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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 9 september 2021

Aanweziqen:
Leo N icolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer,
lvan Flebus, Pieter Poriau, Rita De Pooter, Christel Covens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Gemeenteraadsleden

Aanpassing rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - GR/202111 65

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voonvaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel-zoals gewijzigd bij besluiten van 9 januari 2009 en 23 nsvember 2012- Laatste
wijziging Vlaamse regering dd. 12 maart2021.
Het gemeenteraadsbesluit van 11 december 2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Het KB van 28.09. 1 984 tot uitvoering van de wet van 1 9 december 197 4 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van het personeel.
Decreet van 27 april 2018 betretfende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale
besturen.

Advies
De onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling werd besproken op onderhandelingscomité
van vakbonden van 25 augustus 2021 en vastgelegd in bijgaand protocol van akkoord.

Motivatie
De rechtspositieregelingen voor het personeel van gemeente dient aangepast te worden:

. lngevolge de zesde staatshervorming hebben de gemeenschappen en gewesten de
bevoegdheid gekregen om de procedures, voonryaarden en regels vast te leggen volgens
dewelke er een beroep kan gedaan worden op uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten
en de lokale besturen. Vlaanderen heeft met het decreet van 27 april 2018 betreffende
de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen uitwerking gegeven aan
deze bevoegdheid.

. lngevolge het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 werd voor de publieke sector onder meer
afgesproken dat alle personeelsleden die tot de niet-VlA-sectoren behoren vanaf het jaar 2021
een koopkrachtverhoging van 1,1 % krijgen. Dit gebeurt door een verhoging van het variabel
gedeelte van de eindejaarstoelage van 2,5 o/o Írààt 3,6 % van het jaarsalaris. De besluiten over
de rechtspositieregeling van het personeelvan de lokale en provinciale besturen stellen dat het
bedrag van de eindejaarstoelage begrensd is tot een twaalfde van het jaarsalaris.
Daardoor kunnen de personeelsleden met de laagste lonen niet volledig genieten van de 1,1 oÁ

koopkrachtverhoging zoals afgesproken in het VlA6-akkoord, wat onbillijk is. Daarom schrapt dit
sectoraalakkoord deze begrenzing en zullen de rechtspositiebesluiten overeenkomstig dit
akkoord aangepast worden.
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. Het Besluit Vlaamse Regering van 12 maarl2021 vangt de mogelijke nadelige impact op die
personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden doordat ze in het stelsel van
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, erkend door de RVA, worden geplaatst naar
aanleiding van de COVID-19-pandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende
conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door te voeren bij een
eerstvolgende wijziging van de reglementering rond de rechtspositieregeling

o Daar de technische diensten van de gemeente in de toekomst wachtdiensten wensen in te
voeren wordt de regeling m.b.t. de permanentietoelage (Rechtspositiebesluit van 7 december
2007 art 148 en 149) ingeschreven in de eigen rechtspositieregeling.

o De wijzigingen in de regeling van thematische verloven (RVA) en Vlaams Zorgkrediet werden
opgenomen in de rechtspositieregeling

o De verschuiving van aanstellingsbevoegd van de leden van het MAT van gemeenteraad/OCMW-
raad naar college/vast bureau ingevolge schrapping van art. 96 van het gemeentedecreet werd
aangepast.

o Een correctie van de weddeschaal van financieel directeur werd doorgevoerd.
. Artikelen m.b.t de evaluatie van de decretale graden tijdens de loopbaan werden aangepast op

voorstelvan het extern bureau die deze evaluatie zal begeleiden
r ln de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel werden in bijlage lV de specifieke

aanwervings- en bevorderingsvoonvaarden voorzien voor alle functies die zijn opgenomen in de
personeelsformatie

Voor het verslag tijdens de zitting wordt venryezen naar het videobestand van 1 .10.59 uur tot 1.12.20 uur.

Stemminq:
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte
Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie Van
Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans
Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Katrien Scheirs, lvan Flebus, Pieter Poriau, Rita De Pooter,
Christel Covens), 1 stem tegen (llse De Beuckelaer), 3 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig
Anthonissen)

Besluit
AÉikel I
De gewijzigde rechtspositieregeling in bijlage wordt goedgekeurd en heeft uitwerking vanaf datum besluit
gemeenteraad.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnet
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

Charlotte Beyers
Burgemeester wnd.
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