UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 19 DECEMBER 2019
Wijziging rechtspositieregeling voor de specifieke graden van het OCMW.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Jan Boeckx, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: lid van het vast bureau;
Allessia Claes, Koen Vranken, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandatenstelsel van het gemeentepersoneel
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20.05.2011 houdende regeling van de externe
personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige
lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende
enkele maatregelen ter ondersteuning van de externe personeelsmobiliteit tussen overheden met
hetzelfde werkingsgebied;
Overwegende dat in het kader van de verdere integratie van gemeente – OCMW het aangewezen is
modaliteiten uit te werken die terbeschikkingstelling en overdracht van personeel mogelijk maken;
Overwegende dat het om diezelfde redenen aangewezen is om externe personeelsmobiliteit bij
gemeente en het OCMW mogelijk te maken;
Gelet op het voorstel om de waarde van de maaltijdcheques te verhogen;
Gelet op het voorstel om de berekeningswijze op basis waarvan maaltijdcheques worden berekend te
uniformiseren;
Gelet op het voorstel om in de toekomst de standaardberekeningswijze toe passen waarbij het aantal
toegekende maaltijdcheques gelijk is aan het aantal dagen waarop het personeelslid effectief
arbeidsprestaties levert, ongeacht de duur van deze arbeidsprestatie;
Overwegende dat de algemeen directeur in overleg met het managementteam heeft gezorgd voor de
opmaak van dit voorontwerp van wijziging van de rechtspositieregeling in uitvoering van artikel 171, §4
van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 04.12.2019 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Jan Boeckx, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Artikel 4 §1, eerste lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor de
specifieke graden van het OCMW wordt vervangen door wat volgt:
‘§1. Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure, wordt een
vacante betrekking, ongeacht haar rangindeling, vervuld op een van de volgende manieren:
1° door een aanwervingsprocedure;
2° door een bevorderingsprocedure;
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit;
4° door de procedure van externe personeelsmobiliteit;
5° door een combinatie van hogervermelde procedures;
6° door uitbreiding van een deeltijdse betrekking of omzetting tot een voltijdse betrekking.’
Art. 2.
In de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor de specifieke graden van het
OCMW wordt in titel II volgend hoofdstuk XIV toegevoegd:
‘Hoofdstuk XIV. Externe personeelsmobiliteit
Afdeling I. De vervulling van een vacature door externe personeelsmobiliteit tussen de
gemeente en het OCMW
Art. 146bis.
Met toepassing van hoofdstuk 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20.05.2011
houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en
provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de
diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter
ondersteuning van de externe personeelsmobiliteit tussen overheden met hetzelfde
werkingsgebied wordt voorzien in de mogelijkheid van externe personeelsmobiliteit tussen
de gemeente en het OCMW dat de gemeente bedient.
Art. 3.
In de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor de specifieke graden van het
OCMW wordt volgend titel IVbis toegevoegd:
‘Titel IVbis. De terbeschikkingstelling en de overdracht
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Art. 158bis.
De terbeschikkingstelling of detachering houdt in dat het personeelslid tijdelijk met behoud
van zijn salaris en functionele loopbaan ingezet wordt bij een gebruiker die samen met de
juridische werkgever werkgeversgezag kan uitoefenen over het personeelslid. De
betrokkene blijft in dienst van het lokaal bestuur, alleen zal zijn werkplaats (wellicht) bij de
gebruiker zijn en zal de gebruiker ook werkgeversgezag kunnen uitoefenen. Zowel een
voltijdse als een deeltijdse detachering is mogelijk.
De overdracht houdt steeds in dat er een einde komt aan de tewerkstelling bij het bestuur in
kwestie. Als een contractueel personeelslid akkoord gaat met de overdracht kan de
arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord beëindigd worden en kan er met de
nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst opgemaakt worden.
Art. 158ter.
Deze beslissingen worden genomen met respect voor de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en zo veel mogelijk in onderling overleg met het personeelslid.
Hoofdstuk II. De terbeschikkingstelling
Art. 158quater.
§1. Het vast aangestelde statutair personeelslid kan ter beschikking gesteld worden van een
gebruiker zoals bepaald in artikel 185 van het decreet over het lokaal bestuur (hierna de
gebruiker) en onder de voorwaarden die in dit hoofdstuk verder bepaald worden.
§2. Het contractueel aangestelde personeelslid kan ter beschikking gesteld worden van een
gebruiker zoals bepaald in artikel 61 van de OCMW-wet (hierna de gebruiker), en aangevuld
met de voorwaarden die in dit hoofdstuk verder bepaald worden.
Art. 158quinquies.
§1. Naast het bestuur oefent ook de gebruiker werkgeversgezag uit over het ter beschikking
gesteld personeelslid. De gebruiker kan instructies en bevelen geven, en afspraken maken
met het personeelslid.

§2. Het arbeidsreglement van de gebruiker is van toepassing op het personeelslid tijdens de
tijd dat hij ter beschikking staat van de gebruiker.
§3. De gebruiker beslist over de toekenning van jaarlijkse vakantiedagen, het bevallings- en
opvangverlof, het ziekteverlof, het omstandigheidsverlof en de dienstvrijstelling. Het bestuur
houdt beslissingsrecht over de andere verloven en afwezigheden.
§4. Het bestuur kan in voorkomend geval een ordemaatregel, een disciplinaire maatregel of
tuchtprocedure tegen het ter beschikking gesteld personeelslid opstarten op verslag van de
gebruiker.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

Hoofdstuk III. De overdracht
Art. 158sexies.
Met toepassing van artikel 185 §3 en 197 van het decreet over het lokaal bestuur en onder
de voorwaarden die in dit hoofdstuk bepaald worden kan gemeentepersoneel overgedragen
worden aan het OCMW dat de gemeente bedient en omgekeerd.
Art. 158octies.
De overdracht van het contractueel personeelslid kan enkel na akkoord van het betrokken
personeelslid, tenzij de overdracht gekaderd is in een collectieve overdracht van diensten
zoals voorzien in artikel 158decies van deze rechtspositieregeling.
Art. 158novies.
Als de overdracht van het personeel kadert in een reorganisatie/herstructurering waarbij een
volledige dienst of afdeling wordt overgedragen, is de Europese Richtlijn 2001/23/EG van
toepassing als die dienst of afdeling als een economische activiteit kan beschouwd worden.’
Artikel 228 §2, eerste lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor de
specifieke graden van het OCMW wordt vervangen door wat volgt:
‘§2. De waarde van de maaltijdcheque bedraagt € 5,50. Voor arbeidsprestaties geleverd
vanaf 01.01.2020 wordt de waarde van de maaltijdcheque bepaald op € 7,00. Voor
arbeidsprestaties geleverd vanaf 01.01.2021 wordt de waarde van de maaltijdcheque
bepaald op € 7,50. Voor arbeidsprestaties geleverd vanaf 01.01.2022 wordt de waarde van
de maaltijdcheque bepaald op € 8,00.
Het personeelslid neemt een bedrag van € 1,09 voor zijn rekening. Dit bedrag wordt
maandelijks afgehouden van het netto maandsalaris.’
Artikel 230 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor de specifieke
graden van het OCMW wordt vervangen door wat volgt:
‘Het aantal toegekende maaltijdcheques is gelijk aan het aantal dagen waarop het
personeelslid effectief arbeidsprestaties levert, ongeacht de duur van deze arbeidsprestatie.
Voor personeelsleden met meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten worden de
verschillende arbeidsprestaties als één geheel beschouwd in het kader van de berekening
van de maaltijdcheques.’
Artikel 231 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor de specifieke
graden van het OCMW wordt opgeheven.
Dit besluit treedt in werking op 20.12.2019.
Artikelen 5 en 6 hebben uitwerking met ingang van 01.01.2020.
Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor de specifieke graden van het
OCMW worden opgenomen in een nieuw gecoördineerde versie.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

de algemeen directeur

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn
Marleen Van Meeuwen
Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Eva Poelemans

bij delegatie
Manu Claes
voorzitter van het vast bureau

