
Infosessie

federalisering HC100

10/11/2011-17/11/2011



Inhoud

• Inleidend woord burgemeester

• P&O: Wat zijn uw mogelijkheden bij Stad 

Gent?



Doelstelling infosessie

• Duidelijkheid scheppen over zaken die 
onder de bevoegdheid van Stad Gent 
vallen.

• Informatie die verband houdt met het 
federale statuut  wordt gegeven door de 
FOD (bevoegdheid FOD BiZa)
– Oa infosessie betreffende loonsimulatie:

• maandag 21 november 2011 van 9u tot 12u

• donderdag 24 november 2011 van 9u tot 12u.



Engagement Stad Gent

• Stad Gent vraagt met aandrang aan de 
FOD BiZa om : 

– meer duidelijkheid te bieden over de 
gevolgen van de federalisering

– in het transitiejaar over te gaan tot 
statutarisering

– detachering van onbepaalde duur mogelijk 
te maken voor alle personeelsleden die 
niet willen federaliseren.



Het transitiejaar

• Periode: 1/11/2011 tem 31/10/2012

• Wat? 

–Detachering van Stad Gent naar FOD 

BiZa

–Behoud statuut Stad Gent

–Transitiejaar = overgangsjaar



Het transitiejaar

• Wat betekent dit? 

– Verkenningsjaar: informeren, opleidingen, 
evaluaties (SG: ploegleider – FOD: Vanhoutte S.), 
…

– Informeren: wat zijn de voorwaarden? Wat zijn 
mijn mogelijkheden bij FOD, Stad Gent, …?

– Mogelijkheden om deel te nemen aan procedures 
IM/BV/AW (mits voldaan aan voorwaarden)

– Maak werk van dit transitiejaar om volledig zicht te 
krijgen op de situatie!



Wat als je ervoor kiest om niet te 

federaliseren?

•Contractueel personeel:
– beëindiging arbeidsovereenkomst

•Statutair personeel:
– Herplaatsing: enkel beschikbare vacatures op C-niveau 

(C1-C2-C3) komen in aanmerking. 

– Geschiktheid voor de job is noodzakelijk (selectiegesprek /
competentiebeoordeling)

– Opgelet: jaarlijks zijn er slechts een beperkt aantal 
vacatures en selecties. (Voorbeeld)



Wat als je ervoor kiest om niet te 

federaliseren?

•Statutair personeel (vervolg)

– Behoud salarisschalen (functionele loopbaan)

– Onregelmatige prestaties worden enkel betaald 

als deze gepresteerd worden. (als Adm. Mdw –

uitzonderlijk!)

– Rechtspositieregeling blijft onverminderd van 

toepassing (zelfde rechten en plichten als 

voorheen) 



Vragen van het personeel

• Niet federaliseren

• Werken bij een andere stadsdienst

• Toekomst

• Andere job bij de brandweer

• Loon

• Selectieprocedures

• Opleiding 

• Statuut



Vragen personeel: Niet federaliseren

• Wat zijn onze opties voor de aangestelden binnen Stad Gent als we niet 
mee federaliseren?

• Stel dat we niet meegaan Federaal dan moet stad Gent ons naar verluidt 
voor een job zorgen (reaffectatie). Kan deze door ons geweigerd 
worden of moeten we zomaar aannemen wat ze ons voorschotelen? Zo 
ja, hoeveel keer kunnen we beslissen om hier niet op in te gaan?

• Stel ,wanneer we niet instappen in het Federaal statuut, dat de stad voor 
november 2012 geen job heeft gevonden voor ons, wat gebeurt er dan?

• Indien we intekenen om te blijven bij Stad Gent en een dienst 
toegewezen krijgen kunnen we dan al vervroegd vertrekken of maar pas 
na het transitiejaar? 



Vragen personeel: Niet federaliseren 

(vervolg)

Antwoord

• Contractueel: 

– Deelname selecties IM/BV/AW: zie bundel R&S

– Bij opzeg: Beëindigen arbeidsovereenkomst

• Statutair:

– Deelname selecties IM/BV/AW: zie bundel R&S

– Bij opzeg: 

• Zoeken herplaatsing via beschikbare vacatures 
werkgroep PA

• Selectiegesprek

• Mogelijks eerst via tijdelijke herplaatsing



Vragen personeel: Werken bij een 

andere stadsdienst

1. Bij welke stadsdienst kunnen we mogelijks tewerkgesteld 
worden?Krijgen we de keuze op welke dienst we wensen te 
werken? Indien we kiezen te blijven voor stad gent mogen 
we dan zelf ook diensten uitkiezen?

Vanaf wanneer kunnen we beginnen werken aan een 
andere stadsdienst?

Antwoord:

- Beschikbaarheid openstaande vacatures

- Match tussen vacature en competenties mdw

- Proeven/selectiegesprek

- Neemt tijd in beslag



Vragen personeel: Werken bij een 

andere stadsdienst (vervolg)

2. Muteren we naar een ander dienst of moeten wij hiervoor 
nogmaals een examen of test afleggen? 
Moeten we opnieuw proeven doen om in een nieuwe dienst 
te beginnen? 

Antwoord:

- Deelname aan selectieprocedures:
IM/BV/AW: zie bundel R&S

- Herplaatsing (enkel statutair personeel): 
competentiebeoordeling/ selectiegesprek



Vragen personeel: Toekomst

1. Wat als er op het moment van de federalisering (1/11/2012) 

geen andere job gevonden is bij stad Gent. Wat gebeurt er 

dan met ons?

Antwoord:

- Geen opzeg =  federaliseren

- Opzeg: herplaatsing (statutair), maar mogelijk eerst 

tijdelijke herplaatsing



Vragen personeel: Toekomst 

(vervolg)

2. Blijven we op de HC 100/112 OVL werken tot er plaats is op een andere 
stadsdienst of tot eind datum 30/10/2012 aangezien volgend jaar 1 
november dienst 100 volledig federaal zou zijn, althans op papier toch. 
Als we nog GEEN andere tewerkstelling hebben binnen de diensten van 
de Stad Gent wat gebeurt er dan vanaf 1/11/2012? Blijven we werken op 
de HC 100/112 OVL of zal er dan een ander oplossing worden voorzien?

Indien we niet direct na het transitiejaar een nieuwe dienst gevonden 
hebben bij Stad Gent, wat moeten we dan doen? Werken wij dan nog 
voort bij het HC 100/112 OVL tot we nieuwe dienst gevonden hebben? 

Antwoord:

- Federaliseren = automatisch overgaan

- Niet federaliseren= in principe  1/11/2012 niet meer op 
HC100



Vragen personeel: Andere job bij de 

brandweer

1. Indien we niet zouden federaliseren, is er echt mogelijkheid om eventueel 
via Brandweer Gent in de hoofdwacht of in de toekomstige radiokamer 
Zone Centrum aan de slag te gaan?  Zo kan de opgedane ervaring 
gebruikt worden in een ander functie.

Kunnen we terecht bij de brandweer (zone-dispatching)?
Is er een mogelijkheid dat we kunnen werken bij Brandweer Gent als 
brandweer dispatcher of eventueel een andere baan bij de brandweer? Als 
we eventueel kunnen werken in ploegen bij de brandweer, dit zou ons 
loonsverlies wat kunnen compenseren?

Antwoord:

Momenteel  enkel  brandweerpersoneel op kader



Vragen personeel: Loon

1. Worden we tewerkgesteld aan de huidige wedde schaal?

Antwoord:

– Federaliseren: zie weddeschaal FOD

– Niet federaliseren: 

• herplaatsing: behoud weddeschaal, meestal geen 
bijzondere prestaties

• na slagen BV of AW afhankelijk van graad nieuwe 
functie

2. Is er een mogelijkheid om eventueel te werken in een hogere weddeschaal 
(bijvoorbeeld weddeschaal C4 = ploegchef)?

Antwoord:

Enkel na slagen bevorderingsprocedure



Vragen personeel: Loon (vervolg)

3. Doordat we zeer waarschijnlijk in dagdienst zullen terecht komen in onze 
volgende betrekking, zullen we loonverlies ondervinden, hier kiezen we zelf niet 
voor. Wat stelt de Stad Gent voor ter compensatie van dit financiële verlies?

Antwoord

– Federaliseren: zie voorwaarden FOD

– Niet federaliseren: enkel vergoeding onregelmatige prestaties bij 
presteren

4. Overuren en resterend verlof die op onze dienst niet kunnen worden 
opgenomen, kunnen we deze meenemen naar de volgende stadsdienst, worden 
deze uitbetaald of zijn we onze overuren kwijt? 

Hoe zit het eventueel met de overuren, kunnen wij ze meenemen naar het stad 
of dienen we ze allemaal op te gebruiken tijdens transitiejaar?

Antwoord:

– Alle overuren worden uitbetaald (ongeacht al dan niet federaliseren)

– Vakantie neemt men mee.



Vragen personeel: 

Selectieprocedures

• Hoe kunnen we op de hoogte blijven van selectieprocedures?

Antwoord:

– Vervolledig je online dossier bij R&S

– Via intranet
(personeel>jobs en solliciteren>mijn online dossier)

– Via internet (kan ook van thuis uit)
www.gent.be > werken>werken bij Stad Gent >online 
solliciteren>klik op deze link indien u reeds bij de Stad 
Gent werkt 
zie bundel R&S



Vragen personeel: overige

• Kunnen we nog opleiding volgen bij de Stad Gent?

Antwoord:

Ja

• Kunnen we door de Stad Gent gedetacheerd worden 
aan HC100/112?

Antwoord:

Voorlopig enkel in transitiejaar.



Praktisch

• Nieuwe infosessie gepland in april 2012 

• Ondertekenen van document
• Statutair: ter kennisname

• Contractueel: voor akkoord – wijziging 

arbeidsovereenkomst



Waar kan je ondertussen terecht?

• Vragen mbt statuut Stad Gent:

Infopunt Personeel

– Telefonisch: 09 266 70 90

– e-mail: infopunt.personeel@gent.be

• Vragen mbt voorwaarden FOD BiZa

– federalisering@ibz.fgov.be

– Sofie.vanhoutte@gent.be
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