RECHTSPOSITIEREGELING – GR 13.12.2018
OVERZICHT AANPASSINGEN
In gans het document
‘het bestuur’ en ‘gemeentebestuur’ vervangen door ‘de organisatie’
‘gemeentesecretaris’ vervangen door ‘algemeen directeur’
‘financieel beheerder’ vervangen door ‘financieel directeur’

Artikel 1 - toepassingsgebied
Deze rechtspositieregeling is van toepassing op:
•
•
•

het personeel van de gemeente en van het OCMW (Welzijnshuis), zowel dat in
statutair dienstverband als dat in contractueel dienstverband
het niet-gesubsidieerd onderwijzend personeel
de algemeen directeur en de financieel directeur van de gemeente, tenzij anders
bepaald.

Artikel 2 – aanstelling leden managementteam
Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder:
• het gemeentedecreet, hier afgekort als GD: het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
• het decreet lokaal bestuur, hier afgekort als DLB: decreet van 15 februari 2018
• de raad: de gemeenteraad;
• de aanstellende overheid:
a) de gemeenteraad, voor de algemeen directeur en de financieel directeur;
b) de gemeenteraad, voor de andere leden van het managementteam dan deze
vermeld in punt a), behalve als de raad zijn bevoegdheid tot aanstelling
gedelegeerd heeft aan het college van burgemeester en schepenen;
c) het college van burgemeester en schepenen, voor de leden van het
managementteam en de overige personeelsleden van de gemeente en, met
toepassing van artikel 106 van het gemeentedecreet, de algemeen directeur;

Artikel 9 – de aanwerving
Aanvullen met OCMW:
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur de gemeente of bij het
OCMW, moeten de kandidaten:

Artikel 19 – de selectieprocedure
Samenstelling selectiecommissie wijzigen voor niveau A:
Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels:
• …..;
• …...;
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•

ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het de eigen
organisatie gemeentebestuur; vanaf niveau A bestaat de selectiecommissie ten
minste uit twee derden de helft externe deskundigen;

Artikel 163 – het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid
Wijzigen als volgt:
Het statutaire personeelslid kan zijn hoedanigheid van statutair personeelslid verliezen naar
aanleiding van:
• een tuchtstraf, volgens de artikels 119 tem 122 van het Gemeentedecreet volgens de
vernieuwde tuchtprocedure (BVR 20.07.2018);
• ….;

Artikel 245 – geschenkencheques
Aanpassen maximale waarden volgens KB 06.07.2018
gebeurtenis op
fiscaal vlak
Sinterklaas, Kerstmis,
Nieuwjaar,
verjaardag,
patroonsfeest, …
Eervolle
onderscheiding
Pensionering

Huwelijk of wettelijke
samenwoning

maximale waarde
op fiscaal vlak
35 40 EUR per
werknemer per jaar
(+ 35 40 EUR per
jaar extra per kind
ten laste)
105 120 EUR per
jaar
35 40 EUR per
dienstjaar met als
minimum 105 120
EUR

gebeurtenis op
sociaal vlak
Sinterklaas, Kerstmis
of Nieuwjaar

200 245 EUR

Huwelijk of wettelijke
samenwoning

Eervolle
onderscheiding
Pensionering

maximale waarde
op sociaal vlak
35 40 EUR per
werknemer per jaar
(+ 35 40 EUR per
jaar extra per kind
ten laste)
105 120 EUR per
jaar
35 40 EUR per
dienstjaar met als
minimum 105 120
EUR en als
maximum 875 1000
EUR
200 245 EUR

Alsook in artikel 246 §2
Ter compensatie van de keuze van het gemeentebestuur de organisatie om voor de
collectieve hospitalisatieverzekering te kiezen voor de basispremie wordt jaarlijks een
geschenkencheque ter waarde van 30 40 euro toegekend aan elk personeelslid.

Artikel 253 – de jaarlijkse vakantiedagen
Toevoegen aan dit artikel ivm berekening aantal vakantiedagen:
Indien de uitkomst van het aantal vakantiedagen door al deze berekeningen een decimaal
getal is, wordt dit aantal afgerond naar de hogere eenheid.
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BIJLAGEN RPR
BIJLAGE I Lijst van alle betrekkingen bij de gemeente en het OCMW:
Wijzigen:
Niveau

Rang Graadbenaming

Functiebenaming

Weddeschaal

decr. gr.

Algemeen directeur

algemeen directeur

AD0320

decr. gr

Financieel directeur

financieel directeur

FD0320

B

Bv

Deskundige

C

Cx

Administratief
hoofdmedewerker

C

Cv

Administratief
medewerker

expert wonen en
patromunium deskundige
wonen
verantwoordelijke
GIS/GIS-coördinator
preventieadviseur
medewerker
preventie/intern
preventieadviseur

B1-B2-B3
C4-C5

C1-C2-C3

Toevoegen functies EGTS:
Niveau

Rang

Graadbenaming

Functiebenaming

Weddeschaal

B

Bv

Deskundige

projectleider

B1-B2-B3

B

Bv

Deskundige

verantwoordelijke infokeet

B1-B2-B3

BIJLAGE VI uitgewerkte salarisschalen:
Schrappen oude weddeschaal gemeentesecretaris en financieel beheerder.
Toevoegen schaal:
- algemeen directeur: AD0320
- financieel directeur: FD0320
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