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De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 4° en artikel 57, § 1 

De beslissing wordt genomen op grond van:
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
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;
Raadsbesluit van 16 december 2008 tot invoering van de stedelijke
Rechtspositieregeling en latere wijzigingen;
Voorontwerp van raadsbesluit tot wijziging van de Rechtspositieregeling opgemaakt
door de stadssecretaris in overleg met het managementteam

Bijgevoegde bijlage(n):
Wijziging_RPR_(december_2011)_-_integraal_document_27_oktober_2011[2].
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MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:
Op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad de Rechtspositieregeling van het stadspersoneel
(RPR) goedgekeurd.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:
Gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren maken een aantal wijzigingen aan de
rechtspositieregeling noodzakelijk: praktische problemen bij de implementatie en toepassing van
artikels, redactionele aanvullingen en aanpassingen bij een aantal artikels en administratieve
vereenvoudiging. 

Om aan de nieuwe regelgeving en/of praktische toepassing te voldoen, moet een aantal artikels in
de rechtspositieregeling met ingang van 1 januari 2012 worden gewijzigd. Deze wijzigingen
moeten worden besproken met de vakbonden en voorgelegd aan de OCMW-raad. Een
gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen en hun motivering zijn te vinden in
de bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

VOORSTEL

Artikel 1:
Keurt de wijzigingen goed aan de rechtspositieregeling, zoals gevoegd in bijlage die integraal
deel uitmaakt van deze beslissing.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 2:
Neemt kennis van de wijzigingen aan de Rechtspositieregeling, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3:
Legt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor aan de vakbonden.

Artikel 4:
Legt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor aan de OCMW-raad.
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BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Personeel en organisatie — Staf

 Dit besluit kadert in volgende activiteit: Fungeren als kenniscentrum van en voor
personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg

Visum van de financieel beheerder:
Het visum is niet van toepassing

BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT
 

Wijziging_RPR_(december_2011)_-_integraal_document_27_oktober_2011[2].
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Wijziging_RPR_(december_2011)_-_integraal_document_27_oktober_2011[2].doc

Motivering gemeenteraadsbesluit tot wijziging van de 
rechtspositieregeling (december 2011)

1. Wijzigingen m.b.t. de loopbaan

1.1. Invoering 
salarisschaal 

A9a/A9b

Voor de graden van directeur-preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk en van directeur IVA Mobiliteitsbedrijf wordt de 
salarisschaal A9a/A9b ingevoerd.

Voor de graad van directeur-preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk is de invoering van deze salarisschaal om de volgende 
redenen verantwoord:
1. De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voert haar 

wettelijke opdrachten niet alleen uit voor (het personeel van) de Stad Gent, maar 
ook voor andere juridische entiteiten binnen de Groep Gent. Zo is de dienst ook 
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voor het personeel 
van de Lokale Politie Gent en voor het onderwijzend personeel van het 
Departement Onderwijs en Opvoeding. Dit betekent een grote 
eindverantwoordelijkheid die een inschaling op schaal A9a/A9b verantwoordt.

2. Daarnaast verplicht de hogere regelgeving de houders van deze graad in het bezit 
te zijn van een bijkomend getuigschrift op niveau A, die een hoge mate van 
kennis vereist. Dit hoge kennisprofiel en de relatief lage verloning maakt dat deze 
graad momenteel een knelpuntberoep vormt, waarvoor geen kandidaten gevonden 
worden. Een inschaling van de graad op schaal A9a/A9b kan hieraan tegemoet 
komen.

Voor de graad van directeur IVA Mobiliteitsbedrijf is de voorgestelde salarisschaal 
aangewezen rekening houdend met de grote eindverantwoordelijkheid. De directeur 
IVA Mobiliteitsbedrijf draagt niet alleen een financiële eindverantwoordelijkheid 
(budgethouderschap), hij/zij is ook hoofd van personeel van het IVA 
Mobiliteitsbedrijf. Omwille van deze zwaardere eindverantwoordelijkheid is een 
inschaling van deze graad op schaal A9a/A9b verantwoord.

Door de invoering van deze specifieke salarisschaal moeten de volgende artikelen in 
verband met de loopbaan aangepast worden: artikel 11 § 3, 2° b (eerste opsomming) 
in verband met de aanwerving, artikel 42 en 44 (eerste lid) in verband met de 
proeftijd en artikel 95 in verband met de functionele loopbaan (additioneel toe te 
voegen 4°bis).

1.2. 
Schrapping 

van de 
erkennings-

vereisten 
private 

selectie-
bureaus

Door het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling en 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het 
decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling (BS 20/01/2011) werd de 
bestaande wetgeving over de private selectiebureaus volledig opgeheven en 
vervangen. Door dit decreet wordt de verwijzing naar de voorwaarde van de 
selectiebureaus om erkend te zijn geschrapt waardoor in artikel 8 § 4, artikel 22 § 2 
(tweede lid) en artikel 31 § 2 (tweede en derde lid) de erkenningsvereiste moet 
geschrapt worden.

1.3. 
Vaststelling 
aanvullende 

aanwervings-
voorwaarden 

Aan artikel 11 § 4 wordt na het tweede lid een bijkomend lid toegevoegd waarbij de 
aanstellende overheid bij vacantverklaring van alle graden kan vastleggen dat de 
kandidaten aan de voorwaarden van het gescostatuut moeten voldoen of aan andere 
voorwaarden in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen. 
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i.v.m. het 
voldoen aan 

het gesco-
statuut of 

tewerkstellings
maatregelen 

Door deze aanvullende voorwaarden te laten vastleggen door de aanstellende 
overheid wordt vermeden dat daarvoor telkens naar de gemeenteraad moet gegaan 
worden waardoor bij de voortgang van selecties een aanzienlijke tijdswinst kan 
worden gerealiseerd. 

1.4. Verval van 
diploma-

vereisten 

Artikel 12 van de stedelijke rechtspositieregeling voorziet in de mogelijkheid om 
diplomavereisten voor niveau A, B en C zoals vastgesteld in artikel 11 van de 
stedelijke rechtspositieregeling uitzonderlijk en op grond van vooraf door de 
gemeenteraad vastgestelde criteria te laten vervallen. De gemeenteraad heeft op 27 
juni 2011 de bijkomende en objectieve criteria vastgelegd op basis waarvan kan 
worden afgeweken van de diplomavereisten. 

Deze criteria hebben betrekking op de volgende factoren: 

 de schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde betrekkingen in te vullen 
(knelpuntberoepen);

 cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging van bepaalde, in 
tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheden vermelde kansengroepen in 
plaatselijke tewerkstelling aantonen, in relatie tot de regionale indicatoren over de 
aanwezigheid van kansengroepen in de werkloosheid;

 bepaalde functiespecifieke criteria.

De vermelde objectieve criteria waarvan kan afgeweken worden van de 
diplomavereisten worden nu ook expliciet opgenomen in artikel 12 van de stedelijke 
rechtspositieregeling.

1.5. 
Ambtshalve 

uitsluiting van 
kandidaten bij 
selectieproce-

dure

Overeenkomstig artikel 19 § 3 RPR beoordeelt het college definitief de geldigheid 
van de kandidaturen en van de voorgelegde bewijzen. Soms komt het echter voor dat 
een kandidaat door het college werd toegelaten tot de selectieprocedure, maar nadien 
definitief niet meer voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. In dat geval heeft het 
geen zin dat een kandidaat nog verder deelneemt aan de selectieprocedure, omdat 
deze kandidaat nooit door het college kan aangesteld worden. 

Deze situatie doet zich in het bijzonder voor wanneer een kandidaat een buitenlands 
diploma voorlegt dat nog moet gehomologeerd worden door Naric-Vlaanderen en 
waarbij tijdens de selectieprocedure blijkt dat het diploma niet als gelijkwaardig kan 
worden aanzien of niet gehomologeerd kan worden. Hetzelfde geldt voor een 
kandidaat die tijdens de selectieprocedure niet langer voldoet aan de 
nationaliteitsvoorwaarde.

Vermits artikel 19 ook moet gevolgd worden bij procedures van interne mobiliteit en 
bevordering, kan zich een gelijkaardige situatie ook voordoen wanneer bv. een 
personeelslid zich kandidaat heeft gesteld voor een dergelijke procedure van interne 
personeelsmobiliteit of bevordering en ondertussen al uit dienst is.

Omwille van de duidelijkheid wordt in de rechtspositieregeling een bepaling 
opgenomen die er voor zorgt dat kandidaten ambtshalve uitgesloten worden van het 
verdere verloop van de selectieprocedure, wanneer zij in de loop van de 
selectieprocedure niet langer voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. Daartoe 
wordt aan artikel 19 § 3 een tweede lid toegevoegd die de ambtshalve uitsluiting 
voorziet.
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1.6. Wervings-
reserves met 
pools/ of met 

rangschikking

Op dit moment is in de rechtspositieregeling het principe ingeschreven dat een 
selectieprocedure wordt georganiseerd die uitmondt in het aanleggen van een 
wervingsreserve met pools, behalve wanneer een oproep tot kandidaten is gedaan 
voor één vacante betrekking of voor een specifieke functie eigen aan een stadsdienst. 
De Stad Gent wenst af te stappen van dit principe omdat uit de praktijk is gebleken 
dat kandidaten liever solliciteren voor een specifieke functie en/of voor een specifieke 
dienst. De algemeenheid van bepaalde functies weerhoudt kandidaten ervan om te 
solliciteren omdat zij geen zicht hebben op een concrete jobinhoud. 

Daarnaast komt het regelmatig voor dat kandidaten zijn opgenomen in een 
wervingsreserve met pools, maar steeds verzaken bij een concrete jobaanbieding 
omdat de aangeboden functies/diensten niet overeenkomen met hun interesses. Dit 
heeft tot gevolg dat er in bepaalde gevallen nog een specifieke selectieprocedure moet 
georganiseerd worden om de vacante betrekking in te vullen, ook al is er reeds een 
wervingsreserve met pools aangelegd.

Om die reden zal de aanstellende overheid voortaan bij het opstarten van een 
selectieprocedure beslissen of er een wervingsreserve met pools of een 
wervingsreserve met rangschikking wordt aangelegd. De motivering hiervoor zal 
worden opgenomen in het collegebesluit.

1.7.
Geldigheids-
duur gunstig 
resultaat van 
de niveau- en 

capaciteitstest 

In de rechtspositieregeling moet verduidelijkt worden dat de geldigheidsduur van het 
gunstige resultaat van de in artikel 22 vermelde niveau- en capaciteitstest wordt 
vastgelegd op twee jaar. Om deze bepaling ook van toepassing te maken op reeds 
opgestarte tests voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wijziging aan de 
rechtspositieregeling wordt in dit raadsbesluit daarvoor een overgangsbepaling 
ingeschreven. In hetzelfde artikel 22 worden naar analogie met artikel 26 § 3 ook de 
voorwaarden omschreven waarbij de kandidaat kan vrijgesteld worden van de 
deelname aan niveau- en capaciteitstesten. Dit zal het geval zijn indien de kandidaat 
de afgelopen 24 maanden met positief resultaat aan de testen heeft deelgenomen 
(behalve wanneer de kandidaat uitdrukkelijk vraagt om opnieuw deel te nemen).

1.8. 
Vaststelling en 
bepaling duur 

wervingsreser-
ves

Momenteel bepaalt de rechtspositieregeling onvoldoende duidelijk wie de 
wervingsreserves vastlegt en de duurtijd ervan bepaalt. Daarom wordt voorgesteld in 
de eerste zin van artikel 27 § 3 op te nemen door wie de wervingsreserves worden 
aangelegd en wie de duurtijd ervan bepaalt. In de eerste zin wordt duidelijk gesteld 
dat de aanstellende overheid de wervingsreserves vaststelt en de duurtijd ervan 
bepaalt. De duurtijd van de wervingsreserve bedraagt maximaal vijf jaar.

1.9. 
Verminderen 

van het aantal 
verzakingen bij 

wervings-
reserves met 

pools

In artikel 27 § 3 tweede lid worden de modaliteiten vastgelegd waarbij kandidaten uit 
de wervingsreserve kunnen worden geschrapt. Bij een wervingsreserve met pools kan 
de kandidaat momenteel vijf keer aan een betrekking van dezelfde graad verzaken. 
Bij een wervingsreserve met rangschikking bedraagt dit twee keer. 

Het bestuur wenst het aantal verzakingen bij wervingsreserves met pools eveneens op 
twee keer te brengen omdat deze werkwijze efficiënter is. Het komt immers 
regelmatig voor dat kandidaten na verloop van tijd een andere job hebben gevonden 
en niet meer wensen in te gaan op jobaanbiedingen van de Stad Gent. Het systeem 
van de wervingsreserves met pools veronderstelt echter dat deze kandidaten telkens 
op de hoogte worden gebracht wanneer er een vacante betrekking is. Het is immers 
pas mogelijk om over te gaan tot de volgende pool, wanneer iedereen uit de vorige 
pool is aangeschreven. Dit heeft tot gevolg dat de selectieprocedure aanzienlijk wordt 
vertraagd, vermits elke kandidaat beschikt over een redelijke termijn om in te gaan op 
de jobaanbieding.
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Opgemerkt moet worden dat pas sprake is van een verzaking wanneer een kandidaat 
aanvankelijk ingaat op een uitnodiging tot invulling van een vacante betrekking en 
uiteindelijk toch afziet van het aanbod. Wanneer een kandidaat initieel geen interesse 
vertoont voor de invulling van een vacante betrekking, wordt dit niet aanzien als een 
verzaking.

Het voorstel is dan ook om voor wervingsreserves met pools naar maximum twee 
verzakingen te gaan. Artikel 27 § 3 tweede lid, opsomming sub b) wordt in die zin 
aangepast.

1.10.
Proeftijd bij 

overgang naar 
leidinggevende 

functie

Er bestaat op dit moment onduidelijkheid over de proeftijd wanneer een contractueel 
personeelslid statutair wordt in dezelfde functie als de functie die hij/zij voordien 
uitoefende, maar als gevolg van de statutaire aanstelling belast wordt met 
leidinggevende taken. 

Volgens artikel 39 wordt bij verandering van graad en/of overgang naar een 
leidinggevende functie na een procedure van interne mobiliteit een proeftijd voorzien. 
Indien het personeelslid echter statutair wordt via een aanwervingsprocedure moet 
artikel 45 gevolgd worden en is geen proeftijd nodig als betrokkene aan de 
voorwaarden voldoet (gunstige evaluatie). Afhankelijk van de procedure is er al dan 
niet een proeftijd wat niet logisch is. In artikel 45 wordt daarom een aanvulling 
gedaan in die zin dat de overgang van een niet-leidinggevende functie naar een 
leidinggevende functie wordt aanzien als een nieuwe functie waardoor het 
personeelslid wel een proeftijd moet doorlopen.

1.11. 
Meeneembare 

schaalanciënni
teit tot 8 jaar

Momenteel kan beroepservaring op grond van artikel 92 van de rechtspositieregeling 
die rechtstreeks relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld, 
ingebracht worden tot een limiet van vier jaar wat betreft de schaalanciënniteit.

Er wordt voorgesteld om deze limiet tot 8 jaar op te trekken voor de 
bevorderingsgraden, waarvan maximaal 4 jaar voor prestaties als zelfstandige kunnen 
meegerekend worden. Door deze verruiming kan voor deze graden een 
schaalanciënniteit tot beloop van 8 jaar (in plaats van de huidige beperking tot 4 jaar) 
meegenomen worden voor rechtstreeks relevante beroepservaring. 

Vermits voor de meeste bevorderingsgraden in het A-niveau een proeftijd van 12 
maanden geldt, zullen de betrokken personeelsleden, nadat ze hun proeftijd hebben 
beëindigd en een gunstige evaluatie tijdens de proeftijd hebben bekomen, een 
bijkomend jaar schaalanciënniteit hebben verworven waardoor ze bij hun aanstelling 
voldoen aan de voorwaarde van 9 jaar schaalanciënniteit om te kunnen doorstromen 
naar de 2de schaal.

De bevorderingsgraden zijn de graden van ploegbaas, hoofderfgoedbewaker, 
aangestelde ploegleider Hulpcentrum 100, hoofdadministratief medewerk(st)er, 
hoofdtechnisch medewerk(st)er, coördinator, hoofdcontroleur, 
hoofdtekenaar/hoofdtekenares, opvoed(st)er-groepschef (Hoger Onderwijs), 
coördinator-expert, directeur, directeur IVA Mobiliteitsbedrijf, directeur-
preventieadviseur, ombudsvrouw en departementshoofd.

Het bestuur wenst de verhoging van de limiet voor deze graden in de 
rechtspositieregeling op te nemen omdat uit de praktijk blijkt dat na de organisatie 
van selecties voor deze graden, vandaag vele geslaagden afhaken omdat ze 
onvoldoende relevante ervaring kunnen inbrengen die ze opgedaan hebben bij een 
andere overheid, in de privé sector of als zelfstandige. Waar de kandidaten voor 
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andere graden met het inbrengen van 4 jaar schaalanciënniteit onmiddellijk naar de 
tweede salarisschaal doorstromen, is dat immers niet het geval voor kandidaten die 
deelnemen aan selectieprocedures voor bevorderingsfuncties. Zij stromen pas na 9 
jaar naar de voordeligere tweede salarisschaal door. Eens ze de proeftijd met goed 
gevolg hebben beëindigd en een jaar schaalanciënniteit hebben opgebouwd, kunnen 
ook zij doorstromen naar de financieel gunstigere tweede schaal.

1.12. 
Bevordering 

a) Indien de proeftijd omwille van afwezigheden van het personeelslid wordt 
opgeschort, blijkt uit artikel 107 bij de bevordering niet dat het personeelslid op 
proef aangesteld blijft. Bij aanwerving behoudt het statutair personeelslid op 
proef zijn hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid zolang de 
aanstellende overheid niet heeft beslist over de vaste benoeming of het ontslag. 
Voor de duidelijkheid moet dit ook opgenomen worden bij artikel 107. Op die 
manier wordt bij bevordering een mogelijk vacuüm opgevuld tussen einde van de 
proeftijd en de beslissing tot aanstelling door de overheid. Artikel 107 wordt in 
die zin aangepast.

b) Voor de indiening van kandidaturen zijn in het kader van de 
aanwervingsprocedure in artikel 15 § 3 een aantal voorwaarden opgenomen. Deze 
voorwaarden zullen naar analogie ook toegepast worden ingeval van bevordering. 
De voorwaarden opgenomen in artikel 15 § 3 worden naar analogie ook toegepast 
en ingevoegd bij artikel 101 § 5.

1.13. 
Geldigheid 

geschiktheids-
proef bij 

interne 
dienstaan-

wijzing

Momenteel staat in de RPR niet opgenomen wat de geldigheidsduur is van de 
geschiktheidsproef in het kader van het opnemen van een leidinggevende rol binnen 
eenzelfde graad (ook als het resultaat negatief is). Er wordt voorgesteld om in dit 
geval dezelfde regels toe te passen als in het geval van de psychotechnische proeven 
en de geschiktheidsproef in het kader van de interne mobiliteit. Dit betekent dat de 
geschiktheidsproef in het kader van de interne dienstaanwijzingen ook 24 maanden 
geldig is onafhankelijk van het resultaat van de proef (negatief of positief). Deze 
verduidelijking wordt ook opgenomen in artikel 119 bis § 2.

1.14. Interne 
dienstaan-

wijzing – hoofd 
van personeel 

In artikel 119 ter § 2 wordt het hoofd van het personeel gewijzigd in stadssecretaris. 
Op die manier behoudt de stadssecretaris als hoofd van het personeel zijn 
bevoegdheid om bijvoorbeeld dienstaanwijzingen te verrichten buiten het 
departement en/of een IVA. Deze verduidelijking is noodzakelijk in het licht van de 
oprichting van de IVA’s. Het hoofd van het personeel van een IVA kan immers geen 
personeel tewerkstellen buiten het IVA of bij een ander departement aangezien dit tot 
de exclusieve bevoegdheid behoort van de stadssecretaris. Het hoofd van het IVA zal 
als hoofd van het personeel wel het dagelijks personeelsbeheer binnen het IVA 
kunnen uitoefenen. Artikel 119 ter § 2 moet in die zin aangepast worden.

1.15. ter- 
beschikking-

stelling en 
overdracht 

personeel aan 
een extern 

verzelfstandigd 
agentschap 

(EVA)

De opname van een bepaling in de rechtspositieregeling waarbij overeenkomstig 
artikel 230 van het Gemeentedecreet personeel ter beschikking kan worden gesteld of 
overgedragen kan worden aan een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) is 
noodzakelijk als het bestuur voor een EVA-structuur kiest in de context van de 
reorganisatie van diensten. 

Daarnaast zijn er ook enkele stedelijke vzw’s die zich in de context van het 
Gemeentedecreet moeten conformeren aan de EVA bepalingen. Bijgevolg dient deze 
bepaling in de rechtspositieregeling van de Stad Gent ingeschreven te worden. In de 
RPR wordt daarvoor bij Titel III in verband met de loopbaan een nieuw hoofdstuk 
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XV toegevoegd met als titel ‘Hoofdstuk XV. Overdracht en terbeschikkingstelling 
van personeel aan een extern verzelfstandigd agentschap (EVA)’. Daarnaast wordt er 
ook een daarbijhorend nieuw artikel 119 sexies toegevoegd. 

2. Wijzigingen m.b.t. het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve 
ambtsneerlegging 

2.1 Definitieve 
ambtsneer-

legging 

De aanstellende overheid kan bij de vacantverklaring voor de graden opgenomen in 
bijlage 9, deel B bij de rechtspositieregeling beslissen of al dan niet moet voldaan 
worden aan de aanvullende voorwaarde van het bezit van een rijbewijs. De 
aanstellende overheid beslist ook over het ogenblik waarop aan de voorwaarde moet 
worden voldaan.

Naar aanleiding van verschillende selectieprocedures is gebleken dat er heel weinig 
kandidaten zijn die beschikken over een rijbewijs C. Daarom is het Stadsbestuur er 
voorstander van om in bepaalde situaties de aanvullende voorwaarde van het bezit 
van een rijbewijs C te stellen op het moment van het einde van de proefperiode. Het 
personeelslid kan dan tijdens de proefperiode lessen volgen en deelnemen aan het 
examen. Indien het personeelslid niet zou slagen voor het examen, dan wordt hij/zij 
ontslagen.

In de rechtspositieregeling wordt opgenomen dat het niet behalen van een rijbewijs C 
aanleiding geeft tot de definitieve ambtsneerlegging van het statutair personeelslid op 
proef. In artikel 146 wordt deze vierde mogelijkheid van definitieve 
ambtsneerlegging ingeschreven. Voor de contractuele personeelsleden wordt een 
gelijkaardig beding opgenomen in de arbeidsovereenkomsten.

3. Wijzigingen m.b.t. evaluatie 

3.1. 
Tussentijdse 
beoordeling

Om te vermijden dat er een periode ongeëvalueerd blijft, wordt in artikel 52 § 2 van 
de rechtspositieregeling ingeschreven dat een personeelslid bij wijziging van graad of 
van eerste beoordelaar, een tussentijdse beoordeling krijgt, die in een 
functioneringsgesprek aan het personeelslid wordt toegelicht en, bij een wijziging van 
de eerste beoordelaar, aan de nieuwe eerste beoordelaar wordt overgemaakt. Deze 
beoordeling heeft niet de waarde van een periodieke evaluatie, maar geeft de (nieuwe) 
beoordelaar de nodige input voor de later op te maken evaluatie of tussentijdse 
terugkoppeling.

3.2. Beroeps-
instantie 

evaluaties

Momenteel staat in de rechtspositieregeling opgenomen dat er als secretaris aan de 
Adviescommissie evaluaties een personeelslid van het niveau A van de Dienst 
Personeelsbeheer wordt toegevoegd. Om de keuzemogelijkheid te verruimen, wordt 
voorgesteld om in de rechtspositieregeling op te nemen dat als secretaris van de 
Adviescommissie evaluaties een personeelslid van het niveau A (met uitzondering 
van Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming) kan aangeduid worden. Door deze 
verruiming moet artikel 75 laatste lid aangepast worden.

4. Wijzigingen ivm toelagen, vergoedingen en sociale voordelen

4.1. Diverse 
aanpassingen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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Rekening houdend met de oprichting van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent moet 
de vermelding van het vroegere Parkeerbedrijf in artikel 181 gewijzigd worden in 
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. De bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 
1971 zullen op het IVA Mobiliteitsbedrijf toepasselijk zijn.

Vrijstelling van de p  ersoonlijke bijdrage voor het parkeerabonnement voor   
personeelsleden met fysieke handicap 

Personeelsleden met een fysieke handicap die omwille van die handicap aangewezen 
zijn op de wagen voor het woon-werkverkeer zijn vrijgesteld van de persoonlijke 
bijdrage voor het uitgereikte parkeerabonnement. Deze maatregel kadert binnen de 
maatregelen in het diversiteitsbeleid, dat extra stimulansen wil geven voor 
kansengroepen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juni 2011 het 
principe van de vrijstelling van de persoonlijke bijdrage goedgekeurd. Voor alle 
duidelijkheid is het aangewezen dit voordeel ook expliciet op te nemen in de 
rechtspositieregeling. Daartoe wordt in de rechtspositieregeling een nieuw artikel 216 
bis toegevoegd.

5. Wijzigingen ivm verloven en afwezigheden

5.1. Opname 
van inhaalrust 

in fracties 
kleiner dan een 

half uur/halve 
dag

Overeenkomstig artikel 222 4de alinea worden verloven en afwezigheden altijd per 
dag of halve dag genomen. Voor personeelsleden met een vast rooster kan inhaalrust 
in blokken van een half uur opgenomen worden bij het begin van de arbeidsprestaties 
of op het einde ervan en na voorafgaandelijk akkoord van de dienstchef. Thans wordt 
voorgesteld om in artikel 224, 4de alinea van de rechtspositieregeling de mogelijkheid 
in te schrijven om zowel voor personeelsleden in een vast als in een glijdend rooster 
inhaalrust in fracties kleiner dan een half uur/halve dag op te nemen wanneer deze 
mogelijkheid is opgenomen in het arbeidsreglement. De mogelijkheid om van deze 
faciliteit gebruik te maken is het gevolg van een bevraging van de diensten vanuit de 
werkgroep ‘Evenwicht Werk-Privé, waaruit bleek dat vele personeelsleden en 
leidinggevenden vragende partij zijn om toe te laten inhaalrust in kleinere fracties te 
nemen. Dit is dienstorganisatorisch echter niet in alle diensten mogelijk. Om de 
dienstorganisatie niet nodeloos te bezwaren, wordt daarom voorgesteld dat in het 
arbeidsreglement wordt opgenomen in welke fracties de inhaalrust kan worden 
opgenomen.

5.2. Recht op 
meemoeder-
schapsverlof

Tot nu toe hadden enkel vaders recht op 10 dagen vaderschapsverlof bij de geboorte 
van een kind. Het vaderschapsverlof was verbonden aan de vaderlijke afstamming en 
was niet toegankelijk voor een meemoeder. Door een recente wetswijziging hebben 
meemoeders voortaan ook recht op 10 dagen geboorteverlof. De rechtspositieregeling 
wordt hieraan aangepast.

5.3. Onbetaald 
verlof en de 

mogelijke 
herleving van 

bestaande 
contracten

Personeelsleden die naar aanleiding van het opnemen van een andere functie 
ambtshalve onbetaald verlof nemen kunnen bij afloop van dat onbetaald verlof 
mogelijks nog rechten putten uit een nog bestaand en lopend contract bij de Stad 
Gent. Momenteel ontbreekt de juridische basis om deze contracten af te sluiten. Aan 
artikel 265 wordt daarom toegevoegd dat bij het verstrijken van het ambtshalve 
onbetaald verlof en de aanstelling in een nieuwe functie het bestaande en nog lopende 
contract wordt beëindigd. 

5.4. Vrijwillige 
vierdagenweek 

De Vlaamse Regering hechtte op 19 september 2011 haar principiële goedkeuring aan 
het voorontwerp van decreet houdende wijziging van de wet van 10 april 1995 
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en halftijdse 
vervroegde 

uittreding

betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Momenteel is voor 
de steden en gemeenten niet duidelijk wanneer de Vlaamse Overheid de afschaffing 
van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding zal 
goedkeuren. 

Eenmaal de Vlaamse Overheid dit besluit heeft getroffen, zullen personeelsleden geen 
nieuwe aanvragen meer kunnen indienen om van die stelsels gebruik te maken en 
zullen de huidige toegekende verlofperiodes voor wat betreft de vrijwillige 
vierdagenweek stopgezet worden met ingang van de datum waarbij het stelsel van de 
de vrijwillige vierdagenweek wordt afgeschaft. Personeelsleden die gebruik maken 
van het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding kunnen hier verder gebruik van 
maken voor de duur van de toegekende verlofperiode.

In het kader van een goed personeelsbeleid vindt het bestuur het belangrijk dat 
personeelsleden gebruik kunnen maken van een alternatief verlofsysteem. Daarom zal 
het bestaande verlof voor halftijdse prestaties worden omgevormd en uitgebreid met 
de mogelijkheid om prestaties met 1/5de te verminderen. Dit verlofsysteem biedt de 
personeelsleden de mogelijkheid om 4/5de te werken zonder premie door de Stad. 
Tijdens de duur van de afwezigheid bevindt het statutaire personeelslid zich in de 
stand van non-activiteit. Het contractuele personeelslid heeft tijdens de afwezigheid 
geen recht op salaris.

Om een vlotte overgang te garanderen, wordt ervoor geopteerd om dit alternatief 
verlofsysteem nu al in te schrijven in de stedelijke rechtspositieregeling zodat dit 
probleemloos kan toegepast worden bij publicatie van het decreet in het Belgisch 
Staatsblad. Alle personeelsleden die gebruik maken van het stelsel van de vrijwillige 
vierdagenweek zullen vanaf de datum waarbij het stelsel van de de vrijwillige 
vierdagenweek wordt afgeschaft door het decreet automatisch onder het stelsel van de 
deeltijdse arbeid met vermindering van 1/5de van een voltijdse betrekking worden 
tewerkgesteld, behalve als zij daar uitdrukkellijk van afzien. Op die manier wordt 
vermeden dat personeelsleden plots bij de bekendmaking van het decreet voltijds 
moeten hernemen en een nieuwe aanvraag voor verlof voor deeltijdse prestaties 
moeten indienen. 

6. Redactionele 
wijzigingen

Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de volgende redactionele 
aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor te stellen:

 bij de ambtshalve herplaatsing wordt bij ongunstige evaluatie in artikel 139 § 2 
nog verkeerdelijk verwezen naar artikel 75 – dit moet artikel 70 worden;

 momenteel staat nog opgenomen in artikel 326 § 3 dat het departementshoofd kan 
toestaan om meer dan 12 uren tegoed naar de volgende maand over te dragen – 
dit moet aangepast worden naar 38 uren;

Tevens wordt de bepaling over het gebundeld opnemen van 4 dagen 
compensatieverlof tijdens een periode van collectieve sluiting zoals dat reeds is 
opgenomen voor de personeelsleden die werken onder een glijdend uurrooster nu 
ook expliciet voorzien voor de personeelsleden die werken onder een vast 
uurrooster.

 aanpassing van de formulering van de regel dat maximaal twee halve dagen of 
één volle dag compensatieverlof kan opgenomen worden– de tekst in de RPR is 
onlogisch opgesteld en moet worden aangepast om de leesbaarheid te bevorderen;

 schrapping in artikel 114 § 1 van de verwijzing naar het intern 
sollicitantenbestand. In artikel 114 § 3 wordt duidelijk gesteld dat de preselectie 
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door Dienst Rekrutering en Selectie wordt uitgevoerd op basis van de 
kandidaturen (in de huidige tekst wordt nog verwezen naar ingediende 
sollicitatieformulieren als basis voor de preselectie);

 in artikel 278 bij de dienstvrijstelling naar aanleiding van de deelname aan de 
jaarlijkse sportdag moet het woord “jaarlijke” vervangen worden door 
“jaarlijkse”. Dit werd verkeerdelijk opgenomen in de initiële tekst van de 
rechtspositieregeling zoals goedgekeurd in gemeenteraad van december 2008.

7. Wijzigingen 
aan diverse 

bijlagen van de 
RPR

Bijlage 1: Begrippen en definities
Bij de definiëring van de evaluatietermijn in punt 20°ter wordt verkeerdelijk nog 
verwezen naar de proef(evaluatie). De verwijzing naar de proefevaluatie moet 
geschrapt worden aangezien de proefevaluatie niet meer bestaat;

Bij de definiëring van het oriënteringsgesprek wordt nog verwezen naar artikel 116 – 
dit artikel werd opgeheven waardoor de verwijzing ernaar moet geschrapt worden;

Invoering van een definitie van het begrip “personeelsdossier”. Toevoeging van punt 
41°bis. Een personeelsdossier is een bundeling van alle administratieve documenten 
die betrekking hebben op de tewerkstelling van het personeelslid bij de Stad Gent, 
met inbegrip van het evaluatiedossier en het tuchtdossier.

Bijlage   2: Uitgewerkte salarisschalen  
Voor de nieuwe graad van A9a en A9b moeten in bijlage 2 tussen de uitgewerkte 
salarisschalen van A7a en A7 b en A10a en A10b de salarisschalen voor de graad van 
A9a en A9b opgenomen worden; 

Bijlage 8  : Functietitel en diplomavoorwaarden  
 Voor Adjunct van de directie/Coördinator-expert/Directeur-ruimtelijk planner 

zijn er specifieke diplomavoorwaarden opgenomen. Bij de omschrijving van de 
diplomavoorwaarden wordt nog verwezen naar het Ministerieel Besluit van 13 
juli 2000 en eventuele latere aanvullingen. Op 4 juni 2009 werd een nieuw 
Ministerieel Besluit uitgevaardigd dat het vorige besluit opheft. Het nieuwe 
besluit komt in de plaats van het oude waardoor de verwijzing naar het 
Ministerieel Besluit van 13 juli 2000 moet vervangen worden door het 
Ministerieel Besluit van 4 juni 2009. 

 Er wordt voor de graad van Adjunct van de directie/Coördinator-
expert/Directeur-archivaris in bijlage 8 ook specifieke diplomavoorwaarden 
opgenomen. 

 In de kolom ‘Functietitel (m/v) moet telkens de graad van ‘adviseur’ geschrapt 
worden.

Bijlage 9 Rijbewijsvoorwaarden 
- Er wordt in deel B van de bijlage bij niveau C na de graad van Onderhoudsman 

technische installaties (m/v) de graad van Opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs) 
(m/v) toegevoegd

9

Ontwerpbesluit

08/11/2011 13:22
p 12 van 21



Besluit tot wijziging van de rechtspositieregeling 
(december 2011)

Artikel 1

In de rechtspositieregeling goedgekeurd bij raadsbesluit van 16 december 2008 en latere aanpassingen, 
worden volgende wijzigingen aangebracht :

*in artikel 8 § 4 wordt het woord “erkend” geschrapt

*in artikel 11 § 3, 2° b) wordt de eerste opsomming met omschrijving van de 
relevante ervaring voor de betrekkingen van niveau A herschreven als volgt : 

 Voor de kandidaten van niveau A  
in de graad van coördinator-expert : 2 jaar
in de graad van directeur/directeur-preventieadviseur/directeur IVA Mobiliteitsbedrijf 
: 4 jaar
in de graad van departementshoofd: 6 jaar
stadssecretaris, adjunct-stadssecretaris en financieel beheerder: 6 jaar

* artikel 12 wordt herschreven als volgt : 
De diplomavereisten inzake niveau A, B en C, zoals vastgelegd in artikel 11 kunnen 
uitzonderlijk en op grond van volgende door de gemeenteraad vastgestelde criteria 
vervallen :

1. bij schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde betrekkingen in te vullen 
(knelpuntberoepen);

2. cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging van bepaalde in 
tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheden vermelde 
kansengroepen in plaatselijke tewerkstelling aantonen, in relatie tot regionale 
indicatoren over de aanwezigheid van die kansengroepen in de werkloosheid;

3. bepaalde functiespecifieke criteria.

De diplomavereisten inzake niveau A, B en C, zoals vastgelegd in artikel 11 kunnen 
binnen de hogervermelde door de gemeenteraad vastgestelde criteria vervallen op 
voorwaarde dat :
1. de betrekking noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een 
reglementering van de hogere overheid een specifiek diploma vergt, en het algemene 
capaciteitsniveau en het potentieel van de kandidaten belangrijker zijn dan een 
diploma;
2. het wegvallen van de diplomavereiste gecompenseerd wordt door een vereiste 
inzake relevante beroepservaring;
3. er een specifieke selectieprocedure vastgesteld wordt volgens artikel 22, § 2 en de 
kandidaten daarvoor slagen.

In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid voor de vacantverklaring van 
de betrekking om geen diplomavereiste op te leggen.” 

*in artikel 11 § 4 wordt na het tweede lid een derde lid toegevoegd als volgt :
“De aanstellende overheid kan bij de vacantverklaring van alle graden beslissen of al 
dan niet moet voldaan worden aan de aanvullende voorwaarden van het gescostatuut 
of de voorwaarden in het kader van tewerkstellingsmaatregelen. De aanstellende 
overheid beslist ook over het ogenblik waarop aan deze voorwaarden moet worden 
voldaan.”
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*in artikel 19 § 3 wordt een tweede lid toegevoegd luidend als volgt :
“Wanneer kandidaten in de loop van de selectieprocedure definitief niet langer 
voldoen aan de vereiste voorwaarden voor de selectieprocedure, dan worden deze 
kandidaten ambtshalve uitgesloten van het verdere verloop van de selectieprocedure 
en hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht met vermelding van de 
reden.”

* artikel 21 wordt herschreven als volgt :
“De aanstellende overheid kan een keuze maken tussen wervingsreserves met pools 
of rangschikking.”

* in artikel 22 § 2, tweede lid, wordt het woord “erkend” geschrapt

* in artikel 22 wordt een § 3 toegevoegd als volgt :
“§ 3 De geldigheidsduur van het gunstige resultaat van de niveau- en capaciteitstest 
bedraagt twee jaar. De kandidaat kan vrijgesteld worden van deelname aan de 
algemene capacitaire – en niveaubepaling indien hij/zij binnen de afgelopen 
vierentwintig maanden een algemene capacitaire- en niveaubepaling voor hetzelfde 
niveau heeft afgelegd met een positief resultaat tot gevolg, behalve wanneer de 
kandidaat uitdrukkelijk vraagt opnieuw deel te nemen.”

* in artikel 26 § 2 wordt na het tweede lid het volgende toegevoegd :
“Indien er verschillende wervingsreserves met pools bestaan voor dezelfde graad 
worden ze gelijktijdig aangeschreven en wordt de beste kandidaat aangesteld in geval 
van interne mobiliteit, aanwerving en bevordering.”

* in artikel 26 § 3 eerste lid wordt in de eerste zin het woord “personeelslid” 
vervangen door het woord “kandidaat”

* in artikel 26 § 3 tweede lid wordt het woord “het personeelslid” vervangen door “de 
kandidaat”

*in artikel 27 § 3 wordt het eerste lid herschreven als volgt :
“De aanstellende overheid legt de wervingsreserves vast en bepaalt de duurtijd ervan. 
Die duurtijd bedraagt maximaal vijf jaar. De wervingsreserves worden principieel 
vastgelegd voor drie jaar. Deze duurtijd is maximum tweemaal verlengbaar met één 
jaar op basis van een gemotiveerde beslissing van de aanstellende overheid.”

*in artikel 27 § 3 tweede lid wordt punt b) herschreven als volgt :
b) indien ze twee keer aan een betrekking van dezelfde graad verzaken;

*in artikel 31 § 2 tweede en derde lid wordt het woord “erkend” geschrapt 

*in artikel 41 wordt tussen het derde lid en het vierde lid een bijkomend lid 
toegevoegd als volgt :
“Indien het personeelslid leiding geeft, zal er bij de evaluatie op het einde van de 
proeftijd een bottom-up evaluatie plaatsvinden die geïntegreerd wordt in die 
eindevaluatie.”

*in artikel 42 wordt de proeftijd voor de functie als bediende met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur herschreven als volgt : 
“met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur :
voor alle graden van rang Av of lagere rangen : 6 maanden
voor alle graden van rang Ax, Avb, Ay, Ayb, Az en de decretale graden : 12 
maanden”

*in artikel 44 eerste lid wordt het tweede opsommingsteken herschreven als volgt :
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“voor alle andere graden van rang Ax, Avb, Ay, Ayb, Az en de decretale graden : 12 
maanden”

* artikel 45 wordt herschreven als volgt : 
“Met uitzondering van de diensten vermeld in de tweede alinea, worden de diensten 
die een personeelslid ononderbroken tot de datum van de statutaire aanstelling op 
proef in tijdelijk verband bij het stadsbestuur heeft vervuld in dezelfde functie als de 
functie waarin hij of zij aangesteld wordt, in aanmerking genomen voor de proeftijd, 
op voorwaarde dat het personeelslid daarvoor een gunstig evaluatieresultaat kreeg 
tijdens de periodieke evaluatie, of bij ontstentenis daarvan, ingevolge de eindevaluatie 
tijdens zijn/haar proeftijd.

Worden niet in aanmerking genomen voor de proeftijd : de diensten die het 
personeelslid in dezelfde functie heeft verricht als niet-leidinggevende wanneer het 
personeelslid een leidinggevende functie opneemt.”

* artikel 52 § 2 wordt herschreven als volgt :
“Ook naar aanleiding van een wijziging van graad, takenpakket of 
tewerkstellingsplaats, tengevolge waarvan er taakafspraken en/of evaluatiecriteria 
gewijzigd en/of aangevuld worden, of naar aanleiding van een wijziging van de eerste 
beoordelaar heeft een bijkomend functioneringsgesprek plaats. In geval van een 
wijziging van de eerste beoordelaar zal dit bijkomend functioneringsgesprek 
plaatsvinden zo spoedig mogelijk maar binnen het kwartaal na deze wijziging.

In geval dat de competenties wijzigden, komen naar aanleiding van de evaluatie op 
het einde van een evaluatieperiode, zowel de eerder vastgelegde als de gewijzigde 
competenties, die beiden gelden binnen een bepaalde periode, aan bod. Hiertoe maakt 
de eerste beoordelaar bij een wijziging van graad of van eerste beoordelaar een 
tussentijdse beoordeling op, die in een bijkomend functioneringsgesprek aan het 
personeelslid wordt toegelicht en, bij een wijziging van de eerste beoordelaar, aan de 
nieuwe eerste beoordelaar wordt overgemaakt.

Daarnaast kan op verzoek van het te evalueren personeelslid of op verzoek van 
zijn/haar leidinggevende steeds een bijkomend functioneringsgesprek plaatsvinden.”

* in artikel 75 wordt het laatste lid herschreven als volgt :
“Aan de Adviescommissie evaluaties wordt, als secretaris, een ambtenaar van niveau 
A (die geen deel uitmaakt van de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming) 
toegevoegd die niet stemgerechtigd is.”

* artikel 92 § 2, eerste lid wordt geredigeerd als volgt :
“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, in de privésector of als 
zelfstandige, tot een limiet van vier jaar recht op de toekenning van 
schaalanciënniteit, met uitzondering voor de graden van ploegbaas, 
hoofderfgoedbewaker, aangestelde ploegleider Hulpcentrum 100, hoofdadministratief 
medewerk(st)er, hoofdtechnisch medewerk(st)er, coördinator, hoofdcontroleur, 
hoofdtekenaar/hoofdtekenares, opvoed(st)er-groepschef (Hoger Onderwijs), 
coördinator-expert, directeur, directeur-preventieadviseur, directeur IVA 
Mobiliteitsbedrijf, ombudsvrouw en departementshoofd waarbij de limiet op de 
toekenning van schaalanciënniteit wordt vastgelegd op acht jaar, waarvan maximaal 
vier jaar kan gevaloriseerd worden voor prestaties verricht als zelfstandige.”. 

* in artikel 95 wordt na punt 4° een nieuw punt 4° bis toegevoegd als volgt :
‘4° bis voor de graad van rang Ayb, vermeld in artikel 6, tweede lid:
A9a - A9b : van A9a naar A9b na 9 jaar schaalanciënniteit in A9a en een gunstig 
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evaluatieresultaat’

* in artikel 101 § 5 eerste lid wordt het woord ‘vacature’ vervangen door het woord 
‘kandidaatstelling’

*artikel 101 § 5 derde lid wordt geredigeerd als volgt :
“De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn opgenomen, de 
uiterste datum van indiening van de kandidaturen wel.

Geldt als datum waarop de kandidatuur is ingediend:
1. de datum van verzending van de kandidatuur per post of e-mail. De datum van de 
poststempel en/of de datum van de verzending van de e-mail geldt als bewijs van de 
verzending.
2. de datum van afgifte van de kandidatuur tegen ontvangstbewijs.

* artikel 107 wordt geredigeerd als volgt :
“Behoudens een door de aanstellende overheid voorziene afwijkende termijn, wordt 
het personeelslid uiterlijk twee maanden na het bevorderingsbesluit tewerkgesteld in 
de nieuwe dienst/het nieuwe departement. De bevordering op proef gaat steeds in op 
de 1ste van de maand volgend op het bevorderingsbesluit. 

Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef zijn/haar 
hoedanigheid van statutair op proef aangesteld personeelslid, tot de aanstellende 
overheid beslist over de vaste aanstelling of het ontslag. De aanstellende overheid 
neemt zijn beslissing zonder uitstel. Het statutaire personeelslid op proef wordt 
aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het 
1° voldoet aan de bevorderingsvoorwaarden die voor de betrekking van toepassing 
zijn;
2° met goed gevolg de proeftijd heeft volbracht

Het personeelslid wordt vast aangesteld in statutair verband in de graad waarin het op 
proef werd aangesteld. De vaste aanstelling in statutair verband gaat steeds in op de 
eerste van de maand die volgt op het afsluiten van de proeftijd met een gunstig 
evaluatieresultaat.” 

*in artikel 114 § 1 worden de woorden “in het interne sollicitantenbestand” geschrapt 
en wordt in § 3 het woord “sollicitatieformulieren” vervangen door het woord 
“kandidaturen”

* artikel 119 tweede lid wordt geredigeerd als volgt :
“De heraanstelling gaat steeds in op de 1ste dag van de maand volgend op het 
heraanstellingsbesluit.”

* in artikel 119 bis § 2 wordt volgende zin toegevoegd :
“ Deze geschiktheidsproef in het kader van de interne dienstaanwijzing is 
vierentwintig maanden geldig”

* in artikel 119 ter § 2 worden in de eerste zin de woorden “Het hoofd van het 
personeel” vervangen door de woorden “De stadssecretaris”

*na artikel 119 quinquies wordt een nieuw hoofdstuk XV Overdracht en 
terbeschikkingstelling van personeel aan een extern verzelfstandigd agentschap 
(EVA) toegevoegd, bestaande uit een nieuw artikel 119 sexies dat luidt als volgt : 

Artikel 119 sexies
“Op grond van artikel 230 van het Gemeentedecreet kan het stadsbestuur personeel 
ter beschikking stellen of overdragen aan een extern verzelfstandigd agentschap 

13

Ontwerpbesluit

08/11/2011 13:22
p 16 van 21



(EVA).”

* artikel 139 § 2 wordt herschreven als volgt :
“De ambtshalve herplaatsing kan van toepassing gemaakt worden om aan een vast 
aangesteld statutair personeelslid een herkansing aan te bieden na een ongunstige 
evaluatie vermeld in artikel 70.”

* aan artikel 146 § 1 wordt een punt 4° toegevoegd als volgt :
4° het niet voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden waarbij wordt bepaald dat de 
kandidaat op het einde van de proeftijd een rijbewijs C (met vakbekwaamheid) moet 
behalen”

* in artikel 152 § 1, 5° worden tussen t tussen de graad van Ombudsvrouw en 
Departementshoofd de volgende bijkomende rijen toegevoegd : 

Directeur-
preventieadviseur 

Ayb A9a – A9b

Directeur IVA 
Mobiliteitsbedrijf  

Ayb A9a – A9b

*in artikel 181 wordt in het derde lid de woorden “het Parkeerbedrijf” gewijzigd in de 
woorden “het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent”

* er wordt een nieuw artikel 216 bis ingevoegd luidend als volgt :

Artikel 216 bis
“Het personeelslid dat in het kader van de woon-werkverplaatsingen met de wagen 
gebruik maakt van een parkeergarage betaalt een persoonlijke bijdrage voor het 
uitgereikte parkeerabonnement op basis van een lineair uurtarief. Personeelsleden die 
omwille van een fysieke handicap aangewezen zijn op een wagen voor het woon-
werkverkeer zijn vrijgesteld van de persoonlijke bijdrage voor het uitgereikte 
abonnement.”

 * in artikel 222 wordt na het vierde lid het volgende lid toegevoegd :
“Zowel voor personeelsleden in een glijdend als voor personeelsleden in een vast 
rooster kan inhaalrust ook opgenomen worden in fracties kleiner dan een half 
uur/halve dag wanneer deze mogelijkheid is opgenomen in het arbeidsreglement.”

* na artikel 262 2° wordt 2° bis toegevoegd als volgt :

2° bis Bevalling van de biologische moeder bij 
meemoederschap van een personeelslid dat op het 
ogenblik van de geboorte 
a) gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de 
afstamming vaststaat;
b) wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van 
wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn 
hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden door een 
band van bloedverwantschap die leidt tot een 
huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing 
kan verlenen;
c) sedert een onafgebroken periode van drie jaar 
voorafgaand aan de geboorte op permanente en 
affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien 
van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind 
zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet verbonden is 

10 werkdagen naar 
keuze van het 
personeelslid te kiezen 
binnen 4 maanden 
vanaf de dag van de 
bevalling
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door een band van bloedverwantschap die leidt tot een 
huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing 
kan verlenen. 

 * in artikel 265 eerste alinea wordt volgende zin toegevoegd :
“Bij het verstrijken van het ambtshalve onbetaald verlof en de aanstelling in de 
nieuwe functie zal het bestaande contract als beëindigd worden beschouwd.”

* in artikel 278 wordt het woord “jaarlijke” vervangen door het woord “jaarlijkse”

 * in artikel 326 § 3 tweede lid eerste zin moet de woorden “12 uren ” vervangen 
worden door “38 uren”.

* artikel 326 § 3 derde lid wordt herschreven als volgt :
“Op de regel dat maximaal twee halve dagen of één volle dag compensatieverlof per 
maand kan opgenomen worden, bestaat één uitzondering : zowel het voltijds als het 
deeltijds werkend personeelslid kan tot vier dagen compensatieverlof gebundeld 
opnemen om een periode van collectieve sluiting, zoals bedoeld in artikel 231, te 
overbruggen.”

* in artikel 326 § 4 wordt een derde lid toegevoegd luidend als volgt :
“Op de regel dat maximaal twee halve dagen of één volle dag compensatieverlof per 
maand kan opgenomen worden, bestaat één uitzondering : zowel het voltijds als het 
deeltijds werkend personeelslid kan tot vier dagen compensatieverlof gebundeld 
opnemen om een periode van collectieve sluiting, zoals bedoeld in artikel 231, te 
overbruggen.”

Artikel 2
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* in Bijlage 1. Begrippen en definities wordt de definitie onder punt 20°ter 
herschreven als volgt : 
20° ter : Evaluatietermijn : het tijdstip tussen 1 januari en 31 maart waarop de 
evaluatie of tussentijdse terugkoppeling plaatsvindt

* in Bijlage 1. Begrippen en definities wordt punt 41° bis toegevoegd na punt 41° dat 
luidt als volgt :
“41° bis personeelsdossier : Een bundeling van alle administratieve documenten die 
betrekking hebben op de tewerkstelling van het personeelslid bij de Stad Gent met 
inbegrip van het evaluatiedossier en het tuchtdossier” 

* in Bijlage 2 Uitgewerkte salarisschalen wordt, onder niveau A, na A7a/A7b de 
volgende salarisschaal ingevoegd : A9a/A9b

A9a A9b

Minimum 35.950 38.100
Maximum 51.600 54.550

Verhogingen 3 x 1 x 1.000 3 x 1 x 1.100
1x3x2.000 2 x 3 x 2.000
1x3x1.950 1x3x1.950
2x3x2.000 2x3x2.000
1x3x1.950 1x3x1.950
1x3x2.000 1x3x1.250
1x3x750

0 35.950 38.100
1 36.950 39.200
2 37.950 40.300
3 38.950 41.400
4 38.950 41.400
5 38.950 41.400
6 40.950 43.400
7 40.950 43.400
8 40.950 43.400
9 42.900 45.400

10 42.900 45.400
11 42.900 45.400
12 44.900 47.350
13 44.900 47.350
14 44.900 47.350
15 46.900 49.350
16 46.900 49.350
17 46.900 49.350
18 48.850 51.350
19 48.850 51.350
20 48.850 51.350
21 50.850 53.300
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22 50.850 53.300
23 50.850 53.300
24 51.600 54.550

* in bijlage 8 wordt voor de graad van Adjunct van de directie/Coördinator-
expert/Directeur-ruimtelijk planner de diplomavoorwaarden als volgt aangepast 
“Diploma conform MB 4 juni 2009 en eventuele latere aanvullingen”

* in bijlage 8 wordt de volgende graad met diplomavoorwaarden toegevoegd:
Adjunct van de directie/Coördinator-expert/Directeur-archivaris:
Een masterdiploma in de richting van geschiedenis en een aanvullende opleiding 
Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer of een master diploma in de richting 
van geschiedenis en 2 jaar relevante ervaring in het domein van Archivistiek en 
Hedendaags Documentbeheer.

* in bijlage 9 wordt onder Deel B bij niveau C na de graad van “Onderhoudsman 
technische installaties (m/v) de graad van “Opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs)” 
(m/v) toegevoegd.

Artikel 3
Het gunstige evaluatieresultaat van de niveau- en capaciteitstesten die reeds opgestart 
zijn vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven 2 jaar geldig. 

Artikel 4
Het gemeenteraadbesluit van 27 juni 2011 met titel ‘Vastleggen van criteria voor de 
organisatie van een aanwervingsprocedure zonder diplomavoorwaarden inzake niveau 
A, B en C’ wordt opgeheven.

Artikel 5
* in artikel 223 worden in de eerste alinea de woorden “of halftijdse prestaties” 
geschrapt.

* in artikel 226 §1 worden in de opsomming in de vierde alinea de bepaling onder 
punt “3. verlof voor halftijdse prestaties” vervangen door de bepaling “3. verlof voor 
deeltijdse prestaties” en wordt de bepaling onder punt “6. vrijwillige vierdagenweek” 
geschrapt.

* in artikel 242 §2 worden in de derde alinea in de opsomming, de woorden 
“vrijwillige vierdagenweek” geschrapt en worden de woorden “de afwezigheid 
wegens halftijdse prestaties” vervangen door de woorden “verlof voor deeltijdse 
prestaties”.

* In titel X. Verloven en afwezigheden hoofdstuk XI. Afwezigheid ingevolge 
deeltijdse arbeid wordt afdeling III. Herverdeling van de arbeid geschrapt en worden 
de artikelen 298, 299, 300, 301 en 302 opgeheven.

* In titel X. Verloven en afwezigheden hoofdstuk XI. Afwezigheid ingevolge 
deeltijdse arbeid wordt afdeling IV. Het verlof voor halftijdse prestaties vervangen 
door afdeling IV. Verlof voor deeltijdse prestaties.
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* Artikel 303 wordt geredigeerd als volgt:

“Art. 303
§ 1. Het personeelslid kan een verlof voor deeltijdse prestaties aanvragen. Dit verlof 
kan genomen worden a rato van 1/2de of 1/5de van een voltijds uurrooster.

§ 2. Tijdens de duur van de afwezigheid bevindt het statutaire personeelslid zich in de 
stand non-activiteit. Het contractuele personeelslid heeft tijdens de afwezigheid geen 
recht op salaris.”

* Artikel 304 wordt geredigeerd als volgt:

“Artikel 304
§ 1.  Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt voor onbepaalde duur toegekend.

§ 2.  Mits opzegging van een maand kan een einde worden gemaakt aan het verlof 
voor deeltijdse prestaties. De opzegging van een maand neemt een aanvang de 1e 
van de maand volgend op de ontvangstdatum van het verzoek.”

* in artikel 356 §2 worden de woorden “of van de vrijwillige vierdagenweek” 
geschrapt.

* In titel XV. Overgangsbepalingen wordt een nieuw artikel 390 toegevoegd, luidend 
als volgt:

“  Artikel 390  
Personeelsleden die gebruik maken van het stelsel van de halftijdse vervroegde 
uittreding kunnen hier verder gebruik van maken voor de duur van de toegekende 
verlofperiode.”

Artikel 6
Alle personeelsleden die gebruik maken van het stelsel van de vrijwillige 
vierdagenweek zullen vanaf de datum waarbij het stelsel van de de vrijwillige 
vierdagenweek wordt afgeschaft door het decreet houdende wijziging van de wet van 
10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 
automatisch onder het stelsel van de deeltijdse arbeid met vermindering van 1/5de 
van een voltijdse betrekking worden tewerkgesteld, behalve als zij daar uitdrukkellijk 
van afzien.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2012 met uitzondering van:

 artikel 3 dat onmiddellijk in werking treedt;
 artikel 5 dat in werking treedt vanaf de datum waarbij het stelsel van de de 

vrijwillige vierdagenweek wordt afgeschaft door het decreet houdende 
wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de 
arbeid in de openbare sector
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