellijk antwoord. Neem, eventueel via 
je leidinggevende, contact op met de communicatiedienst. De communicatiedienst zal samen met de 
(woordvoerder van de) bevoegde schepen of burgemeester afspreken wie de journalist te woord zal staan. 
 

Objectief 
 

- Je bent objectief in je contacten met mandatarissen. 
 
Wanneer je een rechtstreekse opdracht krijgt van een mandataris, verwijs je onmiddellijk door naar je 
hiërarchisch meerdere. Hij/zij zal nagaan of de opdracht past in je takenpakket en gedragen wordt door een 
beslissing van het college/vast bureau of de raad. Is dit niet het geval, laat hij/zij het college/vast bureau 
voorafgaandelijk een standpunt innemen. 
 

- Je laat je niet leiden door persoonlijke voorkeur en je vermijdt (de schijn van) belangenvermenging. 
 
Burgers en andere partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid niet bevooroordeeld of partijdig 
is, en dat personeelsleden van Groep Hasselt zich niet laten leiden door eigenbelang of verkeerde motieven. 
Je mag je functie dus niet gebruiken om jouw eigen belangen te dienen. Je mag ze ook niet gebruiken voor 
de belangen van een ander(e organisatie) bij wie je persoonlijk betrokken bent, ook al staat daar geen 
wederdienst tegenover. Wanneer je dit wel zou doen, noemen we dit ‘vriendjespolitiek’ of ‘machtsmisbruik’. 
Op dat moment maak je misbruik van je positie en de overheidsbevoegdheid die jij vanuit jouw functie hebt. 
Je onthoudt je dus van elke voorkeursbehandeling op welke grond ook. Dit geldt zowel in de relatie met het 
bestuur en de politieke mandatarissen als in de contacten met de burger en collega’s. 
 
Om (de schijn van) belangenvermenging tegen te gaan, meld je steeds alle situaties waarin je een 
persoonlijk belang hebt of waarin er sprake is van een persoonlijke relatie met de burger / klant aan je 
leidinggevende (bijv. een familielid dat wordt opgenomen in het verzorgingstehuis waar je zelf werkzaam 
bent). Ook contacteer je steeds je leidinggevende wanneer je een dossier voor behandeling ontvangt:  

1) waarbij je zelf betrokken bent;  
2) waarbij een vriend, familielid, bedrijf of vereniging waarin je actief bent, betrokken is; of  
3) van een persoon met wie je een conflict hebt. 

 
Je leidinggevende kan dit dossier dan eventueel doorgeven aan één van je collega’s. Hetzelfde geldt 
wanneer je in de loop van het dossier persoonlijk betrokken raakt. 
 

- Je vraagt of neemt geen geld, goederen of diensten aan in ruil voor jouw dienstverlening. 
 

Corruptie is een strafbaar feit en dus verboden. Bij actieve corruptie vraag je geld of een ander voordeel om 
gewoon de wet of het beleid uit te voeren. Bij passieve corruptie neem je van anderen een gift, belofte of 
voordeel aan om de wet of het beleid juist niet uit te voeren of bijvoorbeeld een voorkeursbehandeling te 
genieten. 

 
Dit zijn enkele voorbeelden van pogingen tot corruptie:  

1) Iemand biedt jou geld, goederen of diensten aan om voorrang te krijgen in behandeling (bijvoorbeeld 
sneller een plaats in een woonzorgcentrum). 

2) Iemand biedt jou geld, goederen of diensten aan om iets te krijgen waar hij/zij geen recht op heeft 
(bijvoorbeeld een vergunning of een toelage). 

3) Je benadert als ambtenaar zelf een persoon of een partij om geld of een gunst te krijgen, in ruil voor 
het gebruik van jouw positie of invloed (bijvoorbeeld om niet handhavend op te treden). 

 
Als iemand je met een dergelijk voorstel benadert, dan meld je dat steeds aan je leidinggevende, je 
departementshoofd of de integriteitscoördinator. 
 

- Je neemt niet zomaar geschenken aan die je in je functie krijgt aangeboden. 

Als algemene regel geldt dat je geen geschenken aanvaardt. Als je een geschenk aanneemt, kan immers 
de schijn worden gewekt dat je je daardoor laat beïnvloeden. Alleen als weigeren kwetsend is of anderen in 



 

 
 

verlegenheid brengt én als de schijn van corruptie minimaal is, kan je een uitzondering maken. In dat geval 
kan je een geschenk met geringe waarde (maximaal €50) aanvaarden, zoals een bos bloemen, een doos 
pralines of een fles wijn. Denk dus goed na over wie jou op welk moment iets aanbiedt, en wat daar de 
achtergrond van kan zijn. Een bedankje na een geslaagd evenement of fijne samenwerking kan soms een 
gewone beleefdheidsuitwisseling zijn en zonder bijbedoelingen gebeuren. Maar krijg je datzelfde bedankje 
van iemand die meedingt in een aanbestedingsprocedure? Dan is de schijn van corruptie veel groter. In 
twijfelgevallen weiger je het geschenk. In geen geval aanvaard je geschenken op je thuisadres of 
geldsommen. 
 
Als je zo’n geschenk aanneemt, bespreek je dat steeds met je leidinggevende. Jullie bekijken dan samen 
wat je te doen staat. In sommige gevallen zal jullie conclusie zijn dat je het geschenk kan houden, in andere 
gevallen zal je het toch nog weigeren of zelfs terugsturen. Andere mogelijkheden zijn het geschenk delen 
met iedereen van je dienst, of aan een goed doel schenken.  Je leidinggevende zal de ontvangst van het 
geschenk ook steeds registreren via het e-mailadres integriteit@hasselt.be. 
 
Maak zelf ook actief en vooraf duidelijk dat je geen geschenken aanneemt. Zo zorg je dat je niet in een 
lastige situatie komt en iemand moet beledigen of voor het hoofd stoten.  
 

- Je gaat niet zomaar in op uitnodigingen die je in het kader van je functie krijgt aangeboden. 
 

Netwerken kan deel uitmaken van je functie. Bij dat netwerken krijg je soms uitnodigingen van externe 
partijen voor lunches, diners, recepties, evenementen of zelfs reizen in binnen- of buitenland. Ook deze 
uitnodigingen kunnen eventueel een schijn van partijdigheid opwekken. Ook bij uitnodigingen dien je dus 
goed na te denken over wie jou op welk moment iets aanbiedt, en wat daar de achtergrond van kan zijn. De 
uitnodiging moet bovendien ook functioneel en doelmatig zijn en ze mag niet buitensporig zijn. Een zakelijke 
bespreking combineren met een gewoon etentje, is meestal geen probleem. Peperdure of exclusieve 
uitnodigingen kunnen de schijn wekken dat je je laat beïnvloeden en zijn dus doorgaans wel een probleem. 
Dit laatste is zeker het geval als de uitnodiging komt van een bedrijf dat kandidaat is voor een opdracht. 
 
Als je een uitnodiging voor een bepaald evenement of activiteit ontvangt, bespreek je dit dan ook vooraf 
altijd met je leidinggevende.  Je leidinggevende zal de ontvangst van de uitnodiging ook steeds registreren 
via het e-mailadres integriteit@hasselt.be. 
 

Zorgvuldig 
 

- Je gaat zorgvuldig om met informatie waarover je beschikt en maakt geen misbruik hiervan, niet 
voor jezelf, niet voor anderen. Je verzekert een discrete behandeling van persoonsgegevens. 

 
In je job bij Groep Hasselt heb je toegang tot veel informatie, vaak ook persoonlijke gegevens van burgers 
of klanten. De burger / klant rekent erop dat jij hier discreet mee omgaat. Je houdt je dan ook strikt aan de 
regels die de General Data Protection Regulation (GDPR) voorschrijft. Dit houdt o.a. in dat: 

 
 Je ervoor zorgt dat anderen vertrouwelijke gegevens niet kunnen inkijken, aanpassen of 

verwijderen. Dat doe je bijvoorbeeld door vertrouwelijke informatie op te bergen of je computer 
steeds te vergrendelen als je je werkplek verlaat. Wees ook voorzichtig met bijvoorbeeld usb-sticks 
waarop vertrouwelijke gegevens staan. 
 

 Je persoonsgegevens niet zomaar voor gelijk wat gebruikt. Je mag persoonsgegevens enkel met 
je collega’s delen als ze dezelfde persoonsgegevens voor hetzelfde doel gebruiken. 
Persoonsgegevens doorgeven aan collega’s die dit voor andere doeleinden willen gebruiken, mag 
dus niet. 
 

 Je voorzichtig bent met het gebruik van gegevenslijsten. Persoonsgegevens wijzigen voortdurend, 
en gegevenslijsten zijn vaak snel verouderd en dus niet meer correct. Als je lijsten aanlegt, gebruik 
ze dan enkel voor het beoogde doel, en verwijder ze onmiddellijk nadien. 



 

 
 

 
 Je vertrouwelijke informatie wel mag bekendmaken of delen als de betrokkene zijn uitdrukkelijke 

toestemming daarvoor gegeven heeft of als daarvoor een andere wettelijke grond is, zoals gedeeld 
beroepsgeheim. 

Daarnaast leef je als personeelslid ook de geheimhoudingsplicht die je wordt opgelegd door specifieke 
wetgeving en procedures strikt na. Dit kan te maken hebben met het beroepsgeheim, het ambtsgeheim, de 
discretieplicht en de plicht tot gereserveerdheid. 
 
Deze afspraken i.v.m. het omgaan met informatie blijven bovendien ook gelden tijdens je privé-tijd en na je 
uitdiensttreding. 

 
- Je deelt geen informatie mee waar je uit hoofde van je functie voorkennis van hebt, en die voor 

derden van grote waarde kan zijn, alvorens het bestuur deze informatie openbaar heeft gemaakt. 
Evenmin gebruik je deze voorkennis om er persoonlijk voordeel uit te halen. 
 

- Je gaat zorgvuldig om met de middelen van Groep Hasselt en je gebruikt deze enkel voor je werk. 
 

De middelen5 van Groep Hasselt zijn en blijven eigendom van de organisatie, ook als deze reeds 
afgeschreven zijn. Je waakt over het zorgvuldig, en dus ook het zuinige beheer van deze middelen.  

 
Je neemt deze middelen ook niet mee naar huis. Je gebruikt dan immers publieke middelen voor privé-
gebruik. Enkel in uitzonderlijke situaties kan het occasionele gebruik van middelen voor privé-gebruik 
gerechtvaardigd zijn. Dat kan alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de algemeen-directeur of het 
CBS/VB. Heb je een laptop, tablet of smartphone van Groep Hasselt, dan is het wel toegelaten om deze 
mee te nemen naar huis bijvoorbeeld in het kader van telewerken. Voor tablets en smartphones geldt 
bovendien dat je deze ook voor privé-gebruik mag hanteren als het gaat om een bedrijfstablet of – 
smartphone (cf. reglement mobiele toestellen). 
 
Inzake het gebruik van internet en e-mail dien je je te houden aan de richtlijnen van het e-protocol. 
 

- Je wijdt je tijdens de diensturen volledig aan je job. Je maakt geen ongeoorloofd gebruik van de 
arbeidstijd. 
 
Ook arbeidstijd kan je beschouwen als een bedrijfsmiddel. Je arbeidstijd gebruik je om te werken aan je 
opdrachten voor Groep Hasselt. Overmatig pauzeren of niet correct omgaan met je arbeidstijd schaadt het 
vertrouwen van de (Hasseltse) burger in onze professionaliteit. Surplus-activiteiten die je vanuit je functie 
krijgt aangeboden zoals een receptie na een netwerkevent of vormingsactiviteit gelden niet als arbeidstijd. 
Ook personeelsfeestjes of verjaardagsvieringen gelden niet als arbeidstijd. 
 

- Je vraagt enkel een onkostenvergoeding aan voor werkelijk gemaakte kosten die redelijk en 
noodzakelijk zijn. 
 
Uitzonderlijk gebeurt het dat je, in overleg met je leidinggevende, zelf kosten maakt bij de uitoefening van 
je functie. Die kosten kunnen achteraf terugbetaald worden als ze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
je functie. Je moet de kosten uiteraard kunnen bewijzen, aan de hand van een factuur of een kasticket. 

 
Het spreekt voor zich dat je alleen een terugbetaling vraagt van de onkosten die je niet op een andere 
manier vergoed krijgt. Onverantwoord gemaakte of buitensporige kosten worden niet terugbetaald. 

  

 
5 Onder middelen wordt verstaan alles wat eigendom is van de organisatie of betaald wordt door de organisatie, zoals 
laptops, telefoons, bankkaarten, kantoorbevoegdheden, werkmateriaal, voertuigen, machines, … 



 

 
 

 
Melden van (een vermoeden van) onregelmatigheden / integriteitsinbreuken 

 
De melding 

Als personeelslid van Groep Hasselt wordt van je verwacht dat je gepaste actie onderneemt als je 
onregelmatigheden6 vaststelt in de uitoefening van je ambt. Bij kleine inbreuken spreek je best gewoon jouw 
collega aan. Als je collega je opmerking niet ernstig neemt of als het gaat over zwaardere inbreuken, kun je het 
probleem aankaarten / melden. Daarvoor kan je terecht bij verschillende personen. 

 Je kan steeds bij de vertrouwenspersonen of de medewerkersconsulent terecht om je vermoeden van 
onregelmatigheid vertrouwelijk te bespreken. Zij kunnen je indien nodig ook begeleiden bij het (formele) 
melden of bemiddelend optreden. 

 Je kan je vermoeden van onregelmatigheid steeds melden aan: 
o je direct leidinggevende of departementshoofd 
o een andere leidinggevende of departementshoofd 
o het integriteitscomité7 (via het mailadres integriteit@hasselt.be) 
o een externe instantie (bijv. Audit Vlaanderen, de preventieadviseur psychosociale aspecten in 

geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk) indien je intern 
nergens terecht kan. Deze melding wordt behandeld volgens de eigen procedures van deze 
instanties en staat los van de procedures hieronder beschreven. 

Je kan je melding zowel mondeling als schriftelijk doen. Indien je schriftelijk meldt, dan neem je (in de mate van 
het mogelijke) volgende elementen in je melding op: 

o toelichting van de vermoedelijke feiten; 
o periode waarin de vermoedelijke feiten zich hebben voorgedaan; 
o dienst(en) waarin de vermoedelijke feiten zich hebben voorgedaan; 
o betrokken partijen bij de vermoedelijke feiten. 

Anonieme meldingen worden niet aanvaard, tenzij aan de volgende twee voorwaarden samen is voldaan: 
 de melding is qua aard en omvang dusdanig ernstig dat het niet instellen van een (voor)onderzoek niet 

te rechtvaardigen valt; 
 de melding is voldoende gedetailleerd. 

We verwachten geen kant-en-klaar dossier met alle bewijzen van vermoedens. Het is voldoende dat je een 
redelijk vermoeden van een onregelmatigheid hebt. Je hebt met andere woorden goede aanwijzingen om te 
veronderstellen dat er sprake is van een onregelmatigheid. 

Jouw melding zal vertrouwelijk behandeld worden tenzij je zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toelating geeft 
om je naam bekend te maken. Indien een (strikt) vertrouwelijke behandeling van je identiteit omwille van de 
context niet mogelijk is, dan word je hiervan vooraf uitdrukkelijk op de hoogte gesteld. 

Het integriteitscomité kan niet verplicht worden jouw identiteit bekend te maken, ook al is de 
beschermingstermijn verstreken of werd een melding onontvankelijk bevonden, tenzij regelgeving een 
bekendmaking van identiteitsgegevens oplegt. 

Bescherming 

Indien je als medewerker van Groep Hasselt een melding hebt gedaan, kan je vragen om bescherming te 
genieten. Deze bescherming houdt in dat gedurende een bepaalde periode geen nadelige maatregel (bijv. 
ontslag, schorsing, ontneming van bevoegdheden, overplaatsing naar een andere dienst) tegen jou genomen 
kan worden waarvan de redenen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de melding waarvoor 
bescherming werd verleend. Indien tegen jou tijdens de beschermingsperiode toch een nadelige maatregel 
wordt genomen of als je vermoedt dat dit zal gebeuren, dan zal de bevoegde instantie die de nadelige maatregel 
neemt moeten bewijzen dat deze geen verband houdt met de melding. 

 
6 Onder onregelmatigheden verstaan we misbruiken, overtredingen van het arbeidsreglement en de deontologische code of strafrechtelijke misdrijven. 
7 De samenstelling van het integriteitscomité kan je terugvinden op Hint. 



 

 
 

Indien je als melder vermoedt dat er een beroep zal moeten worden gedaan op de bescherming, dan kan je 
deze bescherming aanvragen bij het integriteitscomité. Het integriteitscomité zal dan beslissen over de 
toekenning van de bescherming. Indien de bescherming wordt toegekend, wordt jouw identiteit mogelijks 
bekend gemaakt aan de bevoegde instantie. Dit gebeurt echter enkel op het moment dat dit strikt noodzakelijk 
is.  

De bescherming neemt aanvang vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag of vanaf de datum die het 
integriteitscomité uitdrukkelijk bepaalt en loopt tot twee jaar nadat het onderzoek is afgesloten. Indien nodig kan 
het integriteitscomité gemotiveerd beslissen om de bescherming te verlengen met telkens een periode van een 
jaar. 

Verdere procedure 

Het integriteitscomité verzamelt de meldingen gedaan via de hiërarchische lijn of via het e-mail adres 
integriteit@hasselt.be. Het integriteitscomité doet vervolgens een vooronderzoek om de melding zo correct 
mogelijk te kunnen beoordelen. Het vooronderzoek gebeurt op basis van de verkregen info en tracht een 
antwoord te bieden op drie vragen:  

1. Gaat het over een integriteitsinbreuk? 
2. Is de melding betrouwbaar? 
3. Is de melding onderzoekswaardig? 

Als op basis van de verkregen info geen duidelijke beslissing kan worden genomen, kan in het kader van het 
vooronderzoek een intakegesprek plaatsvinden met de melder. Naast een intakegesprek kan het vooronderzoek 
ook bestaan uit het verzamelen van informatie die nodig is om de onderzoekswaardigheid van de melding te 
kunnen beoordelen. Het vooronderzoek is geen effectief onderzoek naar de mogelijke integriteitsinbreuk zelf. 

Op basis van het vooronderzoek zal het integriteitscomité dan vervolgens beslissen over de ontvankelijkheid 
van de melding. 

 Indien de melding niet ontvankelijk is, dan zal de procedure worden afgesloten en zal je als melder 
hierover geïnformeerd worden. 

 Indien de melding ontvankelijk is, dan zal het integriteitscomité een inschatting maken van de ernst van 
de integriteitsinbreuk.  

o Indien het gaat over een eerder lichte inbreuk: het integriteitscomité doet een voorstel voor een 
actie die zij gepast acht (bijv. een feedbackgesprek, een  bemiddeling, etc.). 

o Indien het gaat over een zware inbreuk: het integriteitscomité formuleert een gemotiveerd 
advies aan het college van burgemeester en schepenen of vast bureau i.v.m. het opstarten van 
verder onderzoek (contractuelen) of een tuchtonderzoek (statutairen). Indien het gaat om een 
strafbaar feit, dan wordt ook de politie verwittigd. 

Na afloop van het onderzoek krijg je als melder via het integriteitscomité een terugkoppeling van het resultaat, 
rekening houdende met de rechten en de privacy van de andere betrokken partijen. 

Indien je als melder in de loop van het onderzoek geen verdere medewerking meer wil verlenen aan het 
onderzoek, kan het integriteitscomité beslissen om de melding toch verder te onderzoeken als:  

 er voldoende informatie aanwezig is om het onderzoek op een nuttige wijze verder te zetten zonder 
jouw medewerking én 

 het dossier ernstig genoeg is gezien de belangen van de organisatie én 

 de vertrouwelijkheid van het onderzoek gegarandeerd kan blijven bij het verdere verloop. 

Misbruik 

Indien je ter kwader trouw een melding doet die niet waarheidsgetrouw is, dan kan het integriteitscomité: 
 de eventuele toegestane bescherming ontzeggen of opheffen en/of 
 dit melden aan het bestuur, de algemeen-directeur of je leidinggevende met de vraag om een passende 

maatregel te nemen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


