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ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepassingsgebied
Dit arbeidsreglement is van toepassing op de personeelsleden van Motena (het bestuur),
alsook op de aan Motenater beschikking gestelde personen.
Dit arbeidsreglement is van toepassing voor zover het niet in strijd is of zal zijn met de
algemene, wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen die voorrang hebben op
dit arbeidsreglement.
Wijzigingen en/of aanvullingen na voorafgaandelijk overleg met de vakbonden zullen
automatisch leiden tot aanpassing van het huidige arbeidsreglement.
De bijlagen aan dit arbeidsreglement maken integraal deel uit van het arbeidsreglement.
Uitzendkrachten ter beschikking gesteld aan Motena, overeenkomstig de wet van 24 juli
1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers, dienen zich te schikken naar de bepalingen van dit
arbeidsreglement.
Bij terbeschikkingstelling (of detachering) van personeelsleden geldt dat de gebruiker naar
wie het personeelslid ter beschikking gesteld wordt, werkgeversgezag uitoefent en dat het
arbeidsreglement van de gebruiker integraal van toepassing is. Dit betekent dat de gebruiker
en zijn toezichthoudende personeelsleden instructies of bevelen kunnen geven en afspraken
kunnen maken met het personeelslid over de praktische werking binnen de organisatie van
de gebruiker.
Bij terbeschikkingstelling door het OCMW Roeselare blijft het OCMW Roeselare de
juridische werkgever. Dit betekent dat het OCMW beslist over de rechtspositie van het
personeelslid en de evaluatie van het personeelslid uitoefent, zij het dat het toezichthoudend
personeel van de gebruiker de functionerings- en evaluatiegesprekken voert en input geeft
voor de evaluatie van het gedetacheerde personeel. De bepalingen van dit arbeidsreglement
i.v.m. de arbeidsduur, de verlofregeling, de uurroosters en meer algemeen alle bepalingen
i.v.m. de organisatie van het werk, zijn wel van toepassing op het ter beschikking gestelde
personeelslid.
Artikel 2 Naleving van de bepalingen
De bepalingen van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen zijn van
toepassing op dit arbeidsreglement en worden nageleefd door het bestuur en de
personeelsleden.
Ieder personeelslid, ongeacht zijn rechtspositie, ontvangt een recente versie van het
arbeidsreglement tegen handtekening voor ontvangst bij de indiensttreding.
Ieder personeelslid heeft het recht op een actuele versie van het arbeidsreglement. Alle
personeelsleden kunnen de recentste versie via het intranet raadplegen.
De werkgever en de werknemers zijn gebonden door bepalingen die in het arbeidsreglement
voorkomen en zijn ertoe gehouden ze na te leven.
Artikel 3 Afwijkingen in individuele gevallen
Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen mag in individuele gevallen voor
een bepaalde duur worden afgeweken van dit arbeidsreglement. Die afwijking moet
schriftelijk worden vastgesteld in een overeenkomst, die als bijlage wordt toegevoegd aan de
arbeidsovereenkomst.
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ARBEIDSDUUR

Artikel 4 Arbeidstijd
De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 38 uren per week.
Er dienen gedurende een referteperiode van drie maanden 38 arbeidsuren te worden
gepresteerd. De eerste referteperiode van het jaar start op 1 januari en eindigt op 31 maart.
Artikel 5 Uurroosters en rusttijden
De uurroosters en de rusttijden van de personeelsleden worden vastgesteld en verspreid
volgens de regeling opgenomen in de bijlage ‘dienstnota arbeidstijd’.
De shiften van de personeelsleden in continufuncties zijn opgenomen in de bijlage
‘uurroosters en rusttijden’. Eventuele wijzigingen aan de shiften worden ingevoerd na de
overlegprocedure in het hoog overlegcomité.
In het belang van de dienst kunnen de personeelsleden op ieder ogenblik worden
opgeroepen om prestaties te leveren buiten de normale diensturen en op rustdagen. Dat kan
slechts in zeer uitzonderlijke en gemotiveerde omstandigheden. In geval van toegestaan
verlof kan het betrokken personeelslid pas worden opgeroepen na uitputting van alle andere
middelen. Niemand mag zich aan deze oproep onttrekken behoudens in geval van
overmacht.
Behoudens in geval van overmacht zal het personeel ten minste 24 uur vooraf van die
oproep in kennis worden gesteld.
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JAARLIJKSE
VERLOF

VAKANTIE,

FEESTDAGEN,

COLLECTIEF

Artikel 6
§ 1. Het personeelslid geniet jaarlijkse vakantie en vakantie voor feestdagen overeenkomstig
de relevante bepalingen opgenomen in de bijlage ‘rechtspositieregeling’ van dit
arbeidsreglement.
De jaarlijkse vakantie wordt genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming
van de noodwendigheden van de dienst en na toestemming van de rechtstreeks
leidinggevende.
§ 2. Elk jaar vóór het einde van het jaar en geldend voor een volgend jaar worden de
jaarlijkse verlofkalender en het collectief verlof bepaald na overleg met de syndicale
vertegenwoordigers.
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METING EN CONTROLE VAN DE ARBEID

Artikel 7
§ 1. Het personeelslid houdt bij zijn functioneren rekening met de bijlagen ‘policy omtrent het
gebruik van ICT-middelen’ en ‘deontologische code medewerkers’.
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Het gebruik van een GSM voor persoonlijke, niet-professionele doeleinden is tijdens de
diensturen niet toegelaten, uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders overeengekomen met de
werkgever.
§ 2. Het functioneren van een personeelslid wordt gemeten aan de hand van evaluatie.
Artikel 8 Aanwezigheden – Afwezigheden
De aan- en/of afwezigheden worden gemeld aan en vastgesteld/goedgekeurd door de
rechtstreeks leidinggevende. Het personeelslid ontvangt maandelijks een persoonlijk rooster
van zijn aan- en afwezigheden of kan dit zelf digitaal consulteren. Het uurrooster moet
worden gerespecteerd, dit betekent dat het dienstenschema hetzelfde is als het uurrooster.
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WIJZE, TIJDSTIP EN PLAATS VAN BETALING VAN HET
SALARIS

Artikel 9
Het salaris van het personeelslid wordt betaald op de wijze, het tijdstip en via de plaats
vermeld in de bijlage ‘rechtspositieregeling’ van dit arbeidsreglement.
Met het oog op de juiste toepassing van de fiscale en sociale wetgeving en ten behoeve van
een efficiënte loonadministratie, zal het personeelslid bij de indiensttreding de correcte
gegevens betreffende identiteit, adres, burgerlijke staat, gezinstoestand en bank- of
postrekening opgeven. Het personeelslid zal bij wijziging van deze persoonlijke gegevens
onmiddellijk de personeelsdienst op de hoogte brengen.
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OPZEGGINGSTERMIJNEN EN REDENEN VOOR ONTSLAG OM
DRINGENDE REDENEN

Artikel 10 Opzeggingstermijnen
Op het personeel zijn de opzeggingstermijnen van toepassing zoals voorzien in de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Artikel 11 Ontslag om dringende redenen
Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, gelden o.a.
volgende handelingen als een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking
onmiddellijk en definitief onmogelijk maken, met onmiddellijk ontslag zonder
opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding tot gevolg. Deze opsomming is niet limitatief.
- herhaaldelijke onwettige afwezigheid, na schriftelijke verwittigingen
- niet respecteren van arbeidstijden
- iedere vorm van intoxicatie, zoals druggebruik, alcoholintoxicatie, dronkenschap
- diefstal
- fraude
- opzettelijk toebrengen van schade aan machines, meubilair, uitrusting, gebouwen
- beledigingen aan cliënten, derden, collega’s, ondergeschikten, leidinggevenden,
raadsleden
- vervalsen van attesten en valsheid in geschriften
- plegen van geweld
- ongewenste seksuele gedragingen
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-

pesterijen
overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften
schending van het beroepsgeheim
zich onttrekken aan medische onderzoeken
het verbergen van vergissingen
grove nalatigheid in de verzorging, verpleging en behandeling van patiënten of cliënten
misbruik van internet of e-mail
een strafrechtelijke veroordeling die invloed heeft op de werkrelatie
ernstige beroepsfout(en)
herhaaldelijke weigering om een opgelegde taak te vervullen of manifeste handeling van
weerspannigheid

7

RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET TOEZICHTHOUDEND
PERSONEEL

Artikel 12 Het toezichthoudend personeel
Het toezichthoudend personeel zijn de directeurs zoals vermeld in de bijlage ‘nuttige
gegevens’ van dit arbeidsreglement. Het toezichthoudend personeel staat onder de leiding
en toezicht van de algemeen directeur.
Artikel 13 Bevoegdheden
Het toezichthoudend personeel is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de
werkzaamheden uit hoofde van de opdracht van het bestuur en zijn geledingen. De middelen
daartoe zijn onder meer:
- de controle op de aanwezigheid
- de werkverdeling
- het toezicht en de controle op de uitvoering van de taken
- de orde in de dienst
- de evaluatie van de medewerkers
- de goede werking van de uitrusting, apparatuur, machines
- de uitvoering van de maatregelen m.b.t. de wet op het welzijn op het werk
Het toezichthoudend personeel is ertoe gehouden de regels van rechtvaardigheid,
beleefdheid en welvoeglijkheid in acht te nemen.
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SANCTIES

Artikel 14
Indien noodzakelijk (bij ernstige feiten) worden de specifieke bepalingen in verband met de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten toegepast.
Benevens de daarin voorziene opzegging, verbreking, ontslag om dringende redenen, zijn
tussenoplossingen mogelijk zoals de volgende sancties:
- de mondelinge verwittiging
- de schriftelijke waarschuwing (blaam)
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AFWEZIGHEDEN

Artikel 15 Verwittigingsplicht bij afwezigheid
Elke te voorziene afwezigheid of verlet dient te worden aangevraagd, tenzij bij overmacht.
Ieder personeelslid dat om redenen onafhankelijk van zijn wil verhinderd is of niet op tijd op
de plaats van het werk kan zijn, moet zo spoedig mogelijk zijn rechtstreeks leidinggevende of
diens plaatsvervanger op de hoogte brengen van de reden van de afwezigheid en de
vermoedelijke duur van de vertraging. Het bewijs van die reden moet worden geleverd.
Artikel 16 Geneeskundig getuigschrift – Controlegeneeskunde
§ 1. Iedere arbeidsongeschiktheid wegens ziekte moet, behoudens overmacht, binnen de 2
werkdagen vanaf de aanvang van de arbeidsongeschiktheid gewettigd worden door een
geneeskundig getuigschrift en het personeelslid bezorgt ook binnen die termijn het
getuigschrift aan de werkgever. Bij verzending geldt de poststempel als datum.
§ 2. Ieder personeelslid dat arbeidsongeschikt is, aanvaardt de door het bestuur nodig
geachte controle die wordt verricht door een door de werkgever gemachtigd en betaald arts.
De controle op de arbeidsgeschiktheid gebeurt conform de arbeidsovereenkomstenwet en
de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde.
§ 3. De werkgever kan weigeren gewaarborgd loon te betalen voor de dagen van
ongeschiktheid die de dag van de verwittiging, voorlegging of controle voorafgaan, indien het
personeelslid:
- de werkgever niet tijdig inlicht over de arbeidsongeschiktheid;
- nalaat (tijdig) een geneeskundig getuigschrift te bezorgen;
- zich zonder wettige reden onttrekt aan medische controle.
§ 4. Bovenstaande richtlijnen inzake verwittiging, bezorgen van een geneeskundig
getuigschrift en controleverplichting, gelden tevens voor elke verlenging van de periode van
arbeidsongeschiktheid, alsook in geval van herval in dezelfde ziekte.
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WELZIJN OP DE WERKPLAATS

Artikel 17 Eerste hulp en verbandkist
Het personeelslid dat zich verwondt, hoe onbeduidend de verwonding ook lijkt, is verplicht dit
te laten registreren en/of verzorgen bij de aangestelde dienst.
De verbandkist bevindt zich op de plaatsen vermeld in de bijlage ‘EHBO’ van dit
arbeidsreglement, waarin ook de personen verantwoordelijk voor het toedienen van de
eerste hulp zijn vermeld.
Artikel 18 Ongeval
Het personeelslid dat ten gevolge van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en
naar het werk geneeskundige zorgen nodig heeft, mag de arts, apotheker of
verzorgingsinstelling vrij kiezen.
In geval van een arbeidsongeval dient de personeelsdienst onmiddellijk te worden verwittigd
en wordt het personeelslid steeds onderworpen aan het controleorganisme waarbij het
bestuur aangesloten is.
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Artikel 19 Preventie en bescherming op het werk
Het personeel dient zich te schikken naar de bepalingen van het ARAB, Codex en de wet
betreffende het welzijn van de werknemer op het werk en alle veiligheidsvoorschriften. Het
bestuur verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving en reglementeringen te
eerbiedigen.
Een interne dienst preventie en bescherming op het werk werd opgericht overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het toezichthoudend personeel verstrekt op voorstel van de interne preventieadviseur de
richtlijnen betreffende de veiligheid en het welzijn op het werk aan het personeel en volgt de
naleving ervan op.
Het is ieders taak bij de vaststelling van veiligheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s de interne
preventieadviseur op de hoogte te brengen. De interne preventieadviseur stelt de betrokken
leidinggevende zo vlug als mogelijk eveneens hiervan op de hoogte.
De namen van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, alsook
de namen van de leden van de syndicale afvaardiging, worden in de bijlage ‘diensten,
overlegorganen, syndicale afvaardiging’ van dit arbeidsreglement vermeld.
Het adres van de inspectiediensten waar de ambtenaren en beambten, belast met het
toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de
bescherming van de werknemers, kunnen worden bereikt, worden in de bijlage
‘inspectiediensten’ van dit arbeidsreglement vermeld.
Artikel 20 Standaardvoorzorgsmaatregelen
Alle personeelsleden met direct patiënten- en bewonerscontact, passen de
standaardvoorzorgsmaatregelen correct toe, zoals die in de instelling zijn beschreven.
De leidinggevenden van de instellingen nemen de nodige maatregelen om de
standaardvoorzorgsmaatregelen ter beschikking te stellen van hun personeel.
Artikel 21 Geneeskundig toezicht
Alle
personeelsleden
dienen
zich
te
onderwerpen
aan
de
verschillende
gezondheidsmaatregelen die voor hen van toepassing zijn ingevolge de wetgeving op het
geneeskundig toezicht op de werknemers en het gezondheidstoezicht op de
arbeidsplaatsen.
Niemand mag zich onttrekken aan de periodiek verplichte medische onderzoeken, met de
eventueel daarbij horende inentingen of andere medisch-technische onderzoeken. Zich
onttrekken aan medische onderzoeken is bovendien een ernstige tekortkoming die
aanleiding kan geven tot ontslag om dringende redenen, zoals vermeld in artikel 11 van dit
arbeidsreglement.
Deze onderzoeken gebeuren bij voorkeur tijdens de werkuren. Bij overmacht bieden
onderzoeken buiten de werkuren, na overleg met de leidinggevende, mogelijkheid tot
compensatie voor maximum 1 uur, die compensatie omvat zowel het medisch onderzoek als
de verplaatsing.
Artikel 22 Werkkledij – Voorkomen
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De personeelsleden van de diensten waar werkkledij vereist is, dragen de werkkledij die het
bestuur hen ter beschikking stelt.
De werkkledij blijft ten allen tijde eigendom van het bestuur en dient op de werkpost te blijven
behoudens andere afspraken met de leidinggevende.
Elk personeelslid waakt erover een net en hygiënisch voorkomen te hebben. De werkkledij
en het voorkomen moet eveneens beantwoorden aan de geldende regelgeving en de
afspraken in de verschillende instellingen.
Het bestuur onderhoudt, herstelt en vervangt de werkkledij.
Artikel 23 Alcohol- en druggebruik
Het ‘reglement alcohol- en druggebruik in relatie tot het werk’ is toegevoegd als bijlage aan
dit arbeidsreglement.
Artikel 24 Rookverbod
Het is verboden te roken in de werkruimten en de sociale voorzieningen, noch in het
vervoermiddel dat door het bestuur ter beschikking wordt gesteld van het personeel.
Artikel 25 Ontruiming van de werkplaatsen
Wanneer ten gevolge van brand of ongeval de werkplaatsen dienen ontruimd te worden,
dienen de richtlijnen terzake strikt te worden nageleefd. Het bestuur zorgt voor specifieke
instructies per dienst of werkplaats en dit volgens het noodplan.
Artikel 26 Psychosociale risico’s op het werk
Het is de verantwoordelijkheid van ieder personeelslid om respectvol, correct en vriendelijk
met collega’s, medewerkers en leidinggevenden om te gaan. Het is elke werknemer absoluut
verboden om enige handeling te stellen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag bij de uitvoering van het werk.
De werkgever neemt de nodige maatregelen om psychosociale risico’s op het werk te
voorkomen, en de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of te beperken. De
procedure met maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk is
opgenomen in de bijlage ‘Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het
werk’ van dit arbeidsreglement.
Een werknemer die bij de uitvoering van het werk meent schade te ondervinden ten gevolge
van psychosociale risico’s op het werk, beschikt over verschillende actiemogelijkheden. De
actiemogelijkheden zijn opgenomen in de bijlage ‘Maatregelen ter voorkoming van
psychosociale risico’s op het werk’ van dit arbeidsreglement.
Artikel 27 Verwantschappen
Om een optimale samenwerking te bevorderen wordt binnen Motena samenwerken in
volgende situaties niet toegestaan:
 partners of bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad in een rechtstreeks
hiërarchisch verband ten opzichte van elkaar;
 partners of bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad in een directie waarvan de
partner of het familielid de directeur is;
 partners of bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad allebei als leidinggevende
in eenzelfde directie.
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In de situatie dat partners of bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad in hetzelfde
team werken en effectief samen op de werkvloer staan, is het aan de leidinggevende om te
beoordelen of deze verwantschap een invloed heeft op de werkvloer en indien nodig actie te
ondernemen.
Wanneer één van bovenstaande situaties ontstaat bij de indiensttreding of tijdens de
tewerkstellingsperiode, brengen de betrokken medewerkers hun leidinggevende en HR
hiervan op de hoogte. Er wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing. Indien na
overleg blijkt dat er geen passende oplossing kan worden gevonden, zullen maatregelen
worden genomen.
Mogelijke oplossingen of maatregelen kunnen zijn:
 opleggen van een ander uurrooster;
 aanduiden van een andere fysieke werkplek;
 wijziging van het takenpakket;
 mutatie naar een andere dienst;
 de toepassing van de vigerende evaluatieprocedure indien de situatie leidt tot een
problematisch disfunctioneren van de medewerker en alle andere toepasbare
maatregelen zijn uitgeput.
Voorgaande is niet van toepassing op jobstudenten en op medewerkers met een contract
van bepaalde duur van maximum één jaar.
Goedgekeurd in de raad van beheer d.d. 25.02.2015.
Dit arbeidsreglement wordt van kracht op 01.05.2015.

NAMENS MOTENA:

Steven Verdoolaege
algemeen directeur
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Geert Depondt
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BIJLAGE 1
Zetel van de
inrichting

Nuttige gegevens
Motena
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

Algemeen toezicht:
Algemeen directeur

Uitbatingszetels

Toezichthoudend personeel

Directie Financiën
Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare

Directeur Financiën

Directie HR
Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare

Directeur HR

Therapeutisch Zorgpunt N
Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Roeselare 0-3 (Gasthuisstraat)
Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Roeselare 0-3 (Seringenstraat)
Seringenstraat 55 8800 Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Roeselare 3-12
Kokelaarstraat 9 8800 Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Rumbeke 0-3 en 3-12
Louis Leynstraat 56 8800 Rumbeke

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Beveren 0-3
Beversesteenweg 485-489 8800 Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Beveren 3-12
Beversesteenweg 434 8800 Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Onthaalouders
Sint-Petrus en Paulusstraat 21 8800
Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

GOED
Noordstraat 155 8800 Roeselare

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

KIDZ Henri
Statiestraat 36 8810 Lichtervelde

Directeur KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt

Thuiszorg
Mandellaan 101 8800 Roeselare

Directeur Thuiszorg

Dienstencentrum Ten Elsberge
Mandellaan 101 8800 Roeselare

Directeur Zorg

Dienstencentrum Schiervelde
Schierveldestraat 55+ 8800 Roeselare

Directeur Zorg
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Uitbatingszetels

Toezichthoudend personeel

Dienstencentrum De Zilverberg
Knokuilstraat 35 8800 Roeselare

Directeur Zorg

Princess
Jonkvrouwstraat 16 8870 Izegem

Directeur Zorg

Maison Aimee
Stationstraat 79 8890 Moorslede

Directeur Zorg

Woonzorgcentrum De Waterdam
Handelsstraat 37 8800 Roeselare

Directeur WZC

Woonzorgcentrum Ter Berken
Zijstraat 59 8800 Roeselare

Directeur WZC

Woonzorgcentrum en Pluk-de-dagcentrum
Sint-Henricus
Sint-Rochusstraat 12 8800 Rumbeke

Directeur WZC

Woonzorgcentrum De Zilverberg
Knokuilstraat 35 8800 Roeselare

Directeur WZC

Aard van de inrichting

Welzijnsvereniging
(deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet
van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur)
Ondernemingsnummer
0537.951.706
Aansluitingsnr. DIBISS
5903-00-55
Kinderbijslagfonds
DIBISS, Jozef II straat 47, 1040 Brussel
Aansluitingsnr. werkgever
5903
Verzekering arbeidsongevallen
Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500
Hasselt
Polisnummer
6.061.1739
Externe
Dienst
voor
Preventie
en Liantis, Ovenstraat 5, 8800 Roeselare
Bescherming (arbeidsgeneeskunde)
arbeidsartsen: dr. F. Degrande en dr. D.
Planckaert
Externe preventieadviseur psychosociale Liantis, Dirk Martensstraat 26/1, 8200 Brugge
risico’s
preventieadviseur
psycholoog:
Jonathan
Duvillier
Interne preventieadviseur
Hilde Donck

Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

12

BIJLAGE 2

Uurroosters en rusttijden

Beschikbaar bij uw leidinggevende en de directie HR
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BIJLAGE 3

EHBO

De verbandkist bevindt zich op de hierna vermelde plaats(en).
De verantwoordelijken voor de EHBO zijn de personen vermeld in volgende tabel:
Werkpost
Therapeutische Zorg +
Ondersteunende Diensten in
administratief gebouw
Gasthuisstraat
Ondersteunende Diensten in
Welzijnshuis
KIDZ
Dienstencentrum Ten Elsberge
keuken
administratie
fitnesslokaal
Dienstencentrum Schiervelde
WZC De Waterdam
gelijkvloers
1e verdiep
2e verdiep
3e verdiep
4e verdiep
WZC De Zilverberg
keuken
verdieping 0
verdieping 1
verdieping 2
WZC Ter Berken
keuken
afdeling 1
afdeling 2
afdeling 3
WZC en dagverzorgingscentrum
Sint-Henricus
keuken
afdeling Noord
afdeling Zuid
dagverzorgingscentrum
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Plaats verbandkist
bureel 216 – 2de verdieping

Verantwoordelijke EHBO
Hilde Donck

Welzijnshuis:
- keuken 2de verdieping
- onthaal gelijkvloers
Ter plaatse per locatie

Hilde Donck

gang bureel kok
bureel Stijn Dusselier
kast fitness
onthaal

centrumleider
centrumleider
centrumleider
centrumleider

keuken
verpleegpost 1e verdieping
verpleegpost 2e verdieping
verpleegpost 3e verdieping
verpleegpost 4e verdieping

hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige

keuken
verpleegpost
verpleegpost
verpleegpost

hulpkok
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige

keuken
verpleeglokaal
verpleeglokaal
verpleeglokaal

kok
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige

keuken
verpleeglokaal
verpleeglokaal
verpleeglokaal

keukenverantwoordelijke
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige
verantwoordelijke

begeleider
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BIJLAGE 4

Reglement alcohol- en druggebruik in relatie tot het werk

Uitgangspunt
Motena voert een algemeen beleid om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk te bevorderen. Een preventief alcohol- en drugbeleid maakt hier deel van uit.
Elk personeelslid wordt verondersteld tijdens de uitoefening van zijn dienst te functioneren
overeenkomstig zijn functieprofiel en zijn taken op een veilige en kwaliteitsvolle wijze uit te
voeren. Het overmatig gebruik van alcohol of het gebruik van andere drugs kan tot gevolg
hebben dat het goed functioneren in het gedrang komt. Dit kan een negatieve impact hebben
op de zorgverlening, de kwaliteit van het werk en kan de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn van de werknemers en hun omgeving negatief beïnvloeden. Daarnaast kan het
imago van de voorziening erdoor worden geschaad.
De leidinggevenden hebben de opdracht personeelsleden te wijzen op hun tekortkomingen
in hun functioneren en (preventieve) maatregelen te nemen met het oog op de veiligheid en
de gezondheid op de werkvloer.

Doelstelling
Dit reglement heeft tot doel:
Duidelijkheid te creëren omtrent de toelaatbaarheid van alcohol- of druggebruik in relatie
tot het werk en dit vanuit een bezorgdheid voor de veiligheid en de gezondheid van het
personeel en van de gebruikers van de diensten.
- Uniforme instructies te geven aan medewerkers en leidinggevenden om op te treden bij
overmatig gebruik van alcohol of gebruik van drugs.
- Een kader te bieden waarbinnen hulp kan geboden worden bij (dreigend) problematisch
gebruik van alcohol en drugs, met het oog op het disfunctioneren op het werk ten
gevolge van alcohol- of druggebruik collectief te voorkomen en te verhelpen.
-

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op alle personeelsleden van Motena, alsook op de stagiairs
tewerkgesteld in de organisatie.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Uiterlijke kentekenen: alle uiterlijke verschijnselen in voorkomen, gedrag en
werkzaamheden die kunnen wijzen op het gebruik van alcoholische dranken of drugs
en waarbij het functioneren in het gedrang kan worden gebracht.
2. Drugs: psychofarmaca (medicatie die het functioneren kan beïnvloeden) en/of
illegale
bewustzijnsveranderende
middelen
(verdovende,
stimulerende,
hallucinerende…)
3. Feitenverslag: het ingevuld formulier “vaststelling van uiterlijke kenmerken die
kunnen wijzen op alcohol- of ander druggebruik” (bijlage 1) met daarin een
omschrijving van de vaststellingen van uiterlijke kentekenen, omstandigheden en de
genomen beslissing door de leidinggevende.
4. Betrokken personeelslid: het personeelslid bij wie uiterlijke kentekenen worden
vastgesteld.
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5. Leidinggevende: elk personeelslid dat een leidinggevende en hiërarchisch hogere
positie inneemt ten aanzien van het betrokken personeelslid.
6. Veiligheidstaken / -functie: alle taken of handelingen waardoor men de veiligheid en
gezondheid van zichzelf of derden in gevaar kan brengen, hetzij door het bedienen
van arbeidsmiddelen, hetzij door het geven van opdrachten en instructies aan
personeelsleden. Personeelsleden die een voertuig besturen of zich op een
openbare weg of plaats bevinden worden eveneens geacht een veiligheidstaak uit te
oefenen.
7. Ademtest: proef door middel van een alcoholtest om na te gaan of het betrokken
personeelslid alcoholische dranken heeft gebruikt.
Artikel 3
Een vertrouwenspersoon naar keuze kan binnen de diensturen door ieder personeelslid
worden gecontacteerd voor advies met betrekking tot het gebruik van alcohol of anderen
drugs in relatie tot het werk. De vertrouwenspersoon kan luisteren, adviseren en
doorverwijzen naar gespecialiseerde hulporganisaties. Enkel mits akkoord van het
personeelslid kan hij bemiddelen ten aanzien van leidinggevenden of andere vormen van
ondersteuning aanbieden.
Het contact en de inhoud van de gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.
In het kader van de bescherming van de privacy mag zonder toestemming van het
personeelslid geen enkele informatie met betrekking tot de wijze van hulpverlening,
behandeling of achterliggende problemen worden bekendgemaakt aan de werkgever of
derden.
Artikel 4
Voor personeelsleden die een veiligheidsfunctie uitoefenen geldt een nultolerantie wat het
gebruik van alcohol en drugs betreft.
Het is voor alle personeelsleden verboden alcoholische dranken of drugs op de werkplaats
binnen te brengen, te gebruiken of aan anderen te verstrekken tijdens de uitoefening van de
dienst. Wel mogen maximaal 2 consumpties van maximum 25 cl of een gelijke hoeveelheid
drank met een gehalte van maximum 6% volume alcohol meegebracht worden voor eigen
gebruik tijdens de (onbezoldigde) middagpauze, met uitsluiting van andere (bezoldigde)
pauzes.
Artikel 5
Behalve om redenen die eigen zijn aan de dienst, is het alle personeelsleden verboden om
zich, tijdens de uitoefening van de dienst en tijdens de diensturen, op te houden in voor het
publiek toegankelijke drankgelegenheden.
Artikel 6
In afwijking van artikel 4, 1ste alinea, kan de leidinggevende, per gelegenheid, beslissen dat
al of niet een tijdelijk en kortstondig gelegenheidsgebruik van alcoholische dranken is
toegelaten en eventueel bijkomende beperkingen stellen. Bij toelating dienen ook voldoende
niet-alcoholische dranken te worden aangeboden.
De gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot dit gelegenheidsgebruik zijn:
wijzigingen in de loopbaan van de personeelsleden van de dienst,
nieuwjaarsrecepties,
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-

-

ontvangst van bezoek en delegaties van externe organisaties,
een beperkt traktaat van een burger aan een personeelslid naar aanleiding van een
speciale gelegenheid zoals de geboorte van een kind in het moederhuis, een
jubileum van inwoners van het rusthuis,
…

Voor andere gelegenheden dient telkens de toelating gevraagd te worden aan de algemeen
directeur, de directeur van de betrokken dienst of het diensthoofd. In geen geval mag de
omvang van het gebruik het goed functioneren in het gedrang brengen.
Artikel 7
Eenieder die vaststelt dat een personeelslid, ongeacht zijn graad, uiterlijke kentekenen
vertoont, meldt dit onmiddellijk aan een leidinggevende van het betrokken personeelslid.
De leidinggevende vergewist zich direct van de echtheid van de feiten en start zo nodig de
procedure (cf. art. 8) op.
Artikel 8
Procedure:
Indien bij een personeelslid uiterlijke kentekenen worden vastgesteld, neemt de
leidinggevende één van volgende maatregelen:
1. Hij verbiedt het betrokken personeelslid tot het (verder) uitvoeren van
veiligheidstaken gedurende een bepaalde tijd. Andere niet-veiligheidstaken kunnen
opgelegd worden;
2. Hij verbiedt het betrokken personeelslid om zijn taken voor een bepaalde tijd (1 of
meerdere uren) uit te voeren;
3. Hij laat het betrokken personeelslid verwijderen van de werkplek. Dit houdt in dat,
volgens de wens van het betrokken personeelslid:
- ofwel een persoon naar zijn keuze wordt gecontacteerd om het personeelslid
op te halen
- ofwel een taxi (op kosten van het personeelslid) wordt opgeroepen.
- Indien het personeelslid zijn wens niet duidelijk kan maken, dan kiest de
leidinggevende uit de aangehaalde mogelijkheden.
Indien het betrokken personeelslid, bij vermoeden van overmatig drankgebruik, niet akkoord
gaat met de maatregel van de leidinggevende, dan heeft hij het recht om een ademtest te
laten afnemen (zie artikel 9).
Indien deze test niet wijst op een alcoholgebruik, dan gaat de voorgestelde maatregel niet
door maar wordt het feitenverslag wel opgemaakt.
Van de kennisname van de uiterlijke kentekenen wordt door de leidinggevende een
feitenverslag gemaakt aan de hand van bijgaand model (bijlage 1)..
Het betrokken personeelslid wordt, zodra het in nuchtere toestand verkeert, gevraagd dit
feitenverslag voor kennisname te ondertekenen. Indien het betrokken personeelslid of een
getuige dit weigert, wordt daarvan melding gemaakt in het verslag.
Dit verslag wordt ter kennisgeving aan de rechtstreeks leidinggevende (n+1) van het
betrokken personeelslid bezorgd. Het wordt bewaard in het evaluatiedossier van het
betrokken personeelslid.
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De rechtstreeks leidinggevende van het betrokken personeelslid zal na kennisname van de
feiten en van zodra mogelijk, een individueel en vertrouwelijk gesprek hebben met het
betrokken personeelslid over het functioneren in de dienst. In dit gesprek zal gewezen
worden op:
- de mogelijke sanctie(s) bij overtreding van dit reglement
- de risico’s op de arbeidsveiligheid
- de mogelijkheid om advies of hulp in te winnen bij de vertrouwenspersoon,
arbeidsarts of preventieadviseur-psychosociaal.
Eventuele afspraken worden schriftelijk vastgelegd en de onvoldoende naleving ervan kan in
rekening worden gebracht bij de eerstvolgende evaluatie.
Indien het betrokken personeelslid beneden de verwachtingen blijft functioneren naar
aanleiding van de alcohol- of drugproblematiek of indien de schriftelijke afspraken niet
voldoende worden nageleefd, meldt de leidinggevende dit voor verder gevolg aan de
personeelsdienst.
In geval er in de twaalf voorafgaande maanden twee of meer feitenverslagen tegen
eenzelfde personeelslid zijn opgemaakt, worden deze overgemaakt aan de directeur van de
personeelsdienst die, na overleg met de vertrouwenspersoon (mits toelating van het
betrokken personeelslid), verdere maatregelen overweegt.
Artikel 9
Bij volgende situaties kan een ademtest afgenomen worden:
- wanneer de directe leidinggevende een vermoeden heeft van een
alcoholprobleem bij een personeelslid met een veiligheidsfunctie;
- wanneer het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de door de directe
leidinggevende voorgestelde maatregel na de vaststelling van uiterlijke
kentekenen.
Het doel van deze ademtest is om na te gaan of het betrokken personeelslid alcohol gebruikt
heeft.
Het betrokken personeelslid mag steeds om 15 minuten wachttijd verzoeken.
De ademtest wordt als volgt afgenomen:
- door de directe leidinggevende
- volgens de richtlijnen van de fabrikant
- het liefst in aanwezigheid van minstens één getuige.
- er moeten redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van drankmisbruik
(uiterlijke kentekenen, gebrekkig professioneel functioneren, …)
- het testresultaat mag niet worden verwerkt in een gegevensbestand.
- de leidinggevende moet bij het afnemen van de ademtest de nodige discretie
in acht nemen.
Artikel 10
De verwijdering van de werkplek, overeenkomstig maatregel 3 in artikel 8, zal gepaard gaan
met loonverlies.
1. Indien de vaststelling van de feiten gebeurde in de eerste helft van de dagelijkse
arbeidsprestaties, zal betrokkene vanaf het uur van de vaststelling van de feiten voor
de resterende halve dag geen loon ontvangen.
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Indien het betrokken personeelslid zich aanbiedt om de 2de helft van de dagelijkse
arbeidsprestaties aan te vatten, zal de leidinggevende vooraf nagaan of betrokkene
geen uiterlijke kentekenen meer vertoont.
2. Indien de vaststelling van de feiten gebeurde tijdens de tweede helft van de
dagelijkse arbeidsprestaties, zal betrokkene vanaf het uur van de vaststelling van de
feiten voor de resterende halve dag geen loon ontvangen.
Artikel 11
Dit reglement is van toepassing, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de
aanstellende overheid inzake tuchtregeling.
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Bijlage bij het reglement alcohol- en druggebruik in relatie tot het werk
VERTROUWELIJK

FEITENVERSLAG
VASTSTELLING VAN UITERLIJKE KENMERKEN
die kunnen wijzen op
ALCOHOL- OF ANDER DRUGGEBRUIK

GEGEVENS OVER HET BETROKKEN PERSONEELSLID
Voornaam + Naam:
Dienst:
VASTSTELLINGEN
Datum en uur van de feiten:
Plaats:
 Omschrijving van de taken of bezigheden dat het betrokken personeelslid uitvoerde
of wilde uitvoeren bij de vaststelling van de feiten (uitvoerig beschrijven):

 Wie heeft de vaststelling van de uiterlijke kenmerken gemeld aan de leidinggevende?
Voornaam en Naam:

Dienst:


Leidinggevende die dit verslag opstelt.
Voornaam + Naam:
Dienst:
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Uiterlijke kentekenen die kunnen wijzen op alcohol- of ander druggebruik
Kruis aan wat toepasselijk is.
In welke mate geeft betrokkene de indruk onder invloed te zijn:

licht

sterk
Eventueel toelichting:
Algemeen voorkomen:

normaal uitzicht

bloeddoorlopen ogen
Eventueel toelichting:
Agressiviteit

geen

licht

zwaar
Eventueel toelichting:
Adem: alcoholgeur

geen

ja
Eventueel toelichting:
Braakt

ja

neen

braakneigingen
Eventueel toelichting:
Gang
 normale gang
 struikelgang, wankelt
 moet worden ondersteund
Eventueel toelichting:
Spraak

normaal

spreken met dubbele tong

wartaal
Eventueel toelichting:
Weten waar hij/zij zich bevindt (in tijd en ruimte)

zeer goed

middelmatig

slecht
Eventueel toelichting:
Andere aanwijzingen

neen

ja, beschrijf:
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Wijzigingen in de werkprestaties of het functioneren (aanstippen wat toepasselijk is)

maken van overdreven veel fouten

onzorgvuldigheid in de uitvoering van het werk

abnormaal trage uitvoering van het werk

op bepaalde momenten wegglippen

vaak afwezig zijn

snelle en ongedurig manier van handelen

onveilig werken
schrap wat niet past

DE ADEMTEST
Werd een ademtest gevraagd door het personeelslid?

JA

NEE

Werd een ademtest gevraagd door de leidinggevenden?

JA

NEE

Heeft betrokkene een wachttijd van 15 min. gevraagd ?
Commentaar:

JA

NEE

JA

NEE

Datum en uur van de test:
Plaats van de test:
Resultaat van de test:
Het toestel geeft alcoholgebruik aan

GENOMEN MAATREGELEN





Er werd geen maatregel genomen
Uitvoeren veiligheidstaken verboden voor: ……uren
Uitvoeren taken verboden voor: …….uren
Verwijderen van de werkplek
- Een persoon (naam:)……………….werd opgeroepen
- Een taxi werd opgeroepen
- Deze keuze werd gemaakt door:
betrokken personeelslid
Naam:

Handtekening leidinggevende,

Handtekening betrokken personeelslid,
“voor kennisname”,

Gegevens getuige(n):
Voornaam + Naam:……………………….
Dienst:
Voornaam + Naam:……………………….
Dienst:

Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

22

BIJLAGE 5

Maatregelen en procedures ter
psychosociale risico’s op het werk

voorkoming

van

Algemeen
Deze maatregelen en deze procedures kaderen in de opstelling van een Globaal
Preventieplan en is van toepassing bij alle diensten van Motena, onverminderd de
wetsbepalingen betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
Beginselverklaring
Het bestuur wil met deze maatregelen en procedures in eerste instantie alle medewerkers
voldoende beschermen tegen mogelijke psychosociale risico’s tijdens de uitvoering van hun
werk in de diverse diensten van Motena of naar aanleiding daarvan.
Het bestuur wil in eerste instantie preventief optreden ondermeer door het creëren van
vertrouwenskanalen en een open sfeer binnen de werkomgeving. In tweede instantie worden
passende maatregelen genomen opdat psychosociale risico’s zich in de toekomst niet
zouden herhalen of opdat eventuele schade aangericht door dergelijk gedrag beperkt wordt.
Begrippen
Wordt verstaan onder:


Psychosociale risico's op het werk: de kans dat een of meerdere werknemers
psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke
schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de
arbeidsorganisatie,
de
arbeidsinhoud,
de
arbeidsvoorwaarden,
de
arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de
werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.



Geweld op het werk: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon,
psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van
het werk. Bijvoorbeeld: gedragingen van fysieke of verbale agressie zoals
scheldwoorden, beledigingen of pesterijen.



Pesterijen op het werk: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige
gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben
gedurende een bepaalde tijd, die tot gevolg hebben dat:
o ofwel de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit
van een werknemer of een andere persoon bij de uitvoering van het werk
wordt aangetast;
o ofwel dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht;
o ofwel dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.



Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of
lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt
weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en
mannen op het werk.

Psychosociale preventieadviseur en vertrouwenspersonen
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De werkgever, de werknemers alsmede andere personen op de arbeidsplaats, die in contact
komen met werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te
onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het
werk.
Een werknemer die bij de uitvoering van het werk het slachtoffer zou worden van dergelijke
feiten, gepleegd door een of meerdere collega's of door een of meerdere derden, kan voor
advies, bijstand, opvang of klacht terecht bij de preventieadviseur en/of een
vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersonen zijn terug te vinden in de bijlage ‘Diensten, vertrouwenspersonen,
syndicale afvaardiging’ van het arbeidsreglement.
De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel
voor wat het informele luik betreft (zie verder). De vertrouwenspersoon is gebonden door het
beroepsgeheim.
Zijn
aanstelling
is
niet
verplicht,
behalve
wanneer
alle
werknemersvertegenwoordigers in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
(CPBW) hierom verzoeken.
De psychosociale preventieadviseur is Jonathan Duvillier - Liantis v.z.w., Dirk
Martensstraat 26/1, 8200 Brugge.
De preventieadviseur psychosociale aspecten is bevoegd ten aanzien van het geheel van de
psychosociale risico’s op het werk. Ook de preventieadviseur psychosociale aspecten is
gebonden door het beroepsgeheim.
Risicoanalyse
In het kader van een risicoanalyse identificeert de werkgever de situaties die aanleiding
kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk. Hierbij wordt rekening gehouden met:
- de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of burn-out veroorzaakt door het
werk of tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het
werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
- de gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de
arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de
interpersoonlijke relaties op het werk.
Op grond van de risicoanalyse treft de werkgever ten aanzien van de specifieke
arbeidssituatie de geschikte collectieve en individuele preventiemaatregelen.
De werkgever houdt bij de risicoanalyse en het bepalen van de preventiemaatregelen
rekening met onder meer de verklaringen van de werknemers die opgenomen zijn in het
register van feiten van derden. Dit register wordt bijgehouden door de vertrouwenspersoon of
de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Preventiemaatregelen
Volgende preventieve maatregelen worden in de onderneming of de instelling vastgesteld
om de werknemers te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
bij de uitvoering van het werk:
-

gescheiden toiletten en kleedkamers voor mannen en vrouwen
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-

-

-

elke werknemer ontvangt de nodige uitrusting en communicatiemiddelen om zijn job
naar behoren te kunnen uitvoeren
een goede verlichting in alle lokalen en gangen
ruime en duidelijke bekendmaking in het bedrijf van de naam, adres en
telefoonnummer van de preventieadviseur en vertrouwenspersoon
bij nood ter beschikking stellen van een lokaal waar het slachtoffer “op verhaal” kan
komen
de mogelijkheid om tijdens het werk discreet contact op te nemen met de
preventieadviseur en/of de vertrouwenspersoon
de bevoegde preventieadviseur mag voldoende tijd uittrekken tijdens de arbeidstijd
om het slachtoffer bij te staan om de klacht te onderzoeken.
de hiërarchische lijn oefent het preventiebeleid van de werkgever uit, elk binnen zijn
bevoegdheden en op zijn niveau.
in de opleiding van de hiërarchische lijn wordt deze problematiek als vast item
opgenomen (hoe te ageren als zij op de hoogte gebracht worden van feiten; het
herkennen van alarmsymptomen, …)
er geldt een nultolerantie aangaande pesten
er wordt voorzien in opvang en wedertewerkstelling na herstel van slachtoffers van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk.
er wordt voorlichting en de opleiding van de werknemers voorzien via intranet, de
website of e-mail
de werkgever deelt aan het comité, minstens eenmaal per jaar, het geheel mee van
de voorstellen tot collectieve preventiemaatregelen die door de preventieadviseur
worden voorgesteld om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen. Hij
vraagt het advies van het comité over deze voorstellen.
Er bestaat een procedure betreffende het onderzoek van de psychosociale risico’s,
waaronder feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk,
de zogenaamde “interne procedure”(zie actiemogelijkheden voor de werknemer).

Actiemogelijkheden voor de werknemer
Een werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard
gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, beschikt
over verschillende actiemogelijkheden.
De eerste aanspreekpunten van de werknemer blijven de werkgever of de hiërarchische
meerdere van de werknemer die rechtstreeks bevoegd is een oplossing te bieden voor het
gestelde probleem. Een lid van het CPBW of een vakbondsafgevaardigde zijn eveneens
belangrijke aanspreekpunten waar de werknemers een beroep op kunnen doen.
DE INTERNE PROCEDURE
Wanneer het inschakelen van deze personen zonder succes blijft of wanneer de werknemer
een dergelijke stap niet wenst te ondernemen, kan hij gebruik maken van de interne
procedure in de onderneming.
Hiertoe zal de werknemer contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur psychosociale aspecten. Uiterlijk tien kalenderdagen na dit eerste contact
zullen de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten de
werknemer horen en hem informeren over de mogelijkheden tot interventie.
De werknemers kunnen deze personen raadplegen tijdens de werkuren.
De wet voorziet dat de werknemers eerst de interne procedures zouden uitputten alvorens zij
naar de rechtbank trekken met hun klacht.
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De werknemer kiest het type interventie waarvan hij gebruik wenst te maken:
I.
hetzij een informele psychosociale interventie (voor psychosociale risico’s en
grensoverschrijdend gedrag)
II.
hetzij een formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s (behalve voor
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk)
III.
hetzij een formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk (grensoverschrijdend gedrag)
I. Het verzoek tot informele psychosociale interventie
De werknemer kan de interventie vragen van de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur psychosociale aspecten met het oog op het zoeken naar een oplossing
door middel van de informele weg. Dit kan bestaan uit:
- het voeren van persoonlijke gesprekken waarbij wordt geluisterd naar de
werknemer en hem advies wordt gegeven
- een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord
gaan.
Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt
opgenomen in een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de
tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt.
Deze informele interventie kan gevraagd worden zowel voor feiten van geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag als voor alle andere situaties waarbij er sprake is van
psychosociaal leed op het werk.
II. Het verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s (behalve
voor
feiten
van
geweld,
pesterijen
of
ongewenst
seksueel
gedrag)
De werknemer kan een verzoek tot formele psychosociale interventie enkel indienen bij
de preventieadviseur psychosociale aspecten.
De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur
psychosociale aspecten alvorens zijn verzoek in te dienen. Dit onderhoud vindt plaats
binnen een termijn van 10 kalenderdagen volgend op de dag waarop de werknemer zijn
wil heeft uitgedrukt om zijn verzoek in te dienen. De preventieadviseur psychosociale
aspecten bevestigt in een document dat het verplicht persoonlijk onderhoud heeft plaats
gevonden
en
overhandigt
hiervan
een
kopie
aan
de
werknemer.
Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de
verzoeker gedateerd en ondertekend document. Dit document bevat de beschrijving van
de problematische arbeidssituatie en het verzoek aan de werkgever om passende
maatregelen te treffen.
Dit document wordt bezorgd aan de preventieadviseur psychosociale aspecten of aan de
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor de
preventieadviseur zijn opdrachten vervult.
Hierin bestaan drie mogelijkheden van interpretatie: de preventieadviseur psychosociaal
beoordeelt of het een formeel verzoek wordt met een hoofdzakelijk collectief karakter of
met een hoofdzakelijk individueel karakter (zie verder) of een weigering.
1. Weigering van formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s door
de preventieadviseur psychosociale aspecten:
De preventieadviseur psychosociale aspecten weigert de indiening van het verzoek
tot formele psychosociale interventie wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft
kennelijk
geen
psychosociale
risico’s
op
het
werk
inhoudt.
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De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt
uiterlijk 10 kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek.
2. Verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s
beoordeeld door de preventieadviseur psychosociale aspecten met een
hoofdzakelijk collectief karakter:
De preventieadviseur psychosociale aspecten kan van mening zijn dat het verzoek
hoofdzakelijk betrekking heeft op collectieve risico’s (bv. organisatorisch probleem).
In dat geval brengt hij de werkgever en de verzoeker hier zo snel mogelijk
schriftelijk van op de hoogte. De beschreven risicosituatie wordt meegedeeld aan
de werkgever, zonder de identiteit van de verzoeker te vermelden.
In de ondernemingen waar een comité of een vakbondsafvaardiging bestaat, deelt
de werkgever het hierboven vermelde document mee aan het comité of aan de
vakbondsafvaardiging en vraagt hij hun advies over de wijze waarop het verzoek
zal behandeld worden.
Indien het probleem van psychosociale aard wordt opgelost door de maatregelen
die de werkgever heeft getroffen, komt er een einde aan de behandeling van het
verzoek
door
de
preventieadviseur
psychosociale
aspecten.
Wanneer de werkgever geen risicoanalyse heeft uitgevoerd of wanneer deze
analyse niet werd uitgevoerd samen met de preventieadviseur psychosociale
aspecten, behandelt de preventieadviseur psychosociale aspecten het verzoek
zoals hieronder beschreven in ‘verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter’,
voor zover de verzoeker hiertoe zijn geschreven akkoord geeft, in de volgende
gevallen:
- de werkgever deelt zijn gemotiveerde beslissing niet mee binnen de
voorziene termijn
- de werkgever beslist om geen preventiemaatregelen te treffen
- de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast zijn
aan zijn individuele situatie
Binnen een termijn van 3 maanden vanaf de mededeling van het hierboven
beschreven formeel verzoek, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde
beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft aan:
- aan de preventieadviseur psychosociale aspecten die de verzoeker
ervan op de hoogte brengt
- aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk wanneer de
preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
- aan het comité of aan de vakbondsafvaardiging
Wanneer de werkgever de specifieke risicoanalyse uitvoert, mag deze termijn
verlengd worden met maximum 3 maanden.
3. Verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s
beoordeeld als met een hoofdzakelijk individueel karakter:
Is de preventieadviseur psychosociale aspecten van oordeel dat het verzoek tot
psychosociale interventie een hoofdzakelijk individueel karakter heeft (bv. burnout), dan brengt hij de werkgever hier schriftelijk van op de hoogte. Hij deelt in dit
geval ook de identiteit van de verzoeker mee.
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De preventieadviseur onderzoekt de specifieke arbeidssituatie. Hij kan in dit kader
bepaalde personen horen. Vervolgens stelt hij een advies op, dat hij binnen een
termijn van 3 maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek meedeelt:
- aan de werkgever
- met akkoord van de verzoeker, aan de vertrouwenspersoon,
wanneer deze op informele wijze in deze situatie is tussengekomen
De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de verzoeker en de andere
rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van:
- de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd
- de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording
Op basis van het advies van de preventieadviseur neemt de werkgever een
beslissing
inzake
de
te
nemen
preventiemaatregelen.
Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van
een werknemer, deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer,
uiterlijk
een
maand
nadat
hij
het
advies
heeft
ontvangen.
Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt
de werkgever aan deze laatste een afschrift mee van het advies van de
preventieadviseur en hoort hij deze werknemer die zich tijdens dit onderhoud kan
laten
bijstaan
door
een
persoon
naar
zijn
keuze
Uiterlijk 2 maanden nadat de werkgever het advies van de preventieadviseur
psychosociale aspecten heeft ontvangen, deelt de werkgever schriftelijk zijn
gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft:
- aan de preventieadviseur psychosociale aspecten
- aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken persoon
- aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk wanneer de
preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te
nemen.
III. Het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag)
Wanneer de situatie volgens de werknemer die het verzoek indient evenwel betrekking
heeft op geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, spreekt men van
“verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst
seksueel
gedrag
op
het
werk”.
De behandeling van dit verzoek verloopt zoals de behandeling van een verzoek tot
formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s, maar vertoont enkele
bijzonderheden, zoals hierna vermeld.
Het document waarbij het verzoek wordt ingediend, moet een aantal specifieke gegevens
bevatten:
- de nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer voor
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aantonen
- het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan
- de identiteit van de aangeklaagde
- het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een
einde te maken aan de feiten
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De preventieadviseur psychosociale aspecten:
- kan de indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie voor
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
weigeren, wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft geen dergelijke
feiten op het werk inhouden.
- brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het verzoek en van het feit
dat het verzoek hoofdzakelijk een individueel karakter heeft.
- deelt de identiteit van de verzoeker mee
- deelt het feit dat de verzoeker geniet van bescherming tegen ontslag of
eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden vanaf de datum waarop het
verzoek in ontvangst werd genomen.
De preventieadviseur psychosociale aspecten zal in het kader van het onderzoek van
het verzoek:
- zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten meedelen die hem
worden ten laste gelegd
- de personen, getuigen of anderen, die hij nuttig oordeelt horen en het verzoek
op volledig onpartijdige wijze onderzoeken
- onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen van het feit dat de
werknemer die een getuigenverklaring heeft afgelegd de bescherming tegen
ontslag of eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden geniet en hem de
identiteit van de getuige meedelen
De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van hun gedateerde en
ondertekende verklaringen, die, in voorkomend geval, een toestemming bevatten om de
verklaringen over te maken aan het Openbaar Ministerie dat erom vraagt.
Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de preventieadviseur bewarende
maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te overhandigen. De werkgever
deelt zo snel mogelijk en schriftelijk aan de preventieadviseur zijn gemotiveerde
beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan de voorstellen van de bewarende
maatregelen zal geven.
Indien de werkgever deze maatregelen niet treft, zal de preventieadviseur psychosociale
aspecten een beroep doen op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.
De preventieadviseur psychosociale aspecten is er eveneens toe gehouden een beroep
te doen op de inspectie van TWW wanneer hij, nadat hij zijn advies heeft verstrekt,
vaststelt dat de werkgever geen (geschikte) maatregelen treft en dat hetzij er een ernstig
en onmiddellijk gevaar voor de werknemer bestaat, hetzij de aangeklaagde de
werkgever
is
of
deel
uitmaakt
van
het
leidinggevend
personeel.
Wanneer een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten
opnemen in het feitenregister.
DE EXTERNE PROCEDURE
In tweede lijn kan de werknemer een beroep doen op de inspectie van het Toezicht op het
Welzijn op het Werk.
De werknemer kan een vordering instellen bij de arbeidsrechtbank. De rechter kan de
werknemer bevelen eerst de interne procedure in de onderneming uit te putten.
Sancties
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Aan de werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk, kan een sanctie worden opgelegd zoals
vermeld in artikel 15 onder punt 8 van het arbeidsreglement.
Ontslagbescherming
De werknemer die een klacht of een rechtsvordering heeft ingediend, geniet een
bescherming tegen ontslag. Werknemers die optreden als getuigen in geschillen van deze
aard genieten deze bescherming tegen ontslag.
De werkgever kan enkel een einde stellen aan de arbeidsovereenkomst omwille van redenen
die vreemd zijn aan de klacht of rechtsvordering.
De beschermingsperiode eindigt twaalf maanden na het indienen van de klacht of het
afleggen van de getuigenverklaring of drie maanden na de datum waarop het vonnis een
definitief karakter krijgt.
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BIJLAGE 6

1

Diensten
Welzijn,
Preventie
en
Bescherming,
vertrouwenspersonen, syndicale afvaardiging

Welzijn op het werk, Preventie en Bescherming

Interne dienst voor Preventie en Bescherming
Hilde Donck
Gasthuisstraat 10 - 8800 Roeselare
T: 051 / 80 52 65 – M: 0495 / 16 59 32

Comité voor preventie en bescherming op het werk
COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW)
Voorzitter Bart Wenes
voorzitter CPBW
Leden
Steven Verdoolaege
algemeen directeur
Trui Vandecasteele
directeur HR
Frederik Degrande
arbeidsarts en afgevaardigde voor Liantis
Joris Vanraes
gewestelijk secretaris ACV-Openbare Diensten
Philip Degryse
afgevaardigde ACV-Openbare Diensten
Isabel Librecht
afgevaardigde ACV-Openbare Diensten
Inge Vanhoutteghem
afgevaardigde ACOD
Ingrid Daveloose
secretaris zone West-Vlaanderen VSOA-LRB
Secretaris Hilde Donck
preventieadviseur

Externe dienst voor preventie en bescherming
Liantis, Ovenstraat 5, 8800 Roeselare
Tel : 051 / 26 06 01
Contactpersoon: Isabelle Lein

Externe preventie geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
Liantis, Dirk Martensstraat 26/1, 8200 Brugge
Tel: 050 / 47 47 47
Contactpersoon: Jonathan Duvillier, preventieadviseur-psycholoog

2
-

Vertrouwenspersonen
Joost Tytgat (Patrimonium) : 0492/13.18.84 of joost.tytgat@motena.be
Tim Ramaut (WZC De Zilverberg) : 051/26.26.83 of tim.ramaut@motena.be
Jordi Vansevenant (WZC Sint-Henricus) : 051/26.90.35 of jordi.vansevenant@motena.be
Emelie Deleu (WZC Sint-Henricus) : 0490/65.43.33 of emelie.deleu@motena.be
Lynn Naert (WZC De Zilverberg) : 0495/91.74.69 of lynn.naert@motena.be
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3

Syndicale afvaardiging

Samenstelling Bijzonder Onderhandelingscomité
Werkgever
-

Bart Wenes, voorzitter
Steven Verdoolaege, algemeen directeur
Trui Vandecasteele, directeur HR
Nele Maelfait, projectleider

Werknemers
-

Isabel Librecht, afgevaardigde ACV-Openbare Diensten
Philip Degryse, afgevaardigde ACV-Openbare Diensten
Joris Vanraes, gewestelijk secretaris ACV-Openbare Diensten
Inge Vanhoutteghem, afgevaardigde ACOD-LRB
Ingrid Daveloose, secretaris zone West-Vlaanderen VSOA-LRB

Samenstelling Hoog Overlegcomité
Werkgever
-

Bart Wenes, voorzitter
Steven Verdoolaege, algemeen directeur
Trui Vandecasteele, directeur HR
Nele Maelfait, projectleider

Werknemers
-

Isabel Librecht, afgevaardigde ACV-Openbare Diensten
Philip Degryse, afgevaardigde ACV-Openbare Diensten
Joris Vanraes, gewestelijk secretaris ACV-Openbare Diensten
Inge Vanhoutteghem, afgevaardigde ACOD-LRB
Ingrid Daveloose, secretaris zone West-Vlaanderen VSOA-LRB
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BIJLAGE 7

Inspectiediensten

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Directie Toezicht op de Sociale wetten
Kleine Bassinstraat 16
8800 Roeselare
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk directie West-Vlaanderen
FAC Kamgebouw
Koning Albert I - laan 1/5 bus 5
8200 Brugge

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Sociale Inspectie
Oude Gentweg 75c
8000 Brugge
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BIJLAGE 8

Policy omtrent het gebruik van ICT-middelen

Inleiding
Motena (hierna ‘de organisatie’) biedt haar medewerkers informatica- en
communicatiemiddelen (PC, laptop, printer, intranet, internet, telefoon, e-mail…) aan met de
bedoeling alle communicatie en de rendabiliteit en kwaliteit van de arbeidsprestaties te
optimaliseren.
Dit reglement heeft als doel duidelijke afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van
die informatica- en communicatiemiddelen (hierna ICT-middelen) en iedere medewerker te
informeren over de controlemaatregelen die van toepassing zijn.
Teneinde een professionele werksfeer te behouden, de belangen van de organisatie te
beschermen en de ICT-infrastructuur optimaal te laten functioneren, wordt iedere
medewerker geacht onderstaande afspraken te respecteren.

Algemene afspraken
Artikel 1 : Alle werkplaatsgebonden ICT-middelen worden uitsluitend gebruikt voor
professionele doeleinden en dus niet voor private doeleinden. Dit betekent dat de
medewerker de werkplaatsgebonden ICT-middelen enkel mag gebruiken voor zover dit
kadert binnen en noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn professionele taken binnen de
organisatie.
Artikel 2 : Het is ten strengste verboden om de ICT-middelen te gebruiken voor:
- ongeoorloofde feiten of feiten die strijdig zijn met de openbare orde of die de
waardigheid van de organisatie, van een rechtspersoon of van een natuurlijke
persoon schaden;
- inbreuken tegen de openbaarheid van bestuur en het recht op privacy;
- inbreuken tegen de veiligheid en/of de goede technische werking van het geheel van
ICT-netwerksystemen van de organisatie;
- inbreuken tegen de wet op het auteursrecht.
Artikel 3 : Volgende handelingen zijn niet toegestaan:
1° het verspreiden via ICT-middelen van:
- vertrouwelijke gegevens betreffende de organisatie, haar klanten of
medewerkers, tenzij dat redelijkerwijze noodzakelijk is voor de goede uitvoering
van het werk;
- valse virusmeldingen;
- bedreigingen of beledigingen;
- commerciële berichten;
- persoonlijke advertenties;
2° het opvragen, bewaren of verspreiden van informatie met een onrechtmatig of
ongepast karakter, bijvoorbeeld omdat het onzedig, racistisch, of religieus gevoelig is;
3° de deelname aan niet-werkgerelateerde wedstrijden, spelprogramma’s of enquêtes.
Artikel 4 : Er kunnen, in overeenstemming met de wetgeving ter zake, controles op het
gebruik van de ICT-middelen worden uitgevoerd.
Artikel 5 : Gelet op de bescherming van vertrouwelijke informatie worden paswoorden in
geen geval bekend gemaakt aan anderen, tenzij de uitdrukkelijke toestemming van een lid
van het managementteam, directiecomité of ICT-personeel is verkregen.
Daarnaast wordt ter bescherming van vertrouwelijke informatie vermeden om paswoorden,
toegangscodes, … ergens op te schrijven.
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Artikel 6 : De ter beschikking gestelde ICT-middelen, alsook de informatie op het systeem,
zijn en blijven eigendom van de organisatie.
Specifieke afspraken inzake het gebruik van e-mail en internet
Artikel 7 :
§1. Het gebruik van e-mail en internet voor persoonlijke aangelegenheden is, zowel tijdens
als buiten de arbeidsuren, niet toegelaten, behoudens de hierna vermelde en strikt te
interpreteren uitzonderingen:
- het versturen van dringende berichten naar familieleden en vrienden voor zover dat
wegens de aard van de omstandigheden niet buiten de arbeidsuren of thuis kan
gebeuren;
- het surfen op internet tijdens de normale arbeidspauzes en na de diensturen,
weliswaar met inachtname van de andere bepalingen in dit reglement. Dit laatste
betekent evenwel geen vrijgeleide want gelet op de veiligheid en goede werking van
het netwerk wordt de toegang tot het internet beperkt door middel van filters.
Andere uitzonderingen zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk akkoord van de
leidinggevende.
§2. Het in §1 toegelaten gebruik voor persoonlijke aangelegenheden is hoe dan ook enkel
toegelaten voor zover het geen gevolg heeft voor de goede werking van het netwerk en de
goede gang van zaken binnen de organisatie.
Artikel 8 : Met het oog op de veiligheid en de goede werking van het netwerk en de
belangen van de organisatie, zijn volgende handelingen ten allen tijde uitdrukkelijk en
absoluut verboden:
- het op een onverantwoorde wijze kennis nemen van elektronische gegevens (bijv.
door middel van hacking);
- het raadplegen van oneerbare (bijv. pornografische), verboden (bijv. racistische of
pedofiele) en betalende websites;
- het raadplegen van websites of verzenden van berichten die aanzetten tot
discriminatie, haat of geweld jegens een individu, een groep of leden ervan op basis
van geslacht, seksuele geaardheid, religie, afkomst, handicap,…;
- het verzenden van berichten die door de bestemmeling kunnen worden ervaren als
intimidatie of pesterijen;
- het versturen van kettingbrieven, ‘spam’, ‘junk’ of andere berichten van die aard;
- het bewust gebruik van online spelen, tenzij verantwoord in het kader van een
begeleiding binnen de organisatie.
Artikel 9 :
§1. Het is niet toegelaten om via en op basis van het organisatie-e-mailadres private
contacten te hebben, aangezien op die manier vragen, standpunten, … vereenzelvigd
kunnen worden met de organisatie.
§2. De medewerker levert de nodige inspanningen om te vermijden dat e-mails van private
aard worden toegestuurd op het organisatie-adres door derden1. In dat opzicht verwittigt de
medewerker de betrokkenen dat het een professioneel e-mailadres betreft.
§3. Bij afwezigheid van de medewerker, worden de nodige maatregelen genomen opdat de
correspondenten worden verwittigd van zijn/haar afwezigheid en de manier waarop e-mails

1

Het begrip derden omvat alle personen behalve uzelf, bijv. cliënten, patiënten, bewoners, bezoekers, collega’s.
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worden behandeld tijdens de afwezigheidsperiode zodat de goede werking van de
organisatie gewaarborgd blijft.

Controle van gebruik ICT-middelen
Artikel 10 : De organisatie respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat in haar
controles niet verder dan nodig is voor de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:
- het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de
goede zeden of de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden;
- de bescherming van de economische, financiële en handelsbelangen van de
organisatie, alsook het tegengaan van ermee in strijd zijnde praktijken;
- het garanderen van de veiligheid en/of de goede werking van de ITnetwerksystemen, met inbegrip van de controle op de kosten die ermee gepaard
gaan, alsook de bescherming van de apparatuur;
- het controleren van de naleving van dit reglement.
Artikel 11 : Er kunnen collectieve controles (d.w.z. op het niveau van de organisatie) worden
verricht aangaande volgende aspecten:
- het volume van het e-mail- en internetverkeer;
- de geraadpleegde internetsites en de duur van de raadpleging;
- het volume en de duur van telefonie, alsook de geraadpleegde nummers.
Artikel 12 :
§1. Wanneer er misbruik of uitzonderlijk gebruik wordt vermoed of vastgesteld van ter
beschikking gestelde ICT-middelen, kunnen er, op vraag van de secretaris of de algemeen
directeur, geïndividualiseerde controles worden verricht op het niveau van een directie,
dienst, groep en/of zo nodig van een individu. Door middel van een voorafgaande algemene
mededeling worden de personeelsleden op de hoogte gebracht van de geïndividualiseerde
controle.
§2. De medewerker die bij toepassing van een geïndividualiseerde controle verantwoordelijk
wordt gesteld voor een niet toegelaten gebruik van ICT-middelen wordt voor iedere
beslissing die hem/haar individueel kan raken, uitgenodigd voor een gesprek met zijn/haar
leidinggevende.
Sancties bij misbruik ICT-middelen
Artikel 13 : Ernstige vormen van misbruik van ICT-middelen kunnen aanleiding geven tot het
treffen van sancties voorzien in het arbeidsreglement, en desgevallend tot een ontslag om
dringende reden.
Artikel 14 : Voor het stellen van verboden handelingen die aanleiding geven tot schade, kan
een medewerker persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het stellen van dergelijke
handelingen kan aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging en vergoeding van de
geleden schade.
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BIJLAGE 9

Deontologische code medewerkers

Inleiding
Deze deontologische code is een geheel van gedragsregels en gebruiken dat als leidraad
dient voor elke medewerker van Motena bij de uitoefening van zijn/haar dienstverlening,
ongeacht zijn/haar graad, rang of functie.
De code heeft als doel de medewerkers een houvast te bieden bij het streven naar een
dynamische cultuur waarin loyauteit, klantgerichtheid, objectiviteit, samenwerking,
professionaliteit, bekwaamheid en engagement uitgangspunten zijn.
De deontologische code werd opgebouwd en uitgewerkt op basis van de relevante
bepalingen in het OCMW- decreet2.
De deontologische code bestaat uit vijf onderdelen:
1. Loyauteit en correctheid
2. Klantgerichtheid
3. Objectiviteit
4. Spreekrecht en spreekplicht
5. Informatie en vorming
Er werd gekozen voor een beknopte en vrij algemene uitwerking van deze onderdelen
aangezien de code van toepassing is op alle onderdelen en niveaus van de organisatie.

1

Loyauteit en correctheid

Wij oefenen onze job op een loyale en correcte wijze uit. Dit betekent dat wij trouw zijn aan
Motena en op een actieve wijze constructief meewerken aan de opdracht en de
doelstellingen van de organisatie. Elke uitspraak of handeling die ingaat tegen de belangen
van de organisatie, zowel tijdens de diensturen als in de privé-sfeer, wordt met andere
woorden vermeden. We stellen geen handelingen die het belang van de dienst of de
waardigheid van ons ambt in het gedrang kunnen brengen.
Bij de uitoefening van onze functie respecteren wij steeds de bestaande regelgeving en
streven we de meest efficiënte manier van werken na. Bij het formuleren van adviezen en
nemen van beslissingen gaan we zo veel mogelijk uit van volledige, correcte en objectieve
feiten.
Op een loyale en correcte manier onze functie uitoefenen, betekent ook dat we steeds
respectvol, waardig en rechtvaardig blijven ten opzichte van klanten3 en derden. We
onthouden ons van kwetsende, denigrerende of aanstootgevende houdingen, kledij en
taalgebruik. We doen of zeggen niets waarvan een burger het als een inbreuk op zijn/haar
persoon of waardigheid kan beschouwen.
We kunnen informatie uitwisselen met collega’s en leidinggevenden, ideeën toetsen, ons
standpunt verdedigen en daar kan gerust een intern debat worden over gevoerd. Er wordt
open en duidelijk gecommuniceerd. Eens een beslissing is genomen, scharen we ons
achter de beslissing en voeren we die loyaal en geloofwaardig uit.
Art. 106 – 111 Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van 19 december 2008, B.S. 24 december 2008.
3
Het begrip ‘klanten’ omvat zowel patiënten, bewoners, cliënten als collega’s.
2
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Correct onze functie uitoefenen, betekent ook dat we de uitrusting of het materiaal dat de
organisatie ons ter beschikking stelt met de nodige zorg behandelen en niet gebruiken voor
privé-doeleinden zonder toestemming van onze leidinggevende.
2

Klantgerichtheid

We zorgen voor een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. We streven altijd een
snelle en resultaatgerichte afhandeling van de dossiers na, zowel van interne als externe
klanten. We geven de klant gerichte, relevante en nuttige informatie. De klant wordt op de
hoogte gehouden van iedere belangrijke stap die wordt gezet in zijn/haar dossier.
We blijven respectvol in alle omstandigheden, dit betekent dat we rustig en beleefd blijven,
luisteren, duidelijk zijn en de privacy van klanten respecteren.
Klanten weten graag wie we zijn en wat we bedoelen, duidelijkheid en transparantie zijn
dus zeer belangrijk. Vandaar dat we een heldere taal spreken en teksten of brieven schrijven
die voor de klanten begrijpbaar zijn. Bij elke correspondentie met klanten vermelden we onze
naam, functie, dienst en contactgegevens zodat we gemakkelijk te bereiken zijn.
Indien we klanten niet kunnen helpen, verwijzen we hen door naar de juiste dienstverlener in
of buiten de organisatie.

3

Objectiviteit

Burgers hebben het recht om in gelijke gevallen op een gelijke manier te worden
behandeld. We oefenen onze job op een neutrale en onbevangen wijze uit waardoor de
klanten altijd open en zonder enige vorm van discriminatie worden behandeld. Gelijke
gevallen worden dus op een identieke manier behandeld zonder dat er een onderscheid
wordt gemaakt naar leeftijd, geslacht, lichamelijke kenmerken, gezondheidstoestand,
seksuele geaardheid, burgerlijke stand, taal, vermogen, ras, huidskleur, afstamming,
afkomst, nationaliteit, godsdienst of overtuigingen. We laten ons met andere woorden niet
leiden door privé-belangen of persoonlijke voorkeuren die de objectieve uitoefening van onze
taak in het gevaar kunnen brengen.
We combineren onze job niet met een activiteit die we zelf of via een tussenpersoon
verrichten en waardoor:
- de plichten die verbonden zijn aan onze job niet kunnen worden vervuld;
- de waardigheid van ons ambt in het gedrang komt;
- de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;
- een belangenconflict zou ontstaan.
We misbruiken nooit onze functie om rechtstreeks of via tussenpersonen giften, beloningen
of enig ander voordeel dat verband houdt met de functie te vragen of aan te nemen.
We weigeren in ieder geval elk voordeel van schenkingen of testamenten gedaan door
een persoon verblijvende in een van de instellingen van de organisatie. Louter symbolische
geschenken, dat zijn geschenken die een zuivere appreciatie inhouden van een geleverde
inspanning, zijn wel aanvaardbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan over een fles wijn, een kaart,
pralines of bloemen maar niet over geldbedragen. We gaan altijd na of de aanvaarding van
het geschenk verplichtingen schept voor de toekomst. Indien dat het geval is, weigeren we
het geschenk gelet op de onafhankelijke, objectieve instelling van de organisatie. We
aanvaarden dus nooit geschenken die onze onafhankelijke houding ten opzichte van de
gever beïnvloeden. Indien we twijfelen over een bepaald geschenk, bespreken we dit met
onze leidinggevende. Geschenken die ten onrechte werden aanvaard, worden teruggegeven
aan de schenker.
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Indien we in het kader van onze functie contacten hebben met (mogelijke) leveranciers dan
stellen we ons steeds terughoudend op. De bovenvermelde houding inzake geschenken is
hier zeker van belang. We brengen geen bezoeken aan bedrijven of kandidaatdienstverleners terwijl er een procedure voor een (hernieuwing van een) gunning loopt, tenzij
dergelijk bezoek is voorzien bij alle kandidaten en er een verslag van het bezoek wordt
opgesteld.

4

Spreekrecht en spreekplicht

We hebben principieel spreekrecht ten aanzien van anderen. Dat is een uitdrukking van het
recht op de vrijheid van meningsuiting maar ook een belangrijk instrument om de efficiëntie
van de interne besluitvorming en goede communicatie met collega’s en burgers te
bevorderen. We geven informatie op een correcte, volledige en objectieve manier. Indien we
een persoonlijk standpunt formuleren, maken we duidelijk dat we in eigen naam spreken en
vermijden we dat klanten gaan twijfelen aan de onafhankelijkheid en objectiviteit van de
openbare dienst.
De wijze waarop we het spreekrecht uitoefenen mag geen afbreuk doen aan de waardigheid
van ons ambt, noch aan het vertrouwen dat het publiek heeft in de organisatie.
Indien we een nalatigheid, misbruik of misdrijf vaststellen in de uitoefening van onze
functie, brengen we onze leidinggevende op de hoogte. Als dat niet mogelijk is, richten we
ons tot diens leidinggevende.
We behandelen dossiers van klanten en informatie van collega’s met de nodige discretie.
Dit betekent dat we vertrouwelijke informatie geheim houden voor wie niet bevoegd is er
kennis van te nemen. We maken geen informatie of feiten bekend als dat schade zou
toebrengen aan het privé-leven of aan de eer of de goede naam van de betrokken persoon
of de instelling. We delen vertrouwelijke informatie enkel mee aan derden als de betrokken
persoon daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, er een wettelijke
verplichting of een ‘noodtoestand’ voorhanden is. De noodtoestand is een uitzonderlijke
situatie waarbij het beroepsgeheim wordt geschonden om een ander rechtsbelang met een
hogere waarde te beschermen. Die schending is enkel gerechtvaardigd indien er een
onmiddellijk dreigend en ernstig gevaar is en de bekendmaking van vertrouwelijke informatie
een belangrijker rechtsbelang kan beschermen.
De geheimhoudingsplicht blijft gelden na de uitdiensttreding.
Bij eventuele contacten met de pers respecteren we bepaalde regels.
Indien we zelf door de pers worden gecontacteerd in verband met een bepaald onderwerp of
een activiteit, antwoorden we enkel op vragen omtrent concrete feiten (vb: hoeveel mensen
waren aanwezig op een bepaalde activiteit, zijn foto’s beschikbaar, …). Op vragen over de
mening of het standpunt van de organisatie geven we geen antwoord. In dit geval verwijzen
we door naar de communicatieverantwoordelijke.
Een andere mogelijkheid is dat we zelf naar de pers wil stappen. Zoals vermeld beschikken
we als medewerker van Motena over ‘spreekrecht’. We zijn vrij om eventuele onderwerpen
zelf aan te kaarten in de pers. We moeten daarbij wel uitdrukkelijk vermelden dat we enkel
onze eigen mening uiten en dat dit dus in geen geval automatisch de mening is van de
organisatie.
In geval van twijfel over hoe om te gaan met de pers nemen we steeds contact op met de
communicatieverantwoordelijke.
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5

Informatie en vorming

We tonen initiatief, nemen verantwoordelijkheid en gaan met kennis van zaken te werk. We
beschikken over voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om het werk op
een professionele wijze uit te voeren.
We blijven via opleiding, overleg, zelfstudie en/of ervaring op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen en inzichten in het vakgebied waarin we allen actief zijn. Als we via deze
wegen nieuwe en nuttige informatie verkrijgen dan delen we die met collega’s.
Vorming is verplicht indien:
- ze noodzakelijk is voor een betere uitoefening van de functie;
- ze noodzakelijk blijkt voor het beter functioneren van een dienst;
- ze onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling;
- ze een onderdeel uitmaakt van een implementatie van nieuwe werkmethodes en
infrastructuur.
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Titel I

Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I Toepassingsgebied
Artikel 1: Deze rechtspositieregeling is van toepassing op alle personeelsleden, met uitzondering van
de studenten, van de instellingen en diensten van Motena.

Hoofdstuk II Definities
Artikel 2: Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder:
1° Motena: Motena opgericht conform titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet als Zorgbedrijf
Roeselare;
2° BVR: het 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;
3° OCMW- decreet: het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
4° arbeidsovereenkomstenwet: de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
5° de raad: de raad van beheer;
6° de aanstellende overheid: de raad van beheer of het orgaan of de persoon aan wie de
desbetreffende bevoegdheid werd gedelegeerd in toepassing van de delegatiemogelijkheden van
het OCMW- decreet;
7° het bestuur: Motena als organisatie;
8° personeelsdienst: de dienst belast met de taken van het personeelsbeheer onder de
verantwoordelijkheid van de directeur HR;
9° functie: een coherent geheel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat toegekend wordt
aan een personeelslid. De functie(-inhoud) wordt door de algemeen directeur toegewezen aan
een personeelslid;
10° functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud;
11° functieprofiel: de functiebeschrijving en de competenties gerelateerd aan de functie;
12° graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een specifieke
functie;
13° kandidatenbestand: de database met gegevens van natuurlijke personen die bij Motena hebben
gesolliciteerd, alsmede de gegevens van natuurlijke personen die via Motena zijn bemiddeld;
14° het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij
arbeidsovereenkomst;
15° schriftelijk: per brief, per e-mail of via enige andere geschreven drager;
16° toelage: een geldelijk voordeel dat het personeelslid dat welbepaalde prestaties levert, ontvangt;
17° vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het personeelslid
werkelijk maakt;
18° sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die het bestuur aan de
personeelsleden toekent;
19° gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend wordt voor de toepassing van artikel 2 van
het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot
vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994
houdende sociale bepalingen;
20° voltijds: betrekking hebbend op een prestatie van 38 uur per week;
21° volledige prestaties: de prestaties waarvan de werktijdregeling overeenstemt met een voltijdse
functie;
22° avondprestaties: de prestaties die worden geleverd tussen 19 en 20 uur;
23° nachtprestaties: de prestaties die worden geleverd tussen 20 en 6 uur;
24° prestaties op zaterdagen: de prestaties die worden geleverd op zaterdagen tussen 0 en 24 uur;
25° prestaties op zondagen: de prestaties die worden geleverd op zondagen tussen 0 en 24 uur;
26° prestaties op feestdagen: de prestaties die worden geleverd op de reglementair vastgestelde
feestdagen tussen 0 en 24 uur;
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27° onderbroken dienst: een dienst bij dag welke minstens vier achtereenvolgende uren wordt
onderbroken;
28° dienstvrijstelling: de toegestane bezoldigde afwezigheid gedurende de strikt noodzakelijke tijd
nodig om een activiteit tot een goed einde te brengen die niets te maken heeft met het werk en die
niet buiten de verplichte arbeidstijd kan worden volbracht;
29° reguliere selectie: synoniem voor de aanwerving in functies waarvan de tewerkstellingsduur
onbepaald is;
30° versnelde selectie: synoniem voor de aanwerving in functies die ingesteld worden ter uitvoering
van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid, vervangers en voor de contractuele
functies waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is;
31° promotie: synoniem voor bevordering;
32° wervingsreserve: een bindende rangschikking van geslaagde kandidaten op basis van hun
eindresultaat van de selectieprocedure;
33° pool: een lijst, verzameling van voor een selectieprocedure geslaagde kandidaten.

Titel II

De loopbaan

Hoofdstuk I De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de
functies
Artikel 3: De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de
niveaus D en E, overeen met een diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau.
De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma’s of getuigschriften zijn:
1° niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een
diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;
2° niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of
daarmee gelijkgesteld onderwijs;
3° niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
Een functie wordt in een graad gesitueerd op basis van het functieprofiel.
Artikel 4:
§ 1. Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure wordt een vacante functie
vervuld op een van de volgende manieren:
1° door een versnelde selectie;
2° door een reguliere selectie;
3° door een promotieselectie;
4° door interne mobiliteit;
5° door een combinatie van de procedures, vermeld in 1° en 2°, 1° en 3°, 2° en 3° of in 1°, 2° en
3°.
§ 2. Bij de versnelde en reguliere selectie worden tegelijk aan personen extern aan het bestuur en
personeelsleden van het bestuur de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen voor de
functie.
Bij de promotieselectie en bij de procedure van interne mobiliteit worden alleen personeelsleden van
het bestuur uitgenodigd om zich voor de functie kandidaat te stellen.
§ 3. De personeelsdienst verklaart de functie vacant en bepaalt bij de vacantverklaring van de functie
op basis van de interne afspraken volgens welke procedure(s) een selectieprocedure verloopt.

Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

46

Hoofdstuk II De versnelde en reguliere selectie
Afdeling I De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
Artikel 5: Om toegang te hebben tot een functie moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
solliciteren;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
4° onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte of Zwitserland.
Het passend gedrag vermeld in 1°, kan worden getoetst aan de hand van een uittreksel uit het
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daaromtrent een
schriftelijke toelichting voorleggen.
De medische geschiktheid van de kandidaat vermeld in 3°, moet vaststaan op het ogenblik zoals
bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
Artikel 6:
Om in aanmerking te komen voor de versnelde en reguliere selectie, moeten de kandidaten:
1° voldoen aan de vereiste inzake taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
2° slagen voor de selectieprocedure.
§ 2. Bovendien moeten de kandidaten:
1° voor de functies in niveau A, B, en C: voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau
waarin de functie gesitueerd is;
2° in voorkomend geval, voldoen aan de voorwaarden die krachtens reglementering van een
hogere overheid vereist zijn voor de functie.
Alleen de diploma’s en studiegetuigschriften vermeld op de lijst van erkende diploma’s of
getuigschriften die per niveau is vastgesteld ter uitvoering van artikel 11 van het BVR, en de
buitenlandse diploma’s en getuigschriften die daarmee gelijkgesteld werden, komen bij de versnelde
en reguliere selectie in aanmerking.
Artikel 7: De aanstellende overheid kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen.
Artikel 8:
§ 1. In afwijking van artikel 6, 2° is het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie
nadat het geslaagd is voor selectieproeven, vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de
tewerkstellingsbreuk wordt uitgebreid.
§ 2. In afwijking van artikel 6, 2° kan de aanstellende overheid beslissen dat een kandidaat die eerder
heeft deelgenomen aan gelijkwaardige selectieproeven binnen het bestuur of bij een erkend extern
bureau in opdracht van het bestuur, gedeeltelijk of volledig wordt vrijgesteld van de deelname aan een
of meerdere selectieproeven.
De kandidaat vraagt schriftelijk de vrijstelling aan voor de uiterste datum voor indiening van de
kandidaturen, die wordt bepaald in overeenstemming met artikel 11.
Artikel 9:
§ 1. De personeelsdienst kan voor de vacantverklaring van de functie beslissen dat kandidaten die
niet voldoen aan de diplomavereiste die als aanwervingsvoorwaarde geldt voor de niveaus A, B of C,
in aanmerking komen voor aanwerving. In voorkomend geval kan de diplomavereiste worden
vervangen door:
1° een vereiste inzake relevante beroepservaring; ofwel
2° een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse
regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid; ofwel
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3° een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door
de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding; ofwel
4° een selectie-onderdeel waarbij het niveau van de kandidaat ten opzichte van het
opleidingsniveau zoals bepaald in artikel 3 wordt afgetoetst.
§ 2. De optie om geen diplomavereiste op te leggen, steunt op objectieve criteria, zoals bijvoorbeeld:
a) gegevens over schaarste op de arbeidsmarkt van de desbetreffende functie;
b) bepaalde functiespecifieke criteria of vereiste competenties;
c) de overweging dat een selectie met diplomavereiste voor die functie, cluster van functies of
graad geen of te weinig geslaagde kandidaten zal opleveren.
§ 3. De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde of voor een
vergelijkbare functie in het bestuur of bij een andere overheid al eerder is geslaagd voor een selectieonderdeel, als vermeld in § 1, 4°, behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een
nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. De vrijstelling dient schriftelijk te worden
aangevraagd voor de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen en blijft voor vijf jaar geldig.

Afdeling II De reguliere selectieprocedure
Onderafdeling I Algemeen
Artikel 10:
§ 1. Aan elke reguliere selectieprocedure gaat een externe bekendmaking van de vacature met een
oproep tot kandidaten vooraf, wat de gelijke toegang tot het ambt waarborgt.
§ 2. De personeelsdienst kiest de wijze van externe bekendmaking in functie van de doeltreffendheid
ervan voor de vacante functie. De bekendmaking van de vacature dient voor iedereen toegankelijk te
zijn en gebeurt ofwel voor een periode van minimaal zeven kalenderdagen, ofwel permanent.
Het vacaturebericht dat extern wordt verspreid, informeert op voldoende wijze.
§ 3. De bepalingen van § 1 en § 2 zijn niet van toepassing als de personeelsdienst bij de
vacantverklaring beslist een beroep te doen op een bestaande wervingsreserve die geldig is voor de
vacature.
De bepalingen van § 1 en § 2 zijn evenmin van toepassing als de tewerkstellingsbreuk van een
deeltijdse functie wordt uitgebreid of als die functie wordt omgezet in een voltijdse functie.
Artikel 11: De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen volgt minimaal zeven
kalenderdagen op de datum van bekendmaking van de vacature. De personeelsdienst bepaalt de
termijn voor indiening van de kandidaturen.
Artikel 12:
§ 1. Enkel de kandidaat die aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voldoet, wordt toegelaten
tot de selectieprocedure. Hij/zij levert hiervoor de nodige bewijzen ten laatste op de uiterste datum
geldend voor de indiening van de kandidaturen.
§ 2. Op § 1 van dit artikel gelden volgende uitzonderingen:
1° laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure. Zij leveren het bewijs dat ze
aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van indiensttreding, zoniet komen ze niet
in aanmerking voor indiensttreding;
2° kandidaten die een buitenlands diploma voorleggen, worden tot de selectieprocedure toegelaten
indien zij voor de start van de selectieprocedure het bewijs voorleggen dat ze de
gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd. Uiterlijk op de datum van
indiensttreding moeten ze het gelijkwaardigheidsbewijs voorleggen, zoniet komen ze niet in
aanmerking voor indiensttreding;
3° kandidaten die een aanvullend diploma, attest, brevet of getuigschrift dienen te behalen, worden
tot de selectieprocedure toegelaten. Zij leveren het bewijs dat ze aan de aanvullende
voorwaarde(n) voldoen ten laatste op het tijdstip bepaald door de aanstellende overheid.
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§ 3. Voor de toepassing van § 1 en § 2 volstaan als bewijsstukken, gewone kopieën of afschriften van
de vereiste documenten. Een schriftelijke verklaring van de kandidaat over zijn diploma volstaat als
bewijsstuk voor deelname aan de selectieprocedure. Bij indiensttreding wordt een kopie van het
diploma of een eensluidend verklaard afschrift gevraagd aan de geslaagde kandidaten.
§ 4. De personeelsdienst beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen en van de
voorgelegde bewijzen. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de
selectieprocedure worden toegelaten en welke kandidaten definitief worden geweigerd. De kandidaten
die worden geweigerd, worden daarvan op de hoogte gebracht met vermelding van de reden voor
weigering.

Onderafdeling II De selectieprocedure
Artikel 13: Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van één of meer
selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken worden afgestemd op de
functiebeschrijving. Voor functies van dezelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig.
Overeenkomstig de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering
van de wet van 19 december 1974, mag een afgevaardigde van iedere representatieve
vakorganisaties de selecties bijwonen als waarnemer.
Artikel 14:
§ 1. De selecties worden uitgevoerd door een of meerdere selectiecommissies.
§ 2. De personeelsdienst stelt de samenstelling en de werking van de selectiecommissie vast.
Voor de samenstelling van een selectiecommissie gelden de volgende algemene regels:
1° de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen;
2° elke selectiecommissie bestaat uit ten minste een lid;
3° de selectiecommissie omvat bij voorkeur een deskundige die extern is aan het eigen bestuur;
4° de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van een verschillend geslacht;
5° de leden van de algemene vergadering en de raad van beheer kunnen geen lid zijn van een
selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. De algemeen directeur kan
geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure waarvoor hij de aanstellende
overheid is.
Artikel 15:
In afwijking van artikel 14 kunnen de selecties geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan een
extern selectiebureau. Het selectiebureau voert in dat geval (een deel van) de selectie uit in
overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de specifieke opdracht van het bestuur.
Artikel 16: De leden van de selectiecommissies respecteren de volgende gedragsregels bij selecties:
1° onafhankelijkheid;
2° onpartijdigheid;
3° non- discriminatie op grond van zogenaamd ras of huidskleur, nationaliteit of etnische achtergrond,
geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, voorkomen, handicap, geloof of
levensbeschouwing, burgerlijke staat, politieke overtuiging, lidmaatschap aan een syndicale
vereniging, zoals bepaald in de non- discriminatiewetgeving;
4° respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten en voor hun private
levenssfeer;
5° geheimhouding van de vragen en, als dat van toepassing is, respect voor de anonimiteit van de
proeven;
6° verbod op belangenvermenging: indien er een verwantschap tot in de tweede graad bestaat met
één van de kandidaten dan kunnen deze personen geen deel uitmaken van de desbetreffende
selectiecommissie.
Artikel 17: De personeelsdienst bepaalt op basis van de interne afspraken voor de aanvang van de
selectieprocedure:
1° of de selectie wordt uitgevoerd op functie, op cluster van functies of op graad;
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2° of de selectieprocedure zal uitmonden in:
a) een bindende rangschikking (of wervingsreserve) van de geschikt bevonden kandidaten op
basis van hun eindresultaat; of
b) een lijst (of pool) van geschikt, en in voorkomend geval van zeer geschikt, bevonden
kandidaten.
Uit die lijst kan de aanstellende overheid, mits uitdrukkelijke motivering, een kandidaat kiezen.
Artikel 18: De personeelsdienst bepaalt voor de aanvang van de selectieprocedure de selectiecriteria
en selectietechnieken die zullen worden aangewend.
Artikel 19: Als de personeelsdienst kiest voor een combinatie van de reguliere selectie- en
promotieselectie en de gelijktijdige toepassing daarvan, dan worden de externe en de interne
kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven.
Artikel 20: De kandidaten worden vooraf van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte
gebracht.
Artikel 21:
§ 1. De selectiecommissie kan, behoudens overmacht, niet geldig beraadslagen over het eindresultaat
indien niet minstens de helft van de leden aanwezig is.
§ 2. De selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de selectieprocedure een gemotiveerd
eindverslag op met vermelding van eventuele deelresultaten van de kandidaten en van hun
eindresultaat.
Artikel 22: Kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.

Onderafdeling III Wervingsreserve of pool
Artikel 23: De personeelsdienst beslist bij de vacantverklaring of er een wervingsreserve of pool
wordt aangelegd en hoe lang die geldig is. De geldigheidsduur bedraagt ten minste twaalf maanden
en kan worden verlengd door de personeelsdienst voor het verstrijken van de initiële geldigheidsduur.
De duur van de wervingsreserve of pool vangt aan op de datum van het eindverslag van de selectie.
Artikel 24: Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld,
worden in de wervingsreserve of pool opgenomen.
Artikel 25: Kandidaten die zijn opgenomen in een wervingsreserve of pool kunnen hieruit worden
geschrapt indien ze twee keer aan een aangeboden functie verzaken.
De kandidaten die uit een wervingsreserve of pool worden geschrapt, worden hiervan op de hoogte
gebracht.
Artikel 26: In volgende gevallen kan worden beslist de eerstvolgend gerangschikte kandidaat aan te
stellen, zonder dat de eerst gerangschikte kandidaat zijn plaats op de wervingsreserve verliest:
1° indien de eerst gerangschikte kandidaat niet in dienst kan treden binnen de drie maanden na
aanbieding van een functie;
2° indien de eerst gerangschikte kandidaat niet binnen de tien werkdagen schriftelijk reageert op de
aangeboden functie.
Artikel 27: De aanstellende overheid kan een nieuwe procedure organiseren, zelfs indien er nog
kandidaten opgenomen zijn in een nog geldende wervingsreserve of pool voor een functie.
Er kan evenwel geen enkele kandidaat uit de nieuwe reguliere selectieprocedure worden aangesteld
tot zolang er nog kandidaten opgenomen zijn in de vorige wervingsreserve, uitgezonderd wanneer
geen enkele van de nog op de wervingsreserve opgenomen kandidaten op de aangeboden functie
en/of de vooropgestelde startdatum wenst in te gaan.
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Afdeling III De versnelde selectieprocedure
Artikel 28: Voor de versnelde selectieprocedure die wordt ingesteld ter uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden, voor vervangers en voor de contractuele
functies waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is, geldt het volgende:
1° De kandidaten moeten voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, zoals bepaald in
afdeling I van dit hoofdstuk, met inbegrip van de diplomavereiste. De bewijzen worden geleverd
overeenkomstig de bepalingen van afdeling II van dit hoofdstuk.
2° Kandidaten worden geput uit het kandidatenbestand, vloeien voort uit samenwerking met externe
instanties, of worden gecontacteerd via enig dienstig middel.
3° De kandidaten bezorgen, in voorkomend geval, hun kandidaatstelling binnen de vermelde termijn.
4° De kandidaten worden van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte gebracht.
5° De selectie gebeurt op basis van een sollicitatiegesprek, eventueel aangevuld met bijkomende
selectie-instrumenten, en wordt uitgevoerd door een selectiecommissie.
6° De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie en de meest
geschikte kandidaat wordt aangesteld.
Artikel 29: De raad kan beslissen om bepaalde functies te reserveren voor functies die worden
ingesteld ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden. In voorkomend
geval wordt de versnelde selectieprocedure uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 28.

Afdeling IV De aanwerving van personen met een arbeidshandicap
Artikel 30: Het bestuur streeft ernaar dat ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden binnen
het bestuur, uitgedrukt in voltijds equivalenten, bestaat uit personen met een arbeidshandicap die aan
één of meerdere van de volgende voorwaarden voldoen:
1° ze zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap,
voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
2° ze zijn erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als personen
met een handicap;
3° ze komen in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een
integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet
van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
4° ze zijn in het bezit zijn van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een
Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en
fiscale voordelen;
5° ze zijn slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en kunnen een bewijs
voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %, uitgereikt door het Fonds
voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door de Administratieve
Gezondheidsdienst of zijn rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
6° ze hebben hun hoogste getuigschrift of diploma behaald in het buitengewoon secundair onderwijs.
Voor de toepassing van het percentage worden de functies van het verplegend en verzorgend
personeel niet meegerekend.
Artikel 31: De kandidaten moeten voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals
bepaald in afdeling I van hoofdstuk II van deze titel.
Artikel 32: Bij de toepassing van de selectieproeven worden de hinderpalen die verbonden zijn met
de handicap, door redelijke aanpassingen verholpen. Die aanpassingen zullen ook bij de eventuele
uitvoering van de functie worden doorgevoerd.
Artikel 33: De raad kan beslissen om bepaalde functies te reserveren voor personen met een
arbeidshandicap.
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Afdeling V De indiensttreding
Artikel 34: De aanstellende overheid bepaalt de datum of termijn van indiensttreding van het
geselecteerde personeelslid. Het personeelslid wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Behalve in geval van overmacht, wordt een kandidaat die niet in dienst treedt op de vastgestelde
datum of binnen de overeengekomen termijn, geacht definitief aan zijn aanstelling te verzaken.

Hoofdstuk III De evaluatie tijdens de loopbaan
Artikel 35: Overeenkomstig de bepalingen van het OCMW-decreet is de evaluatie de procedure
waarbij een oordeel wordt geformuleerd over de manier waarop een personeelslid functioneert.
Het evaluatiesysteem kadert in het globale personeels- en organisatiebeleid en beantwoordt aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
De modaliteiten betreffende de evaluatie tijdens de loopbaan zijn door de raad vastgesteld in het
evaluatiereglement dat is opgenomen als bijlage 3 aan deze rechtspositieregeling.
De bepalingen omtrent evaluatie doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen betreffende het
ontslag van contractuele personeelsleden.

Hoofdstuk IV

Vorming, training en opleiding

Artikel 36: Het vormingsbeleid kadert in het globale personeels- en organisatiebeleid en beantwoordt
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De praktische modaliteiten m.b.t. vorming,
training en opleiding worden door de raad vastgelegd in een vormingsreglement.

Hoofdstuk V

De promotie

Afdeling I Algemene bepalingen
Artikel 37: De promotie is de aanstelling van een personeelslid in een graad waaraan hogere
opeenvolgende salarisschalen zijn gekoppeld dan aan zijn huidige graad.
Een promotie is alleen mogelijk in een vacante functie.
Artikel 38: Voor de deelname aan een promotieselectie komen de volgende personeelsleden in
aanmerking:
1° de personeelsleden tewerkgesteld in niveau A, B of C die aan de toelatings- en
promotievoorwaarden voldoen, als ze aan volgende criteria beantwoorden:
a) in het bezit zijn van een contract van onbepaalde duur;
b) geslaagd zijn voor een reguliere of promotieselectie.
2° de personeelsleden tewerkgesteld in niveau D of E die aan de toelatings- en promotievoorwaarden
voldoen, als ze aan één van volgende criteria beantwoorden:
a) in het bezit zijn van een contract van onbepaalde duur;
b) in het bezit zijn van een contract van bepaalde duur en minimum zes maanden anciënniteit
hebben.

Afdeling II De promotievoorwaarden
Artikel 39: Om voor een promotie in aanmerking te komen, moeten de kandidaten:
1° een gunstig evaluatieresultaat hebben gekregen voor de laatste evaluatie;
2° in voorkomend geval, voldoen aan de specifieke voorwaarden die krachtens reglementering van
een hogere overheid vereist zijn voor de functie;
3° slagen voor een selectieprocedure;
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4° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers.
De aanstellende overheid kan aanvullende promotievoorwaarden vaststellen.

Afdeling III De promotieselectie
Artikel 40: Aan elke promotie gaat een interne bekendmaking van de vacature met een oproep tot
kandidaten vooraf, wat de gelijke toegang tot het ambt waarborgt. De personeelsdienst bepaalt het
gepaste bekendmakingskanaal of –kanalen. Het vacaturebericht dat intern wordt verspreid, informeert
op voldoende wijze.
Artikel 41: De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen volgt minimaal zeven
kalenderdagen op de datum van bekendmaking van de vacature. De personeelsdienst bepaalt de
termijn voor indiening van de kandidaturen.
Artikel 42:
§ 1. Alleen kandidaten die voldoen aan de promotievoorwaarden worden toegelaten tot de
selectieprocedure. Zij leveren hiervoor de nodige bewijzen ten laatste op de uiterste datum geldend
voor de indiening van de kandidaturen.
§ 2. In afwijking van § 1 worden kandidaten die aan alle promotievoorwaarden voldoen behalve aan
de eventuele aanvullende voorwaarde(n) opgelegd krachtens een reglementering van een hogere
overheid tot de selectieprocedure toegelaten. Zij leveren het bewijs dat ze aan de voorwaarde(n)
voldoen ten laatste op het tijdstip bepaald door de aanstellende overheid.
§ 3. Voor de toepassing van § 1 en § 2, is artikel 12, § 3 en § 4 naar analogie van toepassing.
Artikel 43:
§ 1. De selectieprocedure voor een promotie verloopt conform aan de reguliere selectieprocedure,
vermeld in de artikelen 13 t.e.m. 22.
§ 2. De bepalingen betreffende de vrijstelling van een selectieonderdeel, vastgesteld in artikel 8, § 2,
zijn van overeenkomstige toepassing.
§ 3. De personeelsdienst bepaalt bij de vacantverklaring van de functie of een promotiereserve of pool
wordt aangelegd en hoe lang die geldig is. De geldigheidsduur van de promotiereserve of pool
bedraagt ten minste twaalf maanden en kan worden verlengd door de personeelsdienst voor het
verstrijken van de initiële geldigheidsduur. De duur van de promotiereserve of pool vangt aan op de
datum van het eindverslag van de selectie.
De overige bepalingen van de wervingsreserve of pool in de artikelen 23 t.e.m. 27 zijn van
overeenkomstige toepassing op de promotiereserve of pool.

Afdeling IV De inloopperiode van het personeelslid na een promotie
Artikel 44:
§ 1. De inloopperiode beoogt de inwerking van het personeelslid in zijn nieuwe functie en stelt de
leidinggevende(n) in staat de geschiktheid van het personeelslid voor de functie te verifiëren.
§ 2. De duur van de inloopperiode na promotie is twaalf maanden.
Voor de berekening van de duur van de inloopperiode worden in aanmerking genomen:
1° elke periode waarin het personeelslid effectief prestaties heeft verricht;
2° de afwezigheden in het kader van jaarlijkse vakantie en feestdagen.
De inloopperiode wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden, met uitzondering van die vermeld
in 2°, meer is dan dertig werkdagen en dat met een duur gelijk aan de totale duur van de
afwezigheden.
§ 3. Het personeelslid krijgt tijdens de inloopperiode feedback over zijn manier van functioneren.
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Voor de afloop van de inloopperiode wordt het personeelslid geëvalueerd conform de bepalingen in
het evaluatiereglement (bijlage 3). Als het personeelslid een ongunstige evaluatie krijgt op het einde
van zijn inloopperiode, wordt de aanstelling in de promotiefunctie beëindigd en kan het personeelslid
zijn vorige functie, of een andere, vacante functie van zijn vorige graad, als zijn vorige functie niet
meer vacant is, (opnieuw) opnemen overeenkomstig de bepalingen van de artikel 169.

Hoofdstuk VI

Interne mobiliteit

Artikel 45: De bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de algemeen
directeur om in het kader van de goede werking en de continuïteit van de dienst of directie de functie(inhoud) of plaats van tewerkstelling van de personeelsleden te wijzigen.

Afdeling I Algemene bepalingen
Artikel 46: Onder interne mobiliteit wordt verstaan: de heraanstelling van een personeelslid in een
vacante functie die in dezelfde graad, in een andere graad met dezelfde salarisschaal, of in een graad
met een lagere salarisschaal is ingedeeld.
De procedure van interne mobiliteit is van toepassing op alle functies binnen het bestuur.
Artikel 47: Voor de deelname aan een procedure van interne mobiliteit komen de volgende
personeelsleden in aanmerking:
1° de personeelsleden tewerkgesteld in niveau A, B of C die aan de toelatingsvoorwaarden en de
voorwaarden voor interne mobiliteit voldoen, als ze aan volgende criteria beantwoorden:
a) in het bezit zijn van een contract van onbepaalde duur;
b) geslaagd zijn voor een reguliere of promotieselectie.
3° de personeelsleden tewerkgesteld in niveau D of E die aan de toelatingsvoorwaarden en de
voorwaarden voor interne mobiliteit voldoen, als ze aan één van volgende criteria beantwoorden:
a) in het bezit zijn van een contract van bepaalde duur;
b) in het bezit zijn van een contract van bepaalde duur en minimum zes maanden anciënniteit
hebben.

Afdeling II De voorwaarden voor interne mobiliteit
Artikel 48: De kandidaten moeten ten minste:
12° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving;
3° in voorkomend geval, voldoen aan de diploma- en/of kwalificatievereiste die krachtens
reglementering van een hogere overheid vereist is voor de functie;
4° slagen voor een selectieprocedure;
5° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers.

Afdeling III De procedure van interne mobiliteit
Artikel 49: Aan elke interne mobiliteit gaat een interne bekendmaking van de vacature met een
oproep tot kandidaten vooraf, wat de gelijke toegang tot het ambt waarborgt. De personeelsdienst
bepaalt het gepaste bekendmakingskanaal of –kanalen. Het vacaturebericht dat intern wordt
verspreid, informeert op voldoende wijze.
Artikel 50: De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen volgt minimaal zeven
kalenderdagen op de datum van bekendmaking van de vacature. De personeelsdienst bepaalt de
termijn voor indiening van de kandidaturen.
Artikel 51: De selectieprocedure wordt uitgevoerd zoals beschreven in de artikelen 13 t.e.m. 22.
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Artikel 52:
§ 1. De aanstellende overheid beslist over de heraanstelling.
§ 2. Het personeelslid behoudt na de heraanstelling in een andere functie de schaalanciënniteit die
het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige functie.
§ 3. Bij heraanstelling in een functie van een andere graad wordt eventuele graadanciënniteit in de
nieuwe graad vastgesteld op basis van een vergelijking van de diensten in de vroegere functie met de
voorwaarden en met het functieprofiel van de nieuwe functie waarin het personeelslid heraangesteld
wordt.

Hoofdstuk VII

Externe personeelsmobiliteit

Artikel 53: Dit hoofdstuk is van toepassing op personeelsleden van de eigen organisatie, de stad
Roeselare, het OCMW Roeselare, de autonome gemeentebedrijven en de verenigingen zoals
omschreven in het OCMW-decreet met hetzelfde werkingsgebied.
Artikel 54: De externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van de in artikel 53 vermelde
overheden wordt, als de aanstellende overheid er gebruik wenst van te maken, verwezenlijkt op de
volgende manieren:
1° door deelname aan de procedure voor interne personeelsmobiliteit;
2° door deelname aan de promotieprocedure.
Bij de toepassing van externe personeelsmobiliteit worden dus niet alleen personeelsleden in dienst
bij de organisatie uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante betrekking, maar ook de
personeelsleden bedoeld in artikel 53.
Artikel 55: De externe personeelsmobiliteit is enkel van toepassing op de bestendige contractuele
functies.
Artikel 56: De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de
procedure van interne personeelsmobiliteit of voor deelname aan de promotieselectie voor een
vacature bij een andere overheid:
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden, ongeacht hun administratieve toestand;
2° de contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de eigen overheid in
aanmerking te komen voor deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit,
respectievelijk aan de promotieprocedure.
Artikel 57: Als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring van een functie beslist, dat ze een
beroep doet op externe personeelsmobiliteit, dan volgt zij hierbij de procedure en voorwaarden zoals
bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe
personeelsmobiliteit.
Artikel 58: De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid, wordt aangesteld in
de functie waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld en dat conform de relevante bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe
personeelsmobiliteit.
De anciënniteiten en arbeidsvoorwaarden van het personeelslid dat overkomt van een andere
overheid als gevolg van deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit of aan een
promotieselectie worden vastgesteld zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 20
mei 2011 houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit.

Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

55

Titel III

Het salaris

Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 59: Het jaarsalaris van het personeel wordt vastgesteld op basis van salarisschalen die
bestaan uit:
1° een minimumsalaris;
2° de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen;
3° een maximumsalaris.
Artikel 60:
§ 1. Aan alle graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, vermeld in artikel 63
t.e.m. 67, verbonden.
§ 2. De uitgewerkte, niet geïndexeerde salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 2.
In de salarisschalen zijn de extra jaarpremies, functiecomplementen of salarisbijslagen die na 1
januari 2008 door de federale overheid werden ingevoerd als onderdeel van het salaris voor sommige
personeelscategorieën in de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen en die opgenomen zijn in
de reglementering betreffende de financiering, niet geïncorporeerd. Die extra jaarpremies,
functiecomplementen of salarisbijslagen worden toegekend aan de personeelscategorieën onder de
voorwaarden en aan de bedragen vastgesteld in de onderrichtingen van de financierende federale
overheid.
Artikel 61: Het personeelslid wordt bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan zijn graad.
Het personeelslid ontvangt het salaris dat overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. Onder
geldelijke anciënniteit wordt begrepen, het aantal dienstjaren dat in aanmerking wordt genomen voor
de berekening van het individuele salaris.
Het personeelslid dat geen recht heeft op het meerekenen van vroegere diensten, ontvangt het
beginsalaris van de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is aan zijn graad.
Het salaris van een deeltijds personeelslid wordt vastgesteld in verhouding tot zijn prestaties.
De personeelsdienst stelt het individuele jaarsalaris van de personeelsleden vast.

Hoofdstuk II De functionele loopbaan
Afdeling I Algemene bepalingen
Artikel 62: De functionele loopbaan van een personeelslid bestaat uit de toekenning van
opeenvolgende salarisschalen die met één en dezelfde graad verbonden zijn.
Bij elke aanstelling krijgt het personeelslid de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan van de
graad, tenzij anders bepaald.

Afdeling II De functionele loopbanen per niveau
Artikel 63: De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor het niveau A:
1° A1a-A1b-A2a:
1) van A1a naar A1b na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van A1b naar A2a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A1b en een
gunstig evaluatieresultaat.
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2° A1a-A2a-A3a:
1) van A1a naar A2a na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van A2a naar A3a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en een
gunstig evaluatieresultaat.
3° A4a-A4b: van A4a naar A4b na negen jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig
evaluatieresultaat.
4° A6a-A6b-A7a:
1) van A6a naar A6b na vier jaar schaalanciënniteit in A6a en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van A6b naar A7a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A6a en A6b en een
gunstig evaluatieresultaat.
5° A6a-A7a-A7b:
1) van A6a naar A7a na vier jaar schaalanciënniteit in A6a en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van A7a naar A7b na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A6a en A7a en een
gunstig evaluatieresultaat.
6° A8a-A8b: van A8a naar A8b na negen jaar schaalanciënniteit in A8a en een gunstig
evaluatieresultaat.
7° A5a-A5b: van A5a naar A5b na negen jaar schaalanciënniteit in A5a en een gunstig
evaluatieresultaat.
8° A9a-A9b: van A9a naar A9b na negen jaar schaalanciënniteit in A9a en een gunstig
evaluatieresultaat.
9° A10a-A10b: van A10a naar A10b na negen jaar schaalanciënniteit in A10a en een gunstig
evaluatieresultaat.
Artikel 64: De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor het niveau B:
1° B1-B2-B3:
1) van B1 naar B2 na vier jaar schaalanciënniteit in B1 en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van B2 naar B3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en B2 en een gunstig
evaluatieresultaat.
2° BV1-BV2-BV3:
1) van BV1 naar BV2 na vier jaar schaalanciënniteit in BV1 en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van BV2 naar BV3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in BV1 en BV2 en een
gunstig evaluatieresultaat.
3° B4-B5: van B4 naar B5 na negen jaar schaalanciënniteit in B4 en een gunstig evaluatieresultaat.
4° B6-B7: van B6 naar B7 na negen jaar schaalanciënniteit in B6 en een gunstig evaluatieresultaat.
Artikel 65: De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor het niveau C:
1° C1-C2: van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat.
2° C1-C2-C3:
1) van C1 naar C2 na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van C2 naar C3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en een
gunstig evaluatieresultaat.
3° C3-C4: van C3 naar C4 na negen jaar schaalanciënniteit in C3 en een gunstig evaluatieresultaat.
4° C4-C5: van C4 naar C5 na negen jaar schaalanciënniteit in C4 en een gunstig evaluatieresultaat.
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Artikel 66: De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor het niveau D:
1° D1-D2-D3:
1) van D1 naar D2 na vier jaar schaalanciënniteit in D1 en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van D2 naar D3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en een gunstig
evaluatieresultaat.
2° D4-D5: van D4 naar D5 na negen jaar schaalanciënniteit in D4 en een gunstig evaluatieresultaat.
Artikel 67: De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor het niveau E, voor E1-E2-E3:
1) van E1 naar E2 na vier jaar schaalanciënniteit in E1, en een gunstig evaluatieresultaat;
2) van E2 naar E3 na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2, en een gunstig
evaluatieresultaat.

Hoofdstuk III

De anciënniteiten

Artikel 68: De volgende anciënniteiten zijn van toepassing op het personeelslid:
1° graadanciënniteit;
2° niveauanciënniteit;
3° dienstanciënniteit;
4° schaalanciënniteit;
5° geldelijke anciënniteit.
Artikel 69:
§ 1. De graad-, niveau-, en dienstanciënniteit bestaan uit de werkelijke diensten die bij een overheid
werden gepresteerd.
Onder werkelijke diensten worden alle diensten verstaan die recht geven op salaris of die, wat het
statutaire personeelslid betreft, bij ontstentenis van een salaris worden gelijkgesteld met
dienstactiviteit.
De periodes van verlof of afwezigheid die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit worden weergegeven in
de tabel in bijlage 1.
§ 2. De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van de
aanstelling in een bepaalde graad of een daarmee vergelijkbare graad.
§ 3. De niveauanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum van de
aanstelling op proef in een of meer graden van een bepaald niveau of van een daarmee vergelijkbaar
niveau.
§ 4. De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die gepresteerd zijn bij een overheid.
§ 5. De schaalanciënniteit is de anciënniteit verworven bij het bestuur in een bepaalde salarisschaal
van de functionele loopbaan van een bepaalde graad. Ze neemt een aanvang op de datum van de
aanstelling in die graad, tenzij anders bepaald.
§ 6. Onder geldelijke anciënniteit wordt begrepen, het aantal dienstjaren dat in aanmerking wordt
genomen voor de berekening van het individuele salaris.
Artikel 70: De anciënniteiten worden uitgedrukt in jaren en volle kalendermaanden.
Artikel 71:
§ 1. Relevante beroepservaring in statutair of contractueel verband bij een overheid, in de privésector
of als zelfstandige kan op basis van een beslissing van de aanstellende overheid recht geven op de
toekenning van geldelijke en/of schaalanciënniteit.
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De diensten, verloven en afwezigheden die recht geven op een salaris, zoals weergegeven in bijlage
1, geven in voorkomend geval recht op de toekenning van geldelijke en schaalanciënniteit.
Periodes van onbezoldigde, volledige afwezigheid zoals bepaald in titel VIII verloven en afwezigheden
van deze rechtspositieregeling, kunnen voor maximum één jaar worden meegeteld voor de
toekenning van geldelijke en schaalanciënniteit. De resterende periodes van onbezoldigde
afwezigheid en van disponibiliteit komen enkel in aanmerking voor de toekenning van geldelijke
anciënniteit.
§ 2. Onder overheid wordt in dit artikel verstaan:
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke verenigingen
waarvan ze deel uitmaken en instellingen die eronder ressorteren;
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten en
de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of
van de Europese Economische Ruimte;
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang
en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting
komt.
§ 3. De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld door de personeelsdienst, op basis van
een vergelijking van die ervaring met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid wordt
aangesteld.
§ 4. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een overheid, in de
privésector of als zelfstandige werden gepresteerd. Als bewijsstukken worden onder meer aanvaard:
- attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat en hoelang een personeelslid een
bepaalde functie heeft uitgeoefend en die weergeven wat de functie inhield;
- de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
- evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
- loonfiches;
- zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming.
Die bewijsstukken worden uiterlijk drie maanden na de indiensttreding ingediend bij de
personeelsdienst.
§ 5. Op beslissing van de aanstellende overheid kan, vanaf de eerste dag van de maand volgend op
de maand van indiensttreding van het nieuw personeelslid van wie de beroepservaring bij een
overheid, in de privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de
geldelijke en/of schaalanciënniteit in toepassing van § 1, van in dienst zijnde personeelsleden binnen
dezelfde functie in een identieke rechtspositie de relevante beroepservaring bij een overheid, in de
privésector of als zelfstandige in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de geldelijke
en/of schaalanciënniteit.
De bepalingen van § 4 van dit artikel zijn onverminderd van toepassing op de personeelsleden die
zich op de bepalingen van deze paragraaf beroepen.
Artikel 72:
§ 1. De diensten die in overeenstemming met artikel 71 werden gepresteerd, worden voor de
vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor honderd procent, ongeacht of ze voltijds
dan wel deeltijds werden gepresteerd.
Voor de toepassing van het eerste lid geldt het volgende:
1° deeltijdse diensten die werden gepresteerd na 1 januari 2008, worden vanaf die datum
meegerekend voor honderd procent;
2° deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 1 januari 2008, worden pro rata het
prestatieregime meegerekend.

Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

59

§ 2. De geldelijke anciënniteit, verworven in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende functies, wordt voor
dezelfde periode maximaal voor een volledige prestatie gevaloriseerd. Ze is bovendien in actieve
deeltijdse functies niet onderling cumuleerbaar voor de toekenning van de periodieke verhogingen.
Artikel 73: De diensten die in aanmerking komen voor geldelijke en/of schaalanciënniteit, worden
berekend per kalendermaand. Ze nemen een aanvang op de eerste dag van een maand. De diensten
die niet zijn begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de laatste dag van een
maand, worden niet meegerekend. Indien er twee dagen onderbreking zijn tussen twee
tewerkstellingsperiodes worden die diensten toch voor een volledige maand meegerekend.

Hoofdstuk IV Bijzondere bepalingen
Artikel 74: Personeelsleden die na een onderbreking terug in dienst komen, behouden hun destijds
verworven geldelijke anciënniteit. Indien zij terug in dienst komen in dezelfde graad bij het bestuur,
behouden zij ook hun destijds verworven schaalanciënniteit.
Artikel 75: Het personeelslid dat met toepassing van artikel 71 schaalanciënniteit verwerft voor
ervaring opgedaan bij een andere overheid, in de privésector of als zelfstandige, wordt met de
toegekende schaalanciënniteit ingeschaald in de salarisschaal van de functionele loopbaan die
overeenstemt met de toegekende schaalanciënniteit.
Artikel 76: Het personeelslid dat promoveert, krijgt in zijn nieuwe graad nooit een salaris dat lager is
dan het salaris dat het in zijn vorige graad zou hebben gekregen.
Artikel 77:
§ 1. Het personeelslid dat overgaat naar een graad van een hoger niveau na een reguliere of
promotieselectie heeft ten minste recht op de volgende verhoging van zijn jaarsalaris tegen 100%:
1° 620 euro bij promotie naar niveau D;
2° 745 euro bij promotie naar niveau C;
3° 870 euro bij promotie naar niveau B;
4° 1240 euro bij promotie naar niveau A.
Als het jaarsalaris in de nieuwe graad niet ten minste het bedrag, vermeld in het eerste lid, hoger is
dan het jaarsalaris dat het personeelslid in zijn oude graad zou hebben gekregen, wordt het jaarsalaris
in de nieuwe graad verhoogd tot de minimale verhoging, vermeld in het eerste lid, wordt bereikt.
Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan in de
graad waarnaar het personeelslid overgaat. Daartoe wordt telkens zijn oude salarisschaal, met
inbegrip van de periodieke verhogingen, maar zonder het verloop in de functionele loopbaan,
vergeleken met de nieuwe salarisschaal, met inbegrip van de toepassing van de periodieke
verhogingen en het verloop in de functionele loopbaan.
§ 2. De minimale salarisverhoging vermeld in § 1 is een integraal onderdeel van het jaarsalaris.

Hoofdstuk V De betaling van het salaris
Artikel 78: Het salaris volgt het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het salaris
tegen 100% wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
Artikel 79: Het salaris wordt maandelijks vanaf de indiensttreding betaald op een bank- of
postrekening van een personeelslid. Het salaris wordt betaald uiterlijk op de vierde werkdag na de
arbeidsperiode waarvoor de betaling geschiedt.
Artikel 80: Het maandsalaris is gelijk aan 1/12de van het jaarsalaris. Het uursalaris is gelijk aan
1/1976ste van het jaarsalaris.
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Artikel 81:
§ 1. Als het personeelslid in de loop van de maand in dienst treedt, krijgt het voor die maand zoveel
dertigsten van het maandsalaris als er nog gepresteerde dagen zijn, te rekenen vanaf de dag van
indiensttreding.
Met gepresteerde dagen worden gelijkgesteld: de dagen waarop geen arbeidsprestatie wordt
geleverd, maar waarvoor het salaris niettemin wordt doorbetaald.
§ 2. Als het personeelslid in de loop van de maand met pensioen gaat of overlijdt, wordt het salaris
voor de volledige maand betaald.

Titel IV

De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 82: De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen tegen 100% worden, behoudens
vermelde uitzonderingen, gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
Artikel 83: Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de functie
worden terugbetaald.

Hoofdstuk II De toelagen
Afdeling I De haard- en standplaatstoelage
Artikel 84: Het personeelslid heeft recht op een haard- en standplaatstoelage onder dezelfde
voorwaarden als het gemeentepersoneel. Indien het personeelslid niet binnen de drie maanden vanaf
zijn indiensttreding de nodige bewijzen binnenbrengt, wordt in voorkomend geval enkel de
standplaatstoelage toegekend.

Afdeling II Het vakantiegeld
Artikel 85: De personeelsleden ontvangen een vakantiegeld in overeenstemming met de
gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28
juni 1971 en het daarbij horende uitvoeringsbesluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers.

Afdeling III De eindejaarstoelage
Artikel 86: In deze afdeling wordt verstaan onder:
1° referentieperiode: de periode van 1 januari tot en met 30 september van het in aanmerking te
nemen jaar;
2° jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of, in voorkomend geval, het wachtgeld of de uitkering
uitbetaald in plaats van een salaris, eventueel aangevuld met de haard- of standplaatstoelage of de
gegarandeerde salarisverhoging na promotie.
Artikel 87: Het personeelslid ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage.
Artikel 88: Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het
veranderlijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag bedragen dan
een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing
is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.
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Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend:
1° het forfaitaire gedeelte:
a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2011: 349,73 euro;
b) vanaf 2012 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, telkens
vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de
maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de
maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het resultaat daarvan wordt berekend tot
op twee decimalen nauwkeurig;
c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in b), wordt verhoogd met 898,74
euro;
2° het veranderlijke gedeelte: 2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de
indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in
aanmerking te nemen jaar. Als het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te
nemen jaar geen of slechts een gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage
berekend op basis van het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als het personeelslid
zijn functie wel volledig had uitgeoefend.
De verhoging van het forfaitair gedeelte vermeld in 1°, c) is niet van toepassing op de personeelsleden
die op grond van de federale wetgeving over de financiering van sommige gezondheidsinstellingen,
recht hebben op een jaarlijkse premie en een attractiviteitspremie. Die personeelsleden ontvangen
een eindejaarstoelage zoals berekend in punt 1° a) en b) verhoogd met 148,74 euro en een
attractiviteitspremie in overeenstemming met de onderrichtingen van de financierende overheid.
Artikel 89: Het personeelslid ontvangt het volledige bedrag van de toelage als het als titularis van een
functie met volledige prestaties het volledige salaris heeft ontvangen tijdens de hele duur van de
referentieperiode.
Als het personeelslid niet het volledige salaris heeft ontvangen als titularis van een functie met
volledige prestaties of onvolledige prestaties, wordt het bedrag van de eindejaarstoelage verminderd
in verhouding tot het salaris dat het werkelijk heeft ontvangen.
Personeelsleden die twaalf maanden of langer ononderbroken ziek zijn en een wachtgeld of een
vervangingsuitkering ontvangen, verliezen hun recht op een eindejaarstoelage.
De periodes waarin het personeelslid tijdens de referentieperiode als titularis van een functie met
volledige prestaties of onvolledige prestaties met ouderschapsverlof (als vermeld in het koninklijk
besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de
onderbreking van de beroepsloopbaan) was, of met bevallingsverlof (met toepassing van de
arbeidswet van 16 maart 1971) was, worden gelijkgesteld met periodes waarvoor het personeelslid
het salaris volledig heeft ontvangen.
Artikel 90: De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te
nemen jaar in één keer uitbetaald.

Afdeling IV De onregelmatige prestaties
Onderafdeling I Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen
Artikel 91: Deze afdeling is niet van toepassing op de personeelsleden van niveau A.
Artikel 92:
§ 1. Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het personeelslid:
1° per uur nachtprestaties tussen 20 en 6 uur: een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 35%
van het uursalaris;
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of op een feestdag: een toeslag op het
uursalaris die gelijk is aan 56% van het uursalaris;
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag: een toeslag op het uursalaris die gelijk is
aan 26% van het uursalaris;
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4° dat in onderbroken dienst moet werken, per uur prestaties voor en na de onderbreking: een
toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 50% van het uursalaris per uur prestaties zowel voor
als na de onderbreking.
§ 2. De toeslagen vermeld in § 1 zijn onderling niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag in functie van
de geleverde onregelmatige prestaties is van toepassing.

Onderafdeling II Onregelmatige prestaties van het verplegend, verzorgend en paramedisch
personeel in de federaal gefinancierde gezondheidsinrichtingen
Artikel 93: De salarisbijslag en uurtoeslagen voor onregelmatige prestaties verricht in de federaal
gefinancierde gezondheidsinstellingen, worden wat de bedragen en voorwaarden betreft, toegekend
in overeenstemming met de onderrichtingen van de federale financierende overheid. Die salarisbijslag
en uurtoeslagen zijn niet cumuleerbaar met de toeslagen vermeld in artikel 92.
Artikel 94:
§ 1. Het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat onregelmatige prestaties levert onder
de vorm van nacht-, zaterdag-, zondag- of feestdagprestaties, wisselende uren of onderbroken
diensten, krijgt een jaarlijkse salarisbijslag ten belope van 11% op de werkelijke wedde.
§ 2. Voor de toepassing van dit artikel dient onder onregelmatige prestaties te worden verstaan:
1° nachtprestaties: prestaties uitgevoerd tussen 20 en 6 uur en alle uren en uurdelen van een
prestatie die middernacht overschrijden;
2° zondag- of feestdagprestaties: prestaties uitgevoerd tussen 0 en 24 uur op zon- en feestdagen;
3° wisselende uren: prestaties in wisselende uurroosters of werken in verschillende shiften waarbij
de werkuren cyclisch kunnen terugkeren;
4° onderbroken diensten: prestaties uitgeoefend tijdens dezelfde werkdag en onderbroken door
een pauze van minstens vier uur.
§ 3. De salarisbijslag van 11% kan slechts worden toegekend indien het personeelslid op doorlopende
wijze is onderworpen aan minstens twee van de in § 2 vermelde prestaties.
De salarisbijslag wordt eveneens verkregen indien de werknemer normaal gezien aan de
voorwaarden voldoet, maar zijn uurrooster door het bestuur wordt gewijzigd waardoor hij die maand
niet meer voldoet aan de voorwaarden.
§ 4. De salarisbijslag vermeld in § 1 wordt maandelijks met het salaris verrekend. De bijslag is als
dusdanig onderhevig aan de mobiliteitsregeling die van toepassing is op het salaris (schommelingen
van het indexcijfer) en komt in aanmerking voor de inhouding van de pensioenlasten.
§ 5. De salarisbijslag wordt niet meer toegekend indien:
1° het personeelslid zelf opschorting vraagt van de salarisbijslag van 11%;
2° het personeelslid langer dan één maand afwezig is. In dat geval wordt de salarisbijslag van 11%
verkregen tot het einde van de maand die volgt op de 31ste dag van de afwezigheid.
In afwijking van 2° behoudt het personeelslid de salarisbijslag van 11% bij een afwezigheid ten
gevolge van een arbeidsongeval, beroepsziekte, profylactische verwijdering of bevallingsrust.
Artikel 95:
§ 1. Het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat de salarisbijslag van 11% ontvangt,
wordt boven hun salaris en bijslag een bijkomende toeslag toegekend:
1° van 2,05 euro (niet-geïndexeerd) per uur nachtprestaties;
2° van 1,01 euro (niet-geïndexeerd) per uur zaterdag-, zondag- of feestdagprestaties.
§ 2. De toeslag voor zaterdag-, zondag- of feestdagprestaties is niet cumuleerbaar met de toeslag
voor nachtprestaties.
§ 3. De bijkomende toeslagen vermeld in § 1 worden maandelijks met het salaris verrekend. De
toeslagen zijn als dusdanig onderhevig aan de mobiliteitsregeling die van toepassing is op het salaris
(schommelingen van het indexcijfer) en komt in aanmerking voor de inhouding van de pensioenlasten.
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Onderafdeling III De overuren
Artikel 96: Het overwerk van een personeelslid wordt bepaald en behandeld overeenkomstig de
bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de nota
arbeidstijd.

Afdeling V De mandaattoelage
Artikel 97: Ter uitvoering van artikel 159 kan een mandaattoelage worden toegekend.
De toelage voor het uitoefenen van een mandaat bedraagt vijf procent van het geïndexeerde
brutosalaris van de mandaathouder. De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald.

Afdeling VI De functionerings- en managementstoelage
Artikel 98: Er kan een functioneringstoelage worden toegekend. De concrete modaliteiten van deze
toelage worden uitgewerkt door de raad rekening houdende met de bepalingen in het BVR.
Artikel 99: Er kan een managementstoelage worden toegekend. De concrete modaliteiten van deze
toelage worden uitgewerkt door de raad rekening houdende met de bepalingen in het BVR.
Artikel 100: De functionerings- en managementstoelage zijn niet cumuleerbaar.

Afdeling VII De gevarentoelage
Artikel 101: Voor de gevarentoelage komen de werkzaamheden in aanmerking, waarbij de mate van
gevaar, hinder of ongezondheid bij normale uitvoering ervan aanzienlijk toeneemt door de bijzondere
omstandigheden van fysieke werkdruk waarin ze moeten worden uitgevoerd, of door het gebruik van
schadelijke of gevaarlijke stoffen. Het uitvoerend orgaan van het bestuur somt in een afzonderlijke lijst
de werkzaamheden op die aan die criteria beantwoorden en die in aanmerking komen voor de
gevarentoelage.
Artikel 102:
§ 1. Het personeelslid dat occasioneel een werk uitvoert zoals bepaald in artikel 101, ontvangt een
gevarentoelage, waarvan het maximale bedrag bepaald wordt als volgt:
Aantal uren gevaarlijk werk per maand
minder dan 7 uur
van 7 tot 25 uur
meer dan 25 uur

Bedrag van de gevarentoelage
1,10 euro per uur tegen 100%
1,20 euro per uur tegen 100%
1,25 euro per uur tegen 100 %

§ 2. De onder § 1 bedoelde toelage wordt slechts verleend voor de tijd die werkelijk wordt besteed aan
de uitvoering van het werk dat er recht op geeft.
§ 3. Aan het personeelslid dat permanent werkzaamheden als vermeld in artikel 101 uitvoert, wordt
een jaartoelage toegekend. Het bedrag van die jaartoelage is gelijk aan maximaal 10% van de 13 de
salaristrap van salarisschaal E2 tegen 100%.

Afdeling VIII De permanentietoelage
Artikel 103: Het personeelslid dat wordt aangewezen om zich buiten de normale diensturen thuis
beschikbaar te houden voor interventies, kan een permanentietoelage ontvangen.
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De permanentietoelage bedraagt 2,01 euro tegen 100% voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie
wordt besteed. Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex.
Artikel 104: Als het personeelslid tijdens de permanentie effectief wordt opgeroepen en aan het werk
gaat, wordt, naargelang van het geval de gewone beloning voor overuren gegeven, ofwel de beloning
voor zaterdag, zondag- of nachtprestaties.

Hoofdstuk III De vergoeding voor reis- en verblijfkosten
Artikel 105:
§ 1. Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf bepaalde
bestemming in opdracht of op uitnodiging van de bevoegde leidinggevende van het personeelslid.
§ 2. De bevoegde leidinggevende geeft toestemming voor dienstreizen en keurt de reiskosten goed.
Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is.
§ 3. Het personeelslid dient gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfskosten, samen met de
bewijsstukken, in door middel van een standaardformulier.
Artikel 106:
§ 1. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft recht op
een vergoeding die op 1 januari 2015 gelijk is aan 0,3401 euro per kilometer. De kilometervergoeding
dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van
de parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets.
§ 2. Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruikmaakt, ontvangt een vergoeding
die op 1 januari 2015 gelijk is aan 0,1735 euro per kilometer.
§ 3. Voor dienstreizen met het openbaar vervoer worden de reële kosten vergoed die het
personeelslid bewijst.
§ 4. Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten.
§ 5. De bedragen van de kilometervergoeding worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan
het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te
vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de
maand mei van het voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand
mei van het lopende jaar.
Artikel 107: Als het personeelslid een reizende functie uitoefent, kan de vergoeding voor het gebruik
van zijn privévoertuig uit een forfaitaire vergoeding bestaan. De raad bepaalt in voorkomend geval het
bedrag van de vergoeding en de voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen voor de
toekenning ervan.

Hoofdstuk IV De sociale voordelen
Afdeling I De maaltijdcheques
Artikel 108:
§ 1. Alle personeelsleden, met uitzondering van jobstudenten, hebben per 7,6u effectief geleverde
arbeidsprestaties recht op maaltijdcheques.
Onder de term ‘effectief geleverde arbeidsprestaties’ wordt verstaan: de perioden zoals voorzien in het
uurrooster waarop het personeelslid effectief op de normale arbeidsplaats aanwezig is of in opdracht
van het bestuur elders arbeidsprestaties levert en dit ongeacht de dag waarop deze prestaties worden
geleverd. Dienstvrijstelling volgens artikel 96, opleidingen, dienstreizen, vergaderingen en syndicaal
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verlof worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties. Alle andere vormen van dienstvrijstelling geven
geen recht op maaltijdcheques.
§ 2. Het bedrag van een maaltijdcheque bedraagt 5,50 euro, waarvan 4,40 euro ten laste is van de
werkgever en 1,10 euro ten laste is van het personeelslid.
§ 3. Het maximum aantal maaltijdcheques per jaar is gelijk aan het aantal arbeidsdagen, in het regime
van de vijfdagenweek, dat gedurende dat jaar kan worden gepresteerd door een voltijds personeelslid.
§ 4. De maaltijdcheques worden uiterlijk op de tweede werkdag van de maand, volgend op de maand
waarin de overeenkomstige cheques werden besteld (dit is de maand na de refertemaand), gestort op
de maaltijdchequerekening van de personeelsleden en dit op basis van de effectief geleverde
arbeidsprestaties in de refertemaand.
§ 5. Het personeelslid dat van het voordeel van maaltijdcheques geniet, krijgt gratis een drager (een
kaart) ter beschikking gesteld. Hij verbindt zich ertoe de drager in goede staat te bewaren en terug te
geven aan de werkgever indien hij zijn keuze rond de toekenningswijze van de maaltijdcheques wijzigt
of indien zijn tewerkstelling om welke reden dan ook eindigt. Het personeelslid kan de drager
niettemin bewaren tot aan de vervaldatum van de maaltijdcheques die nog ter beschikking zijn op zijn
maaltijdchequerekening.
In geval van verlies of diefstal van de drager verwittigt het personeelslid zo snel mogelijk zijn
werkgever. In geval van verlies van de drager, zal het personeelslid de vervangingskost van de drager
dragen. In geval van diefstal van de drager, zal de werkgever de vervangingskost van de drager
dragen, op voorwaarde dat het personeelslid het bewijs voorlegt van de aangifte van de diefstal.
In geval van beschadiging van de drager, zal de werkgever de vervangingskost van de drager dragen,
tenzij er sprake is van onzorgvuldig gebruik door het personeelslid.
In ieder geval overschrijdt de vervangingskost in geval van diefstal, verlies of onzorgvuldig gebruik van
het personeelslid de nominale waarde van één maaltijdcheque niet.
Behalve in geval van betwisting van het personeelslid, zal de kost worden afgehouden van de
eerstvolgende netto-verloning die hem verschuldigd is of worden teruggevorderd indien de kost niet
van het nettoloon kan worden afgehouden.

Afdeling II De hospitalisatieverzekering
Artikel 109:
§ 1. Het bestuur sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor:
1° de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
2° de contractuele personeelsleden die zes maanden onafgebroken in dienst zijn.
§ 2. Het bestuur neemt de premie voor de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden, vermeld
in 1°, 2° en 3°, die voltijds, halftijds of meer dan halftijds werken volledig ten laste.
§ 3. Contractuele personeelsleden die geen zes maanden onafgebroken in dienst zijn of die een
contract van bepaalde duur hebben van minder dan zes maanden, kunnen op eigen kosten intekenen
op de gemeenschappelijke polis.
Gepensioneerde personeelsleden en gezinsleden van personeelsleden kunnen op eigen kosten
intekenen op de gemeenschappelijke polis.
Artikel 110: De door het bestuur betaalde premie wordt teruggevorderd van personeelsleden die in de
loop van het verzekeringsjaar:
- uit dienst gaan: de premie wordt teruggevorderd voor het resterende gedeelte van het
verzekeringsjaar;
- voor een periode van meer dan drie maanden onbetaald verlof nemen: de premie wordt
teruggevorderd voor de volledige periode van onbetaald verlof;
- voor een periode van meer dan drie maanden hun loopbaan volledig onderbreken met uitzondering
van thematische verloven: de premie wordt teruggevorderd voor de volledige periode van
loopbaanonderbreking of zorgkrediet.
Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

66

Artikel 111: Het personeelslid wordt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de
hospitalisatieverzekering. Indien het personeelslid zich binnen de maand niet zelf heeft aangesloten,
kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-aansluiting.
Artikel 112: Het bestuur informeert de personeelsleden over de toepassingsvoorwaarden van de
hospitalisatieverzekering.

Afdeling III Tussenkomst in kosten voor het woon-werkverkeer
Artikel 113:
§ 1. Bij gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk wordt het treinabonnement
volledig ten laatste genomen van het bestuur. Als het personeelslid in eerste klasse reist, betaalt hij
zelf de supplementaire kosten daarvoor.
§ 2. Bij gebruik van de bus, de tram of de metro voor de verplaatsingen van en naar het werk worden
de kosten van het abonnement hiervoor volledig terugbetaald door het bestuur.
Artikel 114: Aan het personeelslid dat de afstand van zijn woonst naar zijn werkplaats aflegt met de
fiets, en waarvan die afstand meer dan 0,5 km bedraagt, en als het personeelslid hier met een
reglementaire aanvraag om verzoekt, wordt een premie toegekend.
Die fietspremie bedraagt 0,15 euro per afgelegde kilometer. Er wordt slechts één maal de afstand
woonst-werkplaats per gewerkte dag in rekening gebracht voor de berekening van de premie.
Die premie is cumuleerbaar met de vergoeding opgenomen in artikel 113 in zoverre het personeelslid
beide vervoermiddelen gebruikt tijdens dezelfde verplaatsing om de woonst of het werk te bereiken.
Artikel 115: Het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een
parkeerkaart door de bevoegde hogere overheid, ontvangt een vergoeding voor de verplaatsing van
en naar het werk met de wagen. Die vergoeding is gelijk aan de kostprijs van een treinkaart tweede
klasse over dezelfde afstand.

Afdeling IV Tussenkomst in begrafeniskosten
Artikel 116: Als een personeelslid overlijdt, wordt aan de persoon of personen die de kosten voor de
begrafenis hebben gedragen, een geïndexeerd maandsalaris van het personeelslid, eventueel
verhoogd met de haard- en standplaatstoelage of met om het even welke andere salaristoeslag,
toegekend. Het geïndexeerd maandsalaris wordt omgezet in een maandsalaris voor voltijdse
prestaties als het overleden personeelslid deeltijds werkte.
De tussenkomst in de begrafeniskosten mag niet meer bedragen dan een twaalfde van het bedrag,
vastgesteld met toepassing van artikel 39, eerste, derde en vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.
De tussenkomst in de begrafeniskosten wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag van
een vergoeding die krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen wordt toegekend.

Titel V

Verloven en afwezigheden

Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 117: Het personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende
administratieve toestanden:
1° dienstactiviteit;
2° non-activiteit.
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Artikel 118: Het personeelslid dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is, bevindt
zich in een toestand van non-activiteit, tenzij in geval van overmacht.
Artikel 119: In afwijking van artikel 118 is het personeelslid in dienstactiviteit als het deelneemt aan
een georganiseerde werkonderbreking en verliest hij enkel zijn recht op salaris voor de duur van de
afwezigheid.
Artikel 120: Als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, heeft het personeelslid
geen recht op salaris, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in deze rechtspositieregeling, bij wet,
decreet of besluit.
Artikel 121: Alle verloven worden toegekend door, of onder de verantwoordelijkheid van, de
bevoegde leidinggevende, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze rechtspositieregeling.
Onverminderd de individuele rechten van het personeelslid wordt bij de toekenning van verloven
afgewogen of de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening gehandhaafd blijven.

Hoofdstuk II De jaarlijkse vakantiedagen
Artikel 122:
§ 1. Het personeelslid heeft jaarlijks recht op 26 werkdagen betaalde vakantie voor een volledig
gepresteerd arbeidsjaar.
§ 2. Elke periode met recht op salaris, zoals bepaald in bijlage 1, geeft rekening houdend met de
prestatieregeling, recht op jaarlijkse vakantiedagen.
Bij afwezigheden zonder recht op salaris of afwezigheden wegens deeltijdse prestaties wordt het recht
op betaalde vakantie verhoudingsgewijze verminderd.
Het eerste jaar waarin het personeelslid zich in ziekteverlof bevindt, wordt gelijkgesteld met een
periode met recht op salaris en gedurende het eerste jaar wordt het aantal vakantiedagen dus niet
verminderd.
Artikel 123:
§ 1. De vakantiedagen worden opgenomen na een akkoord tussen het personeelslid en diens
leidinggevende. Bij de bepaling van de data en de verdeling van de vakantiedagen wordt rekening
gehouden met de voorkeur van het personeelslid, alsook met de behoeften van de dienst.
§ 2. In afwijking van § 1 kan het personeelslid:
1° elk jaar maximum vier, niet noodzakelijk aaneensluitende, vakantiedagen opnemen zonder dat
het dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren. In voorkomend geval dient
het personeelslid zijn leidinggevende minstens vijf dagen op voorhand te verwittigen;
2° in geval van onvoorziene gebeurtenissen die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van
het personeelslid vereisen maar de uitvoering van de normale werkzaamheden die tussenkomst
onmogelijk maakt, maximum tien vakantiedagen opnemen zonder dat het dienstbelang kan
worden ingeroepen om het verlof te weigeren (‘verlof om dwingende redenen’). Indien het saldo
vakantiedagen is uitgeput (d.w.z. alle vakantiedagen zijn aangevraagd of effectief opgenomen),
kan beroep worden gedaan op onbetaald verlof.
§ 3. Het personeelslid mag de vakantiedagen bedoeld in § 2, 2° enkel gebruiken voor het doel
waarvoor het wordt opgenomen en slechts voor de benodigde tijd. Op verzoek van de werkgever moet
het personeelslid de gebeurtenis(sen) vermeld in § 2, 2° bewijzen.
Artikel 124: Als een personeelslid ziek wordt voor de aanvang van een aangevraagde en toegestane
vakantiedag of een periode van vakantiedagen, dan wordt de vakantie geschorst.
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Hoofdstuk III De feestdagen
Artikel 125: Met behoud van de toepassing van de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974
en het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de
wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, heeft het personeelslid betaalde vakantie op de
volgende feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15
augustus, 1 november, 11 november en 25 december.
Het personeelslid heeft, in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
houdende invoering van 11 juli als Vlaamse vakantiedag, ook betaalde vakantie op 11 juli.
Artikel 126:
§ 1. Als een feestdag samenvalt met een zondag of gewone inactiviteitsdag wordt die feestdag
vervangen, overeenkomstig de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en zijn
uitvoeringsbesluiten, en opgenomen volgens de modaliteiten van gewone verlofdagen, weliswaar mits
inachtneming van de behoeften van de dienst.
§ 2. Als een personeelslid moet werken op een feestdag krijgt het compensatie overeenkomstig de
bepalingen in artikel 92, § 1, 2°, artikel 94, § 1 of artikel 95, § 1, 2°.

Hoofdstuk IV Het bevallingsverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof
Artikel 127: Het bevallingsverlof wordt toegekend aan het personeelslid overeenkomstig de
bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971.
Artikel 128:
Voor de personeelsleden in bevallingsverlof geldt de regelgeving van gewaarborgd loon en
moederschapsuitkeringen als bedoeld in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Artikel 129:
§ 1. Als de moeder overlijdt, heeft het personeelslid dat vader of meeouder is van het kind, recht op
vaderschapsverlof dat niet langer mag duren dan het deel van het bevallingsverlof dat niet werd
opgenomen door de moeder bij haar overlijden. De vader of meeouder dient het bestuur binnen de
zeven dagen na het overlijden van de moeder schriftelijk op de hoogte brengen van de intentie om
vaderschapsverlof op te nemen. In dit geschrift worden de aanvangsdatum en de duur van de
afwezigheid omwille van vaderschapsverlof vermeld.
§ 2. Bij opname van de moeder in een ziekenhuis heeft het personeelslid dat vader of meeouder is
van het kind, recht op vaderschapsverlof, dat op zijn vroegst een aanvang neemt vanaf de achtste
dag, te rekenen na de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de moeder meer dan zeven dagen
opgenomen is in het ziekenhuis en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft. De vader moet
zijn werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van zijn intentie vaderschapsverlof op te nemen.
Het vaderschapsverlof eindigt als de moeder het ziekenhuis verlaat en uiterlijk bij het verstrijken van
de periode die overeenstemt met het deel van het bevallingsverlof dat door de moeder op het ogenblik
van haar opname in het ziekenhuis nog niet was opgenomen.
§ 3. Het vaderschapsverlof, vermeld in § 1 en § 2, is onbezoldigd. Personeelsleden dienen een
vaderschapsuitkering aan te vragen bij hun ziekenfonds.
Artikel 130: Het personeelslid krijgt, op basis van artikelen 30ter en 30quater van de
arbeidsovereenkomstenwet, op zijn verzoek adoptie- of pleegzorgverlof als een minderjarig kind in zijn
gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij.
Als slechts een van de samenwonende partners adopteert of de pleegvoogdij uitoefent, kan alleen die
persoon het verlof genieten.
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Artikel 131:
§ 1. Het adoptieverlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naargelang het opgenomen
kind de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of al bereikt heeft. De maximumduur van het
opvangverlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind een handicap heeft.
Het adoptieverlof moet worden opgenomen in een aaneengesloten periode. Het personeelslid is
echter niet verplicht om het volledige verlof op te nemen. In dit geval moet het verlof minstens één
week duren of een veelvoud van een week.
De uitoefening van het recht op adoptieverlof moet een aanvang nemen binnen twee maanden die
volgen op de inschrijving van het kind als lid van het gezin van het personeelslid.
§ 2. Het personeelslid behoudt het recht op zijn normale salaris gedurende de drie eerste verlofdagen.
Voor de volgende dagen geniet hij een uitkering ten laste van zijn ziekenfonds waarvan het bedrag
wordt bepaald overeenkomstig artikel 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals gewijzigd.
Artikel 132:
§ 1. Het pleegzorgverlof bedraagt maximaal zes dagen per kalenderjaar. Het personeelslid dat gebruik
wenst te maken van het recht op pleegzorgverlof, dient de werkgever hiervan ten minste twee weken
op voorhand te verwittigen.
§ 2. Tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens pleegzorg heeft de werknemer recht
op uitkeringen ten laste van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening.

Hoofdstuk V Het ziekteverlof
Artikel 133:
§ 1. Ingeval van ziekte of ongeval waardoor het personeelslid in ziekteverlof is, verwittigt het
personeelslid zo snel mogelijk, bij voorkeur voor het tijdstip waarop het werk normaal dient te worden
aangevat, zijn leidinggevende, behoudens in geval van overmacht.
§ 2. De arbeidsongeschiktheid moet worden bevestigd door een doktersattest en het attest moet
uiterlijk binnen de twee werkdagen bij de werkgever worden afgeleverd. Bij verzending geldt de
postdatum als ingangsdatum om te bepalen of de termijn van twee werkdagen werd nageleefd. Bij
verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet de leidinggevende opnieuw zo snel mogelijk worden
verwittigd en dient opnieuw een doktersattest binnen de twee werkdagen te worden afgeleverd.
Het doktersattest vermeldt de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid, of het personeelslid
de woning mag verlaten en, in voorkomend geval, of de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een
nieuwe aandoening.
§ 3. Het personeelslid dat wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is, staat onder geneeskundig
toezicht overeenkomstig de bepalingen in het arbeidsreglement.
Artikel 134: Het personeelslid valt voor de bezoldiging tijdens de afwezigheid, na de regeling van het
gewaarborgd loon, onder het stelsel van de wetgeving op de ziekteverzekering.

Hoofdstuk VI Het omstandigheidsverlof
Artikel 135: Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende
gebeurtenissen:
1° huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke 4 werkdagen
samenwoning door het personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van
het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring van
samenwoning van bloed- of aanverwanten:
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2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter gelegenheid van 10 werkdagen
de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van het personeelslid:
(op te nemen
binnen de 4
maanden na de
geboorte)
3° overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een bloed- of aanverwant 4 werkdagen
in de eerste graad van het personeelslid, of van de samenwonende of
huwelijkspartner:
4° huwelijk van een kind van het personeelslid, van de samenwonende of 2 werkdagen
huwelijkspartner:
5° overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de 2 werkdagen
samenwonende partner in om het even welke graad, die onder hetzelfde dak
woont als het personeelslid of de samenwonende partner:
6° overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de 1 werkdag
samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een
achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid of de
samenwonende partner:
7° huwelijk van een bloed- of aanverwant:
de dag van het
a) in de eerste graad, die geen kind is;
huwelijk
b) in de tweede graad, van het personeelslid, de samenwonende of
huwelijkspartner:
8° priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van het personeelslid, van de dag van de
de samenwonende of huwelijkspartner, of van een broer, zuster, schoonbroer of roomsschoonzuster van de werknemer:
katholieke
plechtigheid of
een daarmee
overeenstemmende
plechtigheid bij
een andere
erkende
eredienst
9° plechtige communie van een kind van het personeelslid of van de de dag van de
samenwonende of huwelijkspartner;
plechtigheid, of,
deelneming van een kind van het personeelslid of van de samenwonende of als dat een
huwelijkspartner aan het feest van de vrijzinnige jeugd;
zondag,
deelneming van een kind van het personeelslid of van de samenwonende of feestdag of
huwelijkspartner aan een plechtigheid in het kader van een erkende eredienst die inactiviteitsdag
overeenstemt met de rooms-katholieke plechtige communie:
is, de
eerstvolgende
werkdag
10° gehoord worden door de vrederechter in het kader van de organisatie van de de nodige tijd,
voogdij over een minderjarige:
maximaal één
dag
11° deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de rechtbank of de nodige tijd
persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank:
Artikel 136: Het omstandigheidsverlof is een recht, maar het personeelslid is niet verplicht die
verloven geheel of gedeeltelijk op te nemen. De personeelsleden kunnen het recht op
omstandigheidsverlof niet cumuleren met het recht op klein verlet zoals voorzien in de
arbeidsovereenkomstenwet.
Het personeelslid bewijst de gebeurtenis naar aanleiding waarvan hij/zij omstandigheidsverlof krijgt
aan de hand van het overmaken van een attest aan zijn leidinggevende.
Artikel 137: Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is in alle gevallen
bezoldigd, met uitzondering van een deel van het verlof ter gelegenheid van de geboorte van een
kind, vermeld in artikel 135, 2°.
Dat verlof wordt toegekend volgens de regels van het arbeidsrecht, in het bijzonder volgens de
regeling vermeld in artikel 30, § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

71

Artikel 138: Wanneer het omstandigheidsverlof uit meerdere dagen bestaat kan het op verzoek van
het personeelslid worden opgenomen in niet-aaneensluitende periodes.

Hoofdstuk VII Het onbetaald verlof
Artikel 139:
§ 1. Personeelsleden kunnen in principe in aanmerking komen voor de volgende contingenten
onbetaalde verloven:
1° twintig werkdagen per kalenderjaar (‘toegestane afwezigheid’), te nemen in volledige of halve
dagen en al dan niet aaneensluitende perioden. Die dagen worden niet bezoldigd;
2° twee jaar gedurende de loopbaan (‘verlof zonder wedde’), te nemen in periodes van minimaal
één maand. Die periodes worden niet bezoldigd.
Aan alle in aanmerking komende personeelsleden kan onbetaald verlof worden toegekend voor zover
het verenigbaar is met de goede werking van de dienst. De aanvraag gebeurt schriftelijk en minstens
drie maanden op voorhand aan de rechtstreeks leidinggevende. De werkgever kan toestaan dat deze
termijn wordt ingekort.
Indien de werknemer zijn aangevraagd onbetaald verlof niet volledig wenst op te nemen kan dit door
de werkgever vroeger worden stopgezet middels een schriftelijke aanvraag en rekening houdende
met een opzeggingstermijn van 3 maanden. De werkgever kan in voorkomend geval eventueel ook
afwijken van de opzeggingstermijn van 3 maanden.
Het onbetaald verlof kan pas na uitputting van de jaarlijkse vakantie uitgezonderd in toepassing van §
1, 2°.
§ 2. Het personeelslid kan bij weigering binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van de
beslissing, die wordt bekend gemaakt binnen een maand na de aanvraag, bezwaar indienen bij de
aanstellende overheid. Hij kan verzoeken om in dit verband te worden gehoord.
§ 3. Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan:
1° twaalf maanden voltijds de loopbaan te onderbreken in periodes van minimaal een maand;
2° gedurende zestig maanden de prestaties te verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse
betrekking in periodes van minimaal drie maanden.
Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft hij/zij een bijkomend recht om twaalf maanden voltijds de
loopbaan te onderbreken, te nemen in periodes van minimaal een maand. Een personeelslid heeft
van zodra hij/zij 55 jaar is, het recht om onbeperkt in tijd de prestaties te verminderen tot 80% of tot
50% van een voltijdse betrekking.
De leden van het directiecomité en de hogere graden van niveau A worden uitgesloten van het recht
op onbetaald verlof.
De personeelsleden tewerkgesteld in leidinggevende functies kunnen hun loopbaan met maximum
1/5de verminderen voor zover hun effectieve aanwezigheid op de werkvloer minstens 4/5de VTE
bedraagt.
Niet-leidinggevende functies hebben recht op onbetaald verlof met 1/5de en zij kunnen hun loopbaan
met meer dan 1/5de verminderen indien er na het leveren van alle mogelijke inspanningen door de
organisatie, een vervanger kan worden gevonden voor het verminderde equivalent en de
dienstverlening hierdoor niet in het gedrang komt. Indien het onbetaald verlof niet wordt toegekend
dient de werkgever dit te motiveren. Het personeelslid kan bij weigering binnen de zeven
kalenderdagen na ontvangst van de beslissing, die wordt bekend gemaakt binnen een maand na de
aanvraag, bezwaar indienen bij de aanstellende overheid. Hij kan verzoeken om in dit verband te
worden gehoord.
De aanvraag van onbetaald verlof als recht gebeurt schriftelijk en minstens drie maanden op voorhand
aan de rechtstreeks leidinggevende. De werkgever kan dat deze termijn wordt ingekort.
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Indien de werknemer zijn aangevraagd onbetaald verlof niet volledig wenst op te nemen kan dit door
de werkgever vroeger worden stopgezet middels een schriftelijke aanvraag en rekening houdende
met een opzeggingstermijn van 3 maanden. De werkgever kan in voorkomend geval eventueel ook
afwijken van de opzeggingstermijn van 3 maanden.
§ 4. Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het
personeelslid van toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van onverenigbaarheden.
§ 5. Onder voorbehoud van andersluidende dwingende wetgeving is gedeeltelijk onbetaald verlof niet
cumuleerbaar met zorgkrediet en thematische verloven.

Hoofdstuk VIII Zorgkrediet en thematische verloven
Afdeling I Zorgkrediet
Artikel 140:
§ 1. De regeling inzake onderbreking van de beroepsloopbaan, zoals die is vastgesteld door de
herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en latere aanpassingen, is van
toepassing op de personeelsleden.
Voor de motieven van het volgen van een opleiding en de zorg van een kind t.e.m. 12 jaar wordt de
regeling inzake zorgkrediet beperkt:
1° de leden van het directiecomité en de personeelsleden met een hogere graad in niveau A kunnen
voor die motieven geen beroep doen op zorgkrediet.
2° de personeelsleden met een leidinggevende functie die geen lid zijn van het directiecomité, noch
een hogere graad in niveau A hebben, kunnen voor die motieven hun loopbaan met maximum 1/5de
verminderen voor zover hun effectieve aanwezigheid op de werkvloer minstens 4/5de VTE bedraagt.
3° personeelsleden zonder leidinggevende functie hebben voor die motieven recht op zorgkrediet met
1/5de en zij kunnen hun loopbaan met meer dan 1/5de verminderen indien er na het leveren van alle
mogelijke inspanningen door de organisatie, een vervanger kan worden gevonden voor het
verminderde equivalent en de dienstverlening hierdoor niet in het gedrang komt. Indien het zorgkrediet
niet wordt toegekend dient de werkgever dit te motiveren. Het personeelslid kan bij weigering binnen
de zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing, die wordt bekend gemaakt binnen een
maand na de aanvraag, bezwaar indienen bij de aanstellende overheid. Hij kan verzoeken om in dit
verband te worden gehoord.
§ 2. De titularissen die één van de in paragraaf 1 vermelde functies waarnemen, worden gelijkgesteld
met die functies bij de toepassing van de daarin vermelde principes.

Afdeling II Verlof voor het verlenen van palliatieve zorgen
Artikel 141: Ieder personeelslid in dienstactiviteit kan zijn loopbaan onderbreken teneinde zorg te
verstrekken aan een persoon krachtens de bepalingen van de herstelwet van 22 januari 1985
houdende sociale bepalingen en latere aanpassingen.

Afdeling III Verlof wegens medische bijstand
Artikel 142: Ieder personeelslid in dienstactiviteit kan voor het verlenen van bijstand of verzorging aan
een gezins- of familielid tot de tweede graad aansprak maken op loopbaanonderbreking
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een
recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.
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Afdeling IV Het ouderschapsverlof
Artikel 143: Ieder personeelslid in dienstactiviteit kan bij de geboorte, de adoptie of de erkenning van
een kind aanspraak maken op ouderschapsverlof overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk
besluit van 19 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de
onderbreking van de beroepsloopbaan.

Hoofdstuk IX Het politiek verlof
Artikel 144: Het politiek verlof wordt toegekend overeenkomstig het decreet van 14 maart 2003
houdende regeling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de provincies, gemeenten, de
agglomeraties van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de openbare
instellingen publiekrechtelijke verenigingen die onder hun controle of toezicht vallen.

Hoofdstuk X Maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan
Artikel 145: Het verpleegkundig en het verzorgend personeel, evenals de gelijkgestelden, hebben
recht op de maatregelen van eindeloopbaan overeenkomstig het sectoraal akkoord van 29 juni 2001
over de uitvoering van het federaal meerjarenplan voor de openbare gezondheidssector wat betreft
maatregelen inzake vrijstelling van prestaties en eindeloopbaan, zoals gewijzigd door het sociaal
akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren – openbare sector van 18 juli 2005.

Hoofdstuk XI De dienstvrijstellingen
Artikel 146: Het personeelslid dat als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau, een
stemopnemingsbureau, of een hoofdstembureau optreedt bij de verkiezingen, heeft recht op
dienstvrijstelling:
1° de dag van de verkiezingen, als hij dan moest werken;
2° als lid van een hoofdstembureau: de nodige tijd om de bij de kieswetgeving voorgeschreven
vergaderingen van de hoofdbureaus bij te wonen.
Artikel 147: Het vrouwelijke personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor borstvoeding op het werk en
voor de prenatale onderzoeken tijdens de diensturen gedurende de zwangerschap. De
borstvoedingspauzes worden niet betaald door de werkgever maar geven recht op een uitkering van het
ziekenfonds.

Artikel 148: Indien het personeelslid opgeroepen wordt door Medex dan krijgt het hiervoor
dienstvrijstelling.
Artikel 149: Voor de duur van de bezoeken aan de arbeidsgeneeskundige dienst wordt
dienstvrijstelling verleend.
Artikel 150: Tijdens een dienstvrijstelling is een personeelslid tijdens de diensturen afwezig, met
behoud van alle rechten. De afwezigheid wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Artikel 151: De dienstvrijstellingen worden toegekend nadat ze worden geattesteerd. Indien de
attestering ontbreekt, dient de betrokken leidinggevende de dienstvrijstelling goed te keuren.

Titel VI

Het mandaatstelsel, het opdrachthouderschap en de
waarneming van een hogere functie
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Hoofdstuk I Het mandaatstelsel
Afdeling I Algemene bepalingen
Artikel 152:
§ 1. Het mandaatstelsel, vermeld in het OCMW- decreet, houdt in dat een personeelslid voor een
vooraf bepaalde periode belast wordt met de uitoefening van een bepaalde functie.
§ 2. Functies in niveau A en B kunnen bij mandaat worden vervuld.
De raad stelt de lijst van functies vast die bij het bestuur bij mandaat kunnen worden vervuld.
Artikel 153: De mandaatperiode duurt minimum vijf jaar.
Het mandaat is verlengbaar met dezelfde duur als de duur van de eerste mandaatperiode.

Afdeling II Toegang tot de mandaatfuncties en de selectie
Artikel 154: De artikelen 10, 40 en 49 betreffende de bekendmaking van de vacature en de oproep tot
kandidaten zijn van overeenkomstige toepassing op de procedure in verband met de aanstelling van
een mandaathouder en dat naargelang het mandaat wordt opengesteld bij reguliere selectie, promotie
of interne mobiliteit.
De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen volgt minimaal zeven kalenderdagen op de
datum van bekendmaking van de vacature.
Artikel 155: Om toegang te hebben tot een vacante mandaatfunctie moet de kandidaat:
1° als de vacature wordt vervuld bij reguliere selectie: voldoen aan de toelatings- en voorwaarden voor
de reguliere selectie;
2° als de vacature wordt vervuld bij promotie: voldoen aan de toelatings- en promotievoorwaarden;
3° als de vacature wordt vervuld bij interne mobiliteit: voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en aan
de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een procedure interne mobiliteit;
4° ongeacht de wijze waarop de vacature wordt vervuld, slagen voor de selectieproeven voor de
mandaatfunctie.
Artikel 156: De artikelen 13 t.e.m. 22 over de selectieprocedure, zijn van overeenkomstige toepassing
op de selectie voor een mandaatfunctie.

Afdeling III Dienstverband, proeftijd, beloning en functionele loopbaan van de
mandaathouder
Artikel 157: De geselecteerde kandidaat wordt in contractueel dienstverband aangesteld in de
mandaatfunctie als hij een personeelslid van het bestuur is of als hij extern is aan het bestuur.
Artikel 158: De inloopperiode voor de mandaatfuncties is twaalf maanden.
De mandaathouder die ongunstig wordt geëvalueerd op het einde van de inloopperiode, wordt van zijn
mandaat ontheven.
Artikel 159: De mandaathouder krijgt de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die
overeenstemt met de functie die hij bij mandaat uitoefent, tenzij hij met toepassing van artikel 71
schaalanciënniteit krijgt. In dat geval wordt hij ingeschaald in de salarisschaal van de functionele
loopbaan die overeenstemt met de toegekende schaalanciënniteit.
Hij heeft recht op de functionele loopbaan onder dezelfde voorwaarden als de personeelsleden die
niet in een mandaatfunctie aangesteld zijn.
De mandaathouder krijgt tijdens de uitoefening van het mandaat de mandaattoelage, vermeld in
artikel 97.
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Afdeling IV De evaluatie, de verlenging en de beëindiging van het mandaat
Artikel 160:
§ 1. De bepalingen van hoofdstuk III van titel II zijn van overeenkomstige toepassing op de evaluatie
van een mandaathouder.
§ 2. Voor de afloop van de mandaatperiode, krijgt de mandaathouder een eindevaluatie van de
afgelopen mandaatperiode, waarbij rekening wordt gehouden met de evaluaties tijdens het mandaat.
Artikel 161: De mandaatperiode van de mandaathouder die een gunstig evaluatieresultaat kreeg voor
de eindevaluatie van de afgelopen mandaatperiode, kan worden verlengd na een beslissing van de
aanstellende overheid. De verlenging gaat in op de datum van afloop van de vorige mandaatperiode.
Bij de verlenging zijn de procedures voor de bekendmaking en de selectie niet van toepassing.
Artikel 162:
§ 1. De mandaathouder die een ongunstig evaluatieresultaat krijgt bij de tussentijdse evaluatie na een
ongunstige periodieke evaluatie of bij de eindevaluatie van de mandaatperiode, wordt van zijn
mandaat ontheven.
§ 2. Bij de beëindiging of de afloop van het mandaat keert het personeelslid dat reeds in dienst was
voor de opname van het mandaat, terug naar de graad waarin het aangesteld was, en, indien
mogelijk, naar zijn vorige functie.
Het personeelslid dat van het mandaat wordt ontheven en voor de opname van het mandaat nog niet
in dienst was, wordt uit het mandaat ontslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor
de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten.
§ 3. Als een mandaathouder met toepassing van § 2, terugkeert naar zijn vorige graad, gelden
volgende principes:
1° de schaalanciënniteit die werd verworven in de opeenvolgende salarisschalen van de
functionele loopbaan van de mandaatfunctie, wordt overgedragen naar de opeenvolgende
salarisschalen van de functionele loopbaan die het personeelslid voor het begin van zijn
mandaat had;
2° de evaluatie die het personeelslid kreeg voor de aanvang van het mandaat, blijft behouden.

Hoofdstuk II Het opdrachthouderschap
Artikel 163: Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid in dienst
met een in de tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en
functievereisten aanzienlijk verzwaart en die extra eisen stelt.
Artikel 164: De personeelsdienst brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun
functie in aanmerking komen, op de hoogte van de opdracht met het oog op de kandidaatstelling.
Onder personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun functie in aanmerking komen, kan
worden verstaan personeelsleden die nuttige terreinkennis hebben voor de opdracht of
personeelsleden die ervaring hebben met projectmatig werken of die daartoe de nodige competenties
hebben ontwikkeld.
De mededeling bevat een inhoudelijke omschrijving van de opdracht en van de gevraagde
competenties en vermeldt de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen voor de opdracht.
Hierbij wordt de vermoedelijke duur van de opdracht indicatief in de mededeling opgenomen.
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Artikel 165: De aanstellende overheid toetst de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de
daarvoor geldende competentievereisten en beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten
over de toewijzing van de opdracht.
Artikel 166: De aanstellende overheid kan een einde stellen aan het opdrachthouderschap als na
evaluatie blijkt dat de opdracht onvoldoende of niet wordt vervuld zoals mag worden verwacht volgens
de omschrijving of als de opdracht in het gedrang komt wegens afwezigheid van de opdrachthouder.
De aanstellende overheid kan eveneens beslissen om de opdracht te verlengen indien daartoe
gegronde redenen bestaan.
Artikel 167: De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een hogere salarisschaal die
overeenstemt met die van een graad met vergelijkbare zwaarte als de opdracht.
Het personeelslid dat na afloop van de opdracht terugvalt op de vroegere functie-inhoud, krijgt zijn
vroegere salarisschaal en de functionele loopbaan terug. De schaalanciënniteit die tijdens de
uitvoering van de opdracht werd opgebouwd in de hogere salarisschaal, wordt overgedragen naar de
vroegere salarisschaal.

Hoofdstuk III De waarneming van een hogere functie
Artikel 168:
§ 1. Een personeelslid van een lagere graad wordt als waarnemend functiehouder aangesteld in een
functie van een hogere graad, als de functiehouder van die functie tijdelijk afwezig is of als die functie
definitief vacant is.
Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die door promotie rechtstreeks toegang geeft tot de
waar te nemen functie. De waarnemer moet niet aan de promotievoorwaarden voor de waar te nemen
functie voldoen.
§ 2. De aanstellende overheid beslist wie de hogere functie waarneemt.
De aanstellende overheid kan een einde stellen aan de waarneming als na evaluatie blijkt dat de
functie onvoldoende of niet wordt waargenomen zoals mag worden verwacht volgens de omschrijving
of als de waarneming in het gedrang komt wegens afwezigheid van de waarnemend functiehouder.
§ 3. De waarneming in een functie mag, behoudens onvoorziene omstandigheden, nooit langer dan
twee jaren duren.
§ 4. De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die verbonden zijn met die
functie.
Het personeelslid dat met de waarneming instemt, ontvangt voor de duur van de waarneming een
salaris in de salarisschaal die verbonden is met de hogere functie.

Titel VII

De herplaatsing van het personeelslid

Artikel 169: Het personeelslid dat na afloop van de inloopperiode bij een promotie niet in aanmerking
komt voor aanstelling in de functie kan, als hij/zij daarmee instemt en rekening houdend met de
arbeidsovereenkomstenwet, opnieuw worden aangesteld in zijn vorige functie, of in een andere,
vacante functie van zijn vorige graad, als zijn/haar vorige functie niet meer vacant is.
De schaalanciënniteit die werd opgebouwd in de functie van de hogere graad tijdens de inloopperiode,
wordt overgedragen naar de schaalanciënniteit in de functie van de lagere graad.
Artikel 170:
§ 1. Als het personeelslid daarmee instemt, kan, rekening houdend met de
arbeidsovereenkomstenwet, de herplaatsing om gezondheidsredenen en de herplaatsing op eigen
verzoek worden toegepast.
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§ 2. Bij de herplaatsing om gezondheidsredenen wordt voor de vaststelling van het salaris, de
salarisschaal en de schaalanciënniteit rekening gehouden met het salaris, de salarisschaal en de
schaalanciënniteit die het personeelslid verworven had in zijn vorige functie.
§ 3. Een personeelslid dat op zijn verzoek wordt herplaatst in een functie van een lagere graad,
behoudt de geldelijke en schaalanciënniteit opgebouwd in zijn oude salarisschaal en die wordt
overgedragen op de nieuwe salarisschaal.

Titel VIII

Het einde van de tewerkstelling

Artikel 171: De tewerkstelling van het personeelslid kan worden beëindigd op basis van en conform
de Arbeidsovereenkomstenwet, pensioenwetgeving en het algemene verbintenissenrecht.

Titel IX

Overgangsmaatregelen

Artikel 172: De binnen het OCMW Roeselare afgesloten arbeidsovereenkomsten en bijlagen aan de
arbeidsovereenkomsten geldend op het tijdstip van de overgang naar Motena, blijven van toepassing
in Motena.
Artikel 173:
§ 1. Reguliere selecties, promotieselecties of procedures van interne mobiliteit die zijn opgestart voor
de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling, worden afgewerkt in overeenstemming met de
regels die van toepassing waren op het ogenblik dat ze werden opgestart.
Voor wervings- en promotiereserves en de pools van geslaagde kandidaten die zijn aangelegd voor
de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling gelden de modaliteiten die van toepassing waren
op datum van het aanleggen van de reserve. De kandidaten die in een wervings- of promotiereserve
zijn opgenomen, behouden de rechten die van toepassing waren op de datum van het aanleggen van
de reserve.
§ 2. Bij promotieselecties of procedures van interne mobiliteit zullen ook de personeelsleden van het
OCMW Roeselare zoals omschreven in artikel 104, § 6 van het OCMW-decreet die tewerkgesteld
worden in de diensten van Motena, worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de functie.
§ 3. De kandidaten die in het kandidatenbestand van het OCMW Roeselare waren opgenomen op het
moment van de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling zullen in voorkomend geval ook nog
worden aangeschreven voor reguliere of versnelde selecties.
§ 4. De aanstellende overheid kan beslissen dat een kandidaat die eerder heeft deelgenomen aan
gelijkwaardige selectieproeven binnen het OCMW Roeselare of bij een erkend extern bureau in
opdracht van het OCMW Roeselare, gedeeltelijk of volledig wordt vrijgesteld van de deelname aan
een of meerdere selectieproeven. De kandidaat vraagt schriftelijk de vrijstelling aan voor de uiterste
datum voor indiening van de kandidaturen, die wordt bepaald in overeenstemming met artikel 11.
Artikel 174: Alle daden, gesprekken en resultaten die werden gesteld conform het geldende
evaluatiereglement van het OCMW Roeselare voor de overname door het Zorgbedrijf Roeselare,
blijven gelden binnen Motena. De lopende evaluatieperiode wordt ook niet gestuit door de oprichting
van Motena, noch door de inwerkingtreding van voorliggende rechtspositieregeling.
Artikel 175: Personeelsleden die werden overgenomen van het OCMW Roeselare en die na 1 januari
1994 op grond van het geldelijk statuut hun vroegere salarisschaal, al dan niet aangevuld met een
bepaalde toelage of bijslag, hebben behouden, behouden die salarisschaal en die toelage of bijslag
ook na de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling, zolang die regeling gunstiger is dan de
salarisschaal die het met toepassing van deze rechtspositieregeling zou hebben.
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Artikel 176:
§ 1. Personeelsleden met een contract van onbepaalde duur die in dienst waren van het OCMW
Roeselare op 31 december 2010 vallen niet onder de vakantieregeling opgenomen in de artikelen 122
en 125 van deze rechtspositieregeling, tenzij zij voor de inwerkingtreding van deze
rechtspositieregeling reeds kozen voor die vakantieregeling. Zij behouden ten persoonlijke titel en tot
op het moment van uitdiensttreding bij het bestuur de volgende vakantieregeling, pro rata hun
tewerkstellingsgraad t.o.v. het hierna omschreven vakantiecontingent voor een voltijds werkend
personeelslid:
1° 31,5 dagen vakantie, bovenop de 10 wettelijke feestdagen en 11 juli. Inzake vakantiedagen wordt
vanaf de inwerkingtredingsdatum van deze rechtspositieregeling geen onderscheid meer gemaakt
tussen vrij te nemen vakantiedagen en gemeentelijke feestdagen, los van de oorsprong van die
dagen. Personeelsleden met de graad van arbeider of geschoold arbeider hebben daarbovenop recht
op een bijkomende verlofdag zolang zij een functie in de voormelde graden uitoefenen. Die verlofdag
kan door de werkgever worden opgelegd in geval van officiële viering van het Sint-Elooisfeest in
organisatie van de werkgever, of is bij ontstentenis van een dergelijke organisatie vrij te nemen.
2° In geval zij behoren tot de rechthebbenden op de eindeloopbaanmaatregelen en/of bijkomende
vakantiedagen zoals omschreven in het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren
– openbare sector van 18 juli 2005 krijgen ze in functie van de leeftijd die ze hebben op datum van
inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling bijkomend:
a) indien 45 jaar maar minder dan 50 jaar: één extra dag
b) indien 50 jaar maar minder dan 60 jaar: twee extra dagen
c) indien 60 jaar maar minder dan 61 jaar: drie extra dagen
d) indien 61 jaar maar minder dan 62 jaar: vier extra dagen
e) indien 62 jaar maar minder dan 63 jaar: vijf extra dagen
f) indien 63 jaar maar minder dan 64 jaar: zes extra dagen
g) indien 64 jaar: zeven extra dagen.
De toekenning van het jaarlijks recht op die bijkomende dagen gebeurt éénmalig en ten definitieve titel
bij de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling. Het is later onmogelijk om in functie van leeftijd
nog bijkomende dagen te bekomen.
3° In geval zij niet behoren tot de rechthebbenden op de eindeloopbaanmaatregelen en/of bijkomende
vakantiedagen zoals omschreven in het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren
– openbare sector van 18 juli 2005 krijgen ze jaarlijks op 1 januari in functie van de leeftijd die ze op
dat moment hebben bijkomend het leeftijdsverlof vermeld in 2°, en dat progressief volgens de leeftijd.
Eventuele voor de inwerkingtredingsdatum van deze rechtspositieregeling toegekende dagen in het
kader van het hierboven vermelde akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren blijven ten
persoonlijke titel behouden als jaarlijks recht maar er kunnen na de inwerkingtreding van deze
rechtspositieregeling geen rechten op bijkomende dagen in dat kader meer worden geopend.
§ 2. Personeelsleden met een contract van bepaalde duur die een jaar onafgebroken in dienst waren
van het OCMW Roeselare op 31 december 2010 worden voor dit artikel gelijkgesteld met
personeelsleden met een contract van onbepaalde duur op diezelfde datum.
Artikel 177:
§ 1 Alle binnen het OCMW Roeselare opgebouwde verlofrechten in het vakantiedienstjaar 2014
openen verlofrechten binnen het Zorgbedrijf Roeselare voor het vakantiejaar 2015.
§ 2. Overgenomen personeelsleden van het OCMW Roeselare die op datum van inwerkingtreding van
deze rechtspositieregeling beschikken over een goedgekeurde aanvraag tot verlof of afwezigheid
(incl. omstandigheidsverlof en dienstvrijstellingen), behouden dat verlof of de afwezigheid voor de
toegekende duur en volgens de regels die van toepassing waren op de datum van de goedkeuring.
Aanvragen tot verlenging of vernieuwing van een verlof- of afwezigheidsperiode worden echter
beschouwd als nieuwe aanvragen. Die zullen dan ook worden behandeld overeenkomstig de
bepalingen in deze rechtspositieregeling.
Artikel 178: Personeelsleden met een contract van onbepaalde duur die in dienst waren van het
OCMW Roeselare op 31 december 2010, alsook personeelsleden met een contract van bepaalde
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duur die een jaar onafgebroken in dienst waren van het OCMW Roeselare op 31 december 2010,
behouden ten persoonlijke titel de regeling m.b.t. de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer zoals
van toepassing voor de inwerkingtreding van deze rechtspositieregeling zolang dit gunstiger is dan de
regeling vermeld in deze rechtspositieregeling.
In toepassing van het vorig lid krijgen de personeelsleden die minimaal 4/5de van hun gewerkte
dagen in één of meer maanden de afstand van zijn woonst naar zijn werkplaats die meer dan 0,5 km
bedraagt aflegt te voet, met de fiets of met de bromfiets klasse A of B en dat met een reglementaire
aanvraag hierom verzoekt, vanaf 1 januari 2005 een fiets- of ecopremie. Die premie bedraagt 0,15 €
per afgelegde kilometer. Er wordt slechts één maal de afstand woonst-werkplaats per gewerkte dag in
rekening gebracht voor de berekening van de premie.
Artikel 179: Voor de berekening van het salaris en de opzeggingstermijn (of –vergoeding) van
overgenomen personeelsleden van het OCMW Roeselare, wordt rekening gehouden met de binnen
het OCMW Roeselare toegekende en opgebouwde anciënniteiten.

Titel X

Inwerkingtredingsbepaling

Artikel 180: Deze rechtspositieregeling treedt in werking op 1 mei 2015.
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Bijlagen
Bijlage I

Overzicht van de verloven en afwezigheden die al dan niet worden
gelijkgesteld met dienstactiviteit en al dan niet recht geven op salaris

Soort verlof / afwezigheid Administratieve toestand Recht op salaris
Jaarlijkse vakantiedagen
Feestdagen
Bevallingsverlof

Dienstactiviteit
Dienstactiviteit
Dienstactiviteit

Vaderschapsverlof
Adoptieverlof

Dienstactiviteit
Dienstactiviteit

Pleegzorgverlof
Ziekteverlof

Dienstactiviteit
Dienstactiviteit

Omstandigheidsverlof

Dienstactiviteit

Onbetaald verlof
Loopbaanonderbreking /
zorgkrediet / thematische
verloven
Politiek verlof
Dienstvrijstelling
Afwezigheid zonder
voorafgaande toestemming of
kennisgeving
Georganiseerde
werkonderbreking (staking)

Non-activiteit
Dienstactiviteit

Ja
Ja
Nee
(ev. gewaarborgd loon)
Nee
Ja, de eerste drie dagen
(daarna ev. uitkering)
Nee (ev. uitkering)
Nee
(ev. gewaarborgd loon)
Ja, met uitzondering van de
laatste zeven dagen van het
vaderschapsverlof
Nee
Nee

Dienstactiviteit
Dienstactiviteit
Non-activiteit

Nee
Ja
Nee

Dienstactiviteit

Nee
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Bijlage II

Overzicht van de niet-geïndexeerde salarisschalen

salarisschalen
minimum
maximum
verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A1a

A1b

A2a

A3a

A4a

A4b

21.850
34.000
2x1x750
1x1x700
3x3x1500
1x3x1450
1x3x1500
2x3x1250

23.100
35.250
1x1x700
2x1x750
2x3x1500
1x3x1450
2x3x1500
2x3x1250

24.050
36.200
3x1x750
2x3x1500
1x3x1450
2x3x1500
1x3x1250
1x3x1200

26.300
38.450
3x1x750
1x3x1450
3x3x1500
1x3x1450
2x3x1250

26.300
38.450
3x1x750
1x3x1450
3x3x1500
1x3x1450
2x3x1250

27.950
40.100
3x1x750
1x3x1500
1x3x1450
3x3x1500
1x3x1200
1x3x1250

21.850
22.600
23.350
24.050
24.050
24.050
25.550
25.550
25.550
27.050
27.050
27.050
28.550
28.550
28.550
30.000
30.000
30.000
31.500
31.500
31.500
32.750
32.750
32.750
34.000

23.100
23.800
24.550
25.300
25.300
25.300
26.800
26.800
26.800
28.300
28.300
28.300
29.750
29.750
29.750
31.250
31.250
31.250
32.750
32.750
32.750
34.000
34.000
34.000
35.250

24.050
24.800
25.550
26.300
26.300
26.300
27.800
27.800
27.800
29.300
29.300
29.300
30.750
30.750
30.750
32.250
32.250
32.250
33.750
33.750
33.750
35.000
35.000
35.000
36.200

26.300
27.050
27.800
28.550
28.550
28.550
30.000
30.000
30.000
31.500
31.500
31.500
33.000
33.000
33.000
34.500
34.500
34.500
35.950
35.950
35.950
37.200
37.200
37.200
38.450

26.300
27.050
27.800
28.550
28.550
28.550
30.000
30.000
30.000
31.500
31.500
31.500
33.000
33.000
33.000
34.500
34.500
34.500
35.950
35.950
35.950
37.200
37.200
37.200
38.450

27.950
28.700
29.450
30.200
30.200
30.200
31.700
31.700
31.700
33.150
33.150
33.150
34.650
34.650
34.650
36.150
36.150
36.150
37.650
37.650
37.650
38.850
38.850
38.850
40.100
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salarisschalen
minimum
maximum
verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A5a

A5b

A6a

A6b

A7a

A7b

28.400
44.500
3x1x1000
1x3x1950
2x3x2000
1x3x1950
2x3x1750
1x3x1700

29.900
48.600
1x1x1100
1x1x1150
1x1x1100
1x3x2000
1x3x1950
2x3x2000
1x3x2450
1x3x2500
1x3x2450

25.550
39.950
3x1x1000
1x3x1950
1x3x2000
1x3x1500
1x3x1450
3x3x1500

27.050
41.400
2x1x1000
1x1x950
2x3x2000
1x3x1450
3x3x1500
1x3x1450

28.550
42.900
1x1x950
2x1x1000
1x3x2000
1x3x1950
3x3x1500
1x3x1450
1x3x1500

31.500
47.250
1x1x1100
1x1x1150
1x1x1100
1x3x2000
1x3x1950
2x3x2000
1x3x1950
2x3x1250

28.400
29.400
30.400
31.400
31.400
31.400
33.350
33.350
33.350
35.350
35.350
35.350
37.350
37.350
37.350
39.300
39.300
39.300
41.050
41.050
41.050
42.800
42.800
42.800
44.500

29.900
31.000
32.150
33.250
33.250
33.250
35.250
35.250
35.250
37.200
37.200
37.200
39.200
39.200
39.200
41.200
41.200
41.200
43.650
43.650
43.650
46.150
46.150
46.150
48.600

25.550
26.550
27.550
28.550
28.550
28.550
30.500
30.500
30.500
32.500
32.500
32.500
34.000
34.000
34.000
35.450
35.450
35.450
36.950
36.950
36.950
38.450
38.450
38.450
39.950

27.050
28.050
29.050
30.000
30.000
30.000
32.000
32.000
32.000
34.000
34.000
34.000
35.450
35.450
35.450
36.950
36.950
36.950
38.450
38.450
38.450
39.950
39.950
39.950
41.400

28.550
29.500
30.500
31.500
31.500
31.500
33.500
33.500
33.500
35.450
35.450
35.450
36.950
36.950
36.950
38.450
38.450
38.450
39.950
39.950
39.950
41.400
41.400
41.400
42.900

31.500
32.600
33.750
34.850
34.850
34.850
36.850
36.850
36.850
38.800
38.800
38.800
40.800
40.800
40.800
42.800
42.800
42.800
44.750
44.750
44.750
46.000
46.000
46.000
47.250
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salarisschalen
minimum
maximum
verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A8a

A8b

A9a

A9b

A10a

A10b

30.250
46.000
1x1x1150
2x1x1100
2x3x2000
1x3x1950
2x3x2000
1x3x1200
1x3x1250

31.500
47.250
1x1x1100
1x1x1150
1x1x1100
1x3x2000
1x3x1950
2x3x2000
1x3x1950
2x3x1250

35.950
51.600
3x1x1000
1x3x2000
1x3x1950
2x3x2000
1x3x1950
1x3x2000
1x3x750

38.100
54.550
3x1x1100
2x3x2000
1x3x1950
2x3x2000
1x3x1950
1x3x1250

37.200
52.850
1x3x2500
1x3x2200
2x3x2250
1x3x2200
1x3x2250
2x3x1000

44.650
59.500
1x3x1750
1x3x1700
2x3x1750
1x3x1700
1x3x1750
1x3x2250
1x3x2200

30.250
31.400
32.500
33.600
33.600
33.600
35.600
35.600
35.600
37.600
37.600
37.600
39.550
39.550
39.550
41.550
41.550
41.550
43.550
43.550
43.550
44.750
44.750
44.750
46.000

31.500
32.600
33.750
34.850
34.850
34.850
36.850
36.850
36.850
38.800
38.800
38.800
40.800
40.800
40.800
42.800
42.800
42.800
44.750
44.750
44.750
46.000
46.000
46.000
47.250

35.950
36.950
37.950
38.950
38.950
38.950
40.950
40.950
40.950
42.900
42.900
42.900
44.900
44.900
44.900
46.900
46.900
46.900
48.850
48.850
48.850
50.850
50.850
50.850
51.600

38.100
39.200
40.300
41.400
41.400
41.400
43.400
43.400
43.400
45.400
45.400
45.400
47.350
47.350
47.350
49.350
49.350
49.350
51.350
51.350
51.350
53.300
53.300
53.300
54.550

37.200
37.200
37.200
39.700
39.700
39.700
41.900
41.900
41.900
44.150
44.150
44.150
46.400
46.400
46.400
48.600
48.600
48.600
50.850
50.850
50.850
51.850
51.850
51.850
52.850

44.650
44.650
44.650
46.400
46.400
46.400
48.100
48.100
48.100
49.850
49.850
49.850
51.600
51.600
51.600
53.300
53.300
53.300
55.050
55.050
55.050
57.300
57.300
57.300
59.500
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salarisschalen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

minimum

17.300

18.850

19.550

19.950

21.400

21.500

21.550

maximum

23.350

26.450

29.150

29.750

32.500

34.600

35.600

verhoging

1x1x500
5x2x500
1x2x450
4x2x500
1x2x600

1x1x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x800

1x1x800
1x2x750
6x2x800
1x2x750
2x2x800
1x2x900

1x1x800
1x2x850
1x2x800
1x2x850
2x2x800
1x2x850
2x2x800
1x2x850
2x2x800

1x1x900
1x2x950
2x2x900
1x2x950
2x2x900
1x2x950
2x2x900
1x2x950
1x2x1000

1x1x1.100
1x2x1.050
5x2x1.100
1x2x1.050
3x2x1.100
1x1x1.100

1x1x1.200
2x2x1.150
1x2x1.200
3x2x1.150
1x2x1.200
2x2x1.150
2x2x1.200

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

17.300
17.800
17.800
18.300
18.300
18.800
18.800
19.300
19.300
19.800
19.800
20.300
20.300
20.750
20.750
21.250
21.250
21.750
21.750
22.250
22.250
22.750
22.750
23.350

18.850
19.450
19.450
20.100
20.100
20.700
20.700
21.300
21.300
21.950
21.950
22.550
22.550
23.200
23.200
23.800
23.800
24.400
24.400
25.050
25.050
25.650
25.650
26.450

19.550
20.350
20.350
21.100
21.100
21.900
21.900
22.700
22.700
23.500
23.500
24.300
24.300
25.100
25.100
25.900
25.900
26.650
26.650
27.450
27.450
28.250
28.250
29.150

19.950
20.750
20.750
21.600
21.600
22.400
22.400
23.250
23.250
24.050
24.050
24.850
24.850
25.700
25.700
26.500
26.500
27.300
27.300
28.150
28.150
28.950
28.950
29.750

21.400
22.300
22.300
23.250
23.250
24.150
24.150
25.050
25.050
26.000
26.000
26.900
26.900
27.800
27.800
28.750
28.750
29.650
29.650
30.550
30.550
31.500
31.500
32.500

21.500
22.600
22.600
23.650
23.650
24.750
24.750
25.850
25.850
26.950
26.950
28.050
28.050
29.150
29.150
30.200
30.200
31.300
31.300
32.400
32.400
33.500
33.500
34.600

21.550
22.750
22.750
23.900
23.900
25.050
25.050
26.250
26.250
27.400
27.400
28.550
28.550
29.700
29.700
30.900
30.900
32.050
32.050
33.200
33.200
34.400
34.400
35.600
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salarisschalen
minimum
maximum
verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BV1

BV2

BV3

BV5

BV6

BV7

17.450
23.450
1x1x450
10x2x500
1x2x550

18.950
26.550
1x1x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
1x2x750

19.650
29.250
1x1x800
3x2x800
1x2x750
6x2x800
1x2x850

22.050
33.350
1x1x950
1x2x900
5x2x950
1x2x900
4x2x950

22.000
34.600
1x1x1.050
1x2x1.000
5x2x1.050
1x2x1.000
3x2x1.050
1x2x1.150

21.550
35.600
1x1x1.200
2x2x1.150
1x2x1.200
3x2x1.150
1x2x1.200
2x2x1.150
2x2x1.200

17.450
17.900
17.900
18.400
18.400
18.900
18.900
19.400
19.400
19.900
19.900
20.400
20.400
20.900
20.900
21.400
21.400
21.900
21.900
22.400
22.400
22.900
22.900
23.450

18.950
19.600
19.600
20.200
20.200
20.800
20.800
21.450
21.450
22.050
22.050
22.700
22.700
23.300
23.300
23.900
23.900
24.450
24.450
25.150
25.150
25.800
25.800
26.550

19.650
20.450
20.450
21.250
21.250
22.050
22.050
22.850
22.850
23.600
23.600
24.400
24.400
25.200
25.200
26.000
26.000
26.800
26.800
27.600
27.600
28.400
28.400
29.250

22.050
23.000
23.000
23.900
23.900
24.850
24.850
25.800
25.800
26.750
26.750
27.700
27.700
28.650
28.650
29.550
29.550
30.500
30.500
31.450
31.450
32.400
32.400
33.350

22.000
23.050
23.050
24.050
24.050
25.100
25.100
26.150
26.150
27.200
27.200
28.250
28.250
29.300
29.300
30.300
30.300
31.350
31.350
32.400
32.400
33.450
33.450
34.600

21.550
22.750
22.750
23.900
23.900
25.050
25.050
26.250
26.250
27.400
27.400
28.550
28.550
29.700
29.700
30.900
30.900
32.050
32.050
33.200
33.200
34.400
34.400
35.600
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salarisschalen
minimum
maximum
verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

C1

C2

C3

C4

C5

13.550
21.950
1x1x600
1x2x600
1x2x550
8x2x600
1x2x550
1x2x600
1x2x700

14.250
22.800
1x1x550
9x2x600
1x2x550
2x2x600
1x2x850

15.900
24.800
1x1x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x850

18.550
26.550
1x1x550
1x2x600
2x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600
2x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600

20.400
29.300
1x1x600
1x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
1x2x850

13.550
14.150
14.150
14.750
14.750
15.300
15.300
15.900
15.900
16.500
16.500
17.100
17.100
17.700
17.700
18.300
18.300
18.900
18.900
19.500
19.500
20.100
20.100
20.650
20.650
21.250
21.250
21.950

14.250
14.800
14.800
15.400
15.400
16.000
16.000
16.600
16.600
17.200
17.200
17.800
17.800
18.400
18.400
19.000
19.000
19.600
19.600
20.200
20.200
20.750
20.750
21.350
21.350
21.950
21.950
22.800

15.900
16.550
16.550
17.150
17.150
17.750
17.750
18.400
18.400
19.000
19.000
19.650
19.650
20.250
20.250
20.850
20.850
21.500
21.500
22.100
22.100
22.750
22.750
23.350
23.350
23.950
23.950
24.800

18.550
19.100
19.100
19.700
19.700
20.250
20.250
20.800
20.800
21.400
21.400
21.950
21.950
22.550
22.550
23.100
23.100
23.650
23.650
24.250
24.250
24.800
24.800
25.400
25.400
25.950
25.950
26.550

20.400
21.000
21.000
21.600
21.600
22.250
22.250
22.850
22.850
23.500
23.500
24.100
24.100
24.700
24.700
25.350
25.350
25.950
25.950
26.550
26.550
27.200
27.200
27.800
27.800
28.450
28.450
29.300
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salarisschalen
minimum
maximum
verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

D1

D2

D3

D4

D5

13.300
18.300
1x1x350
3x2x350
1x2x300
8x2x350
1x2x500

14.300
19.600
1x1x350
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x500

15.500
20.700
1x1x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350

16.900
21.950
1x1x350
1x2x350
1x2x300
10x2x350
1x2x550

17.000
23.800
1x1x300
2x2x500
1x2x300
1x2x800
1x2x500
4x2x400
1x2x500
3x2x600

13.300
13.650
13.650
14.000
14.000
14.350
14.350
14.700
14.700
15.000
15.000
15.350
15.350
15.700
15.700
16.050
16.050
16.400
16.400
16.750
16.750
17.100
17.100
17.450
17.450
17.800
17.800
18.300

14.300
14.650
14.650
15.000
15.000
15.400
15.400
15.750
15.750
16.150
16.150
16.500
16.500
16.900
16.900
17.250
17.250
17.650
17.650
18.000
18.000
18.350
18.350
18.750
18.750
19.100
19.100
19.600

15.500
15.850
15.850
16.250
16.250
16.600
16.600
17.000
17.000
17.350
17.350
17.700
17.700
18.100
18.100
18.450
18.450
18.850
18.850
19.200
19.200
19.600
19.600
19.950
19.950
20.350
20.350
20.700

16.900
17.250
17.250
17.600
17.600
17.900
17.900
18.250
18.250
18.600
18.600
18.950
18.950
19.300
19.300
19.650
19.650
20.000
20.000
20.350
20.350
20.700
20.700
21.050
21.050
21.400
21.400
21.950

17.000
17.300
17.300
17.800
17.800
18.300
18.300
18.600
18.600
19.400
19.400
19.900
19.900
20.300
20.300
20.700
20.700
21.100
21.100
21.500
21.500
22.000
22.000
22.600
22.600
23.200
23.200
23.800
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salarisschalen

E1

E2

E3

minimum
maximum

13.250
15.000

13.550
15.650

14.200
16.550

verhoging

1x1x100
3x2x100
1x2x150
3x2x100
6x2x150

1x1x150
7x2x150
1x2x100
4x2x150
1x2x200

1x1x150
12x2x150
1x2x400

13.250
13.350
13.350
13.450
13.450
13.550
13.550
13.650
13.650
13.800
13.800
13.900
13.900
14.000
14.000
14.100
14.100
14.250
14.250
14.400
14.400
14.550
14.550
14.700
14.700
14.850
14.850
15.000

13.550
13.700
13.700
13.850
13.850
14.000
14.000
14.150
14.150
14.300
14.300
14.450
14.450
14.600
14.600
14.750
14.750
14.850
14.850
15.000
15.000
15.150
15.150
15.300
15.300
15.450
15.450
15.650

14.200
14.350
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DEEL 1 I TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Doel van de evaluatie
De evaluatie is een onderdeel van het vernieuwde beleid rond prestatie- en ontwikkelingsmanagement
binnen het OCMW. Het wordt beschouwd als een instrument dat ernaar streeft om nog betere
resultaten te bereiken en de competenties van het personeel en de leidinggevenden verder te
ontwikkelen. Het doel is niet enkel het functioneren van elk individu te optimaliseren, maar ook het
functioneren van het team en de organisatie.
Evaluatie is nodig, omdat het personeelsleden en leidinggevenden in staat stelt een analyse op te
maken van hun prestatieniveau. De medewerker krijgt duidelijkheid over wat van hem verwacht wordt
en welke de sterke en te verbeteren punten zijn. Daarnaast verhoogt constructieve feedback de
motivatie en betrokkenheid en komen ontwikkelingsnoden duidelijk aan bod.
De focus van de evaluatie ligt dus duidelijk op ontwikkeling en groei vanuit persoonlijke
mogelijkheden, ambities en organisatieverwachtingen. We willen verder bouwen op de talenten die al
aanwezig zijn bij de medewerker en niet focussen op wat nog ontbreekt. Evaluatie kan dus enkel
bestraffend zijn wanneer er onvoldoende potentieel bij de medewerker aanwezig is, of wanneer er
geen bereidheid is om te groeien.
Evaluatie, als onderdeel van prestatie- en ontwikkelingsmanagement, is opgebouwd rond twee
fundamentele pijlers:
-

het “wat”: “Wat moet ik doen?” Het doel is inzicht te krijgen in de resultaatsgebieden en de
doelstellingen die aan de prestaties van de personeelsleden zijn verbonden;

-

het “hoe”: “Hoe ga ik dit bereiken, wat heb ik daarvoor nodig?” Het gaat erom te achterhalen
welke competenties ontwikkeld moeten worden om de vastgestelde prestaties zo goed
mogelijk te realiseren. Deze competenties kunnen vaktechnisch of gedragsmatig zijn.

De leidinggevende en het personeelslid zijn beiden medeverantwoordelijk voor het behalen van
resultaten, wat een optimale communicatie tussen beiden impliceert.

1.2 Doelgroep
De contractuelen onbepaalde duur, de contractuelen langer dan twee jaar in dienst en de leden van
het directiecomité, zijn onderworpen aan de evaluatie zoals beschreven in dit evaluatiereglement.
Contractuele personeelsleden met een contractduur van minder dan twee jaar in totaal zijn niet
onderworpen aan de evaluatie zoals beschreven in dit evaluatiereglement.
Ongeacht de evaluatiemodaliteiten beschreven in dit reglement, blijft de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 (arbeidsovereenkomstenwet) van toepassing op de
contractuele personeelsleden.

DEEL 2 I EVALUATOR
2.1 Algemeen principe
Het personeelslid (N) heeft een evaluatiegesprek met één evaluator, die bij voorkeur de rechtstreekse
leidinggevende (N+1) van het personeelslid is. De evaluator kan andere personen consulteren om tot
een gedegen evaluatie te kunnen komen (collega’s, ondergeschikten, projectleider, externe of interne
klanten,…). Die personen kunnen echter enkel input geven, maar ze kunnen de leidinggevende niet
vervangen als evaluator.
Niemand kan worden beoordeeld door zijn echtgenoot of door een bloed- of aanverwant tot en met de
derde graad.
Op vraag van het personeelslid of de evaluator, kan de N+2 of iemand van de directieHR (hierna HR)
als bemiddelaar bij het gesprek aanwezig zijn.
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2.2 Begeleiding
Er wordt voorzien in ondersteuning voor de evaluatoren, waardoor die voldoende competent zijn om
met kennis van zaken en op een objectieve, evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het
presteren van het personeelslid.

DEEL 3 I EVALUATIECRITERIA
De evaluaties gebeuren aan de hand van evaluatiecriteria, die worden opgesplitst in twee onderdelen:
-

In welke mate voldoet een personeelslid aan de vooropgestelde resultaatsgebieden van de
functie (het “wat”: doet iemand wat hij/zij moet doen?).

-

In welke mate voldoet een personeelslid aan de vooropgestelde competenties voor de functie
(het “hoe”: doet iemand wat hij/zij moet doen op een goede manier?).

Op vraag van de evaluator en het personeelslid, is er ook mogelijkheid voorzien om doelstellingen
en/of concrete afspraken vast te leggen voor de komende evaluatieperiode.

3.1 Resultaatsgebieden
Resultaatsgebieden zijn een verzameling van taken, verantwoordelijkheden en basisopdrachten,
eigen aan de functie, waaruit blijkt wat van het personeelslid wordt verwacht binnen z’n functie. De
evaluator beoordeelt bij de resultaatsgebieden of het personeelslid effectief de taken doet die in de
functie moeten gedaan worden.

3.2 Competenties
Competenties zijn observeerbare eigenschappen onder de vorm van kennis, vaardigheden, gedrag en
attitudes, die bijdragen tot het succesvol functioneren in een specifieke rol of functie.
Gedragscompetenties worden bij voorkeur omschreven aan de hand van gedragsindicatoren
(voorbeeldgedrag), waardoor ze observeerbaar en meetbaar zijn. De evaluator beoordeelt bij de
competenties op welke manier het personeelslid de taken doet die in de functie moeten gedaan
worden.
Er zijn twee soorten competenties te onderscheiden:
-

gedragscompetenties: zijn gebaseerd op de specifieke gedragsvaardigheden en attitudes
waarover een personeelslid zou moeten beschikken om de functie naar behoren te kunnen
uitoefenen. Hieronder vallen een aantal competenties, die specifiek zijn voor onze organisatie
en die voor alle personeelsleden dezelfde zijn (waardecompetenties). De andere
gedragscompetenties zijn specifiek per functie of functiefamilie.

-

vaktechnische competenties: zijn gebaseerd op de specifieke technische kennis, inzichten
en vaardigheden waarover een personeelslid zou moeten beschikken om de functie naar
behoren te kunnen uitoefenen. De vaktechnische competenties zijn vanzelfsprekend specifiek
per functie of functiefamilie.

DEEL 4 I EVALUATIEPERIODE
De reguliere evaluatieperiode is de periode van twee jaar, voorafgaand aan de evaluatie. In het
tussenjaar kan er voor elk lid van het directiecomité een tussentijdse evaluatie plaatsvinden zonder
rechtsgevolgen, maar met koppeling aan de managementtoelage.
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Elke evaluatieperiode start op 1 januari. De evaluaties gebeuren bij voorkeur in het eerste kwartaal na
het aflopen van de tweejaarlijkse evaluatieperiode. Feiten die zich voordoen in de periode na de
evaluatieperiode en voor het evaluatiegesprek kunnen worden meegenomen in de evaluatie.
Bij voorkeur heeft een personeelslid minstens drie maanden effectief gepresteerd alvorens het
geëvalueerd kan worden.
Indien het personeelslid afwezig is in het eerste kwartaal na het aflopen van de evaluatieperiode, kan
hij/zij worden geëvalueerd bij terugkeer. Indien de evaluator afwezig is, kan de N+2 van het
personeelslid de evaluatie overnemen.
Als de evaluatie ongunstig is, wordt er met de betrokkene een tussentijdse evaluatie gepland, binnen
een jaar na de ongunstige evaluatie. Na deze tussentijdse evaluatie en voor zover deze gunstig is,
volgt het personeelslid opnieuw het reguliere systeem en wordt op het eerstvolgende
evaluatiemoment opnieuw geëvalueerd.
Gelet op de arbeidsovereenkomstenwet kan er voor contractuelen worden afgeweken van de
reguliere evaluatieperiode en kunnen er tijdens de evaluatieperiode tussentijdse evaluaties gebeuren
(op initiatief van de evaluator).

DEEL 5 I EVALUATIEPROCEDURE
5.1 Evaluatiegesprek
Een evaluatieperiode wordt afgesloten met een formeel evaluatiegesprek. Een evaluatiegesprek is
een gesprek tussen de leidinggevende en het personeelslid waarbij de balans wordt opgemaakt van
de voorbije evaluatieperiode. De leidinggevende bespreekt met het personeelslid z’n functioneren en
gaat na in welke mate het personeelslid zijn competenties maximaal heeft ingezet of ontwikkeld om de
resultaatsgebieden uit de functiebeschrijving te verwezenlijken. Het evaluatiegesprek resulteert in een
beoordeling, waarbij scores worden toegelicht aan de hand van feiten en voorbeelden.
Hieronder wordt de procedure stap per stap beschreven:
1.

De evaluator neemt het initiatief voor het evaluatiegesprek. Indien de evaluator of het
personeelslid dit wenst, kan er iemand van HR of de N+2 bij het gesprek aanwezig zijn.

2.

De evaluator bespreekt met het personeelslid een datum voor het evaluatiegesprek. Hij doet dat
bij voorkeur minstens een week op voorhand zodat het personeelslid zich kan voorbereiden.

3.

De evaluator overloopt vooraf de evaluatiecriteria en overweegt welke beoordeling hij zou geven
op de verschillende criteria. Hij bereidt ook motivering en commentaar voor. De evaluator kan
eventueel informatie inwinnen bij derden (collega’s, in- of externe klanten, projectleider, andere
leidinggevenden,…) om tot een gefundeerd oordeel te komen.

4.

Het personeelslid bereidt zichzelf ook voor op het evaluatiegesprek. Op voorhand heeft hij inzage
in de evaluatiecriteria en eventueel kent hij zichzelf ook bepaalde scores toe.

5.

Tijdens het evaluatiegesprek overlopen personeelslid en evaluator samen het evaluatieformulier
en de toegekende scores. Er wordt tijd uitgetrokken om voorbeelden en feiten aan te halen die de
score staven.

6.

De evaluator beslist uiteindelijk over de beoordeling en motiveert bij voorkeur alle toegekende
scores aan de hand van de eerder besproken voorbeelden. Alhoewel het vanuit juridisch oogpunt
niet noodzakelijk is uitgebreid te motiveren waarom de evaluator meent dat een functiehouder het
normale normgedrag vertoont en gewoon goed en correct functioneert, is wat commentaar
dikwijls motiverender dan een loutere cijfermatige score. Dit is echter maar een aanbeveling.
Scores daarentegen die afwijken van het gemiddelde (de scores ‘uitstekend’, ‘zeer goed’, ‘zwak’
of ‘slecht’) dienen bij voorkeur te worden toegelicht en onderbouwd. Door de geschreven
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motivatie moet immers duidelijk worden gemaakt waarom er reden is om van de norm af te
wijken, en het bijgevolg gaat om eerder atypische en uitzonderlijke prestaties t.o.v. de totale
referentiegroep.
7.

Op het einde van het gesprek worden wederzijdse afspraken gemaakt: welke acties kunnen en
zullen beide partijen in de toekomst ondernemen om het functioneren verder te optimaliseren.
Deze acties worden zo concreet mogelijk omschreven.

8.

Na het evaluatiegesprek wordt het personeelslid in kennis gesteld van het evaluatieverslag. Het
verslag wordt ofwel tegen ondertekening ‘ter kennisname’ op papier, ofwel elektronisch tegen
ontvangstbevestiging bezorgd aan het personeelslid.

9.

Het personeelslid kan zijn opmerkingen nog schriftelijk meedelen aan de evaluator binnen acht
kalenderdagen nadat hij in kennis werd gesteld van het resultaat. De opmerkingen worden door
de evaluator voor kennisname ondertekend.

De evaluatieprocedure voor de leden van het directiecomité wordt beschreven in de dienstnota
‘Evaluatie van het directiecomité’.

5.2 Functioneringsgesprek
Naast de evaluatiegesprekken, worden leidinggevenden sterk gestimuleerd om ook
functioneringsgesprekken te houden. Functioneringsgesprekken kunnen op gelijk welk moment in de
evaluatieperiode plaatsvinden en zorgen er voor dat personeelsleden tussentijds feedback krijgen
over hun functioneren.
Feedback zorgt ervoor dat medewerkers beter weten wat er van hen wordt verwacht, dat ze zich meer
betrokken voelen en dat zij van hun kant ook de kans krijgen om hun leidinggevende een aantal zaken
te vertellen. Feedback zorgt er ook voor dat de leidinggevende en het personeelslid samen kunnen
zoeken naar mogelijkheden om het functioneren te optimaliseren en samen te werken aan de
ontwikkelingspunten. Een functioneringsgesprek kan een goed middel zijn om die feedback ook op
een formelere manier te geven.
Niet enkel de leidinggevende, maar ook het personeelslid kan een functioneringsgesprek aanvragen.
Een functioneringsgesprek kan meerdere vormen aannemen, maar meestal wordt er (in)formeel een
stand van zaken opgemaakt over hoe het op dit moment loopt in de functie: er wordt waardering geuit,
wederzijdse verwachtingen worden geschetst, verantwoordelijkheden en afspraken worden (her)bekeken, etc.
Wanneer het functioneren niet loopt zoals verwacht, kan het functioneringsgesprek ook dienen om het
personeelslid te wijzen op problematische feiten en gedragingen en om afspraken te maken over het
bijsturen van het functioneren. Een afspraak kan verschillende vormen aannemen: extra controle en
begeleiding, meer intervisie, speciale aandacht voor een bepaalde competentie, een concreet project
dat moet worden afgewerkt,…
Een functioneringsgesprek hoeft niet noodzakelijk te resulteren in een schriftelijk verslag.
Wanneer het echter gaat om een functioneringsgesprek dat dient om ongewenst gedrag bij te sturen,
dient er wel een schriftelijk verslag te worden bezorgd op HR. Dat verslag wordt ofwel tegen
ondertekening ‘ter kennisname’ op papier, ofwel elektronisch tegen ontvangstbevestiging bezorgd aan
het personeelslid.
Indien er problemen zijn tijdens de evaluatieperiode, die kunnen leiden tot een ongunstige evaluatie,
wordt er zeker een formeel functioneringsgesprek gehouden. Er kan geen ongunstige evaluatie
worden gegeven, als het personeelslid tijdens de evaluatieperiode niet minstens één formeel
functioneringsgesprek heeft gehad, waarvan een schriftelijke neerslag werd bezorgd aan HR.
Behoudens indien er zich zware feiten voordoen die aanleiding kunnen geven tot ontslag om
dringende redenen dient er een redelijke termijn te zijn tussen het moment van het
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functioneringsgesprek en het moment van het evaluatiegesprek. Onder redelijke termijn wordt
verstaan: de termijn die het personeelslid toelaat zijn functioneren te verbeteren.

DEEL 6 I EVALUATIERESULTAAT
De resultaatsgebieden en competenties worden eerst elk afzonderlijk beoordeeld, waarna er een
globale eindbeoordeling wordt toegekend op basis van de afzonderlijke scores.
De wijze waarop de evaluator de resultaatsgebieden en competenties scoort en motiveert op het
evaluatieformulier zorgt voor een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat
op afdoende wijze onderbouwt.
Voor de afzonderlijke scores op de criteria, gaan we uit van een normaalverdeling (grafische
voorstelling via de Gauss-curve), waarbij er slechts van het gemiddelde wordt afgeweken wanneer de
prestaties op bepaalde criteria uitzonderlijk beter of slechter zijn dan het gemiddelde.

Nadat alle criteria werden gescoord, is de eindbeoordeling als volgt:

gunstig

uitstekend

V
zeer goed

IV

III

II

goed

ongunstig

zwak

slecht

I

Het personeelslid fungeert op een aantal criteria als een
rolmodel voor de andere functiehouders en presteert een
groot stuk boven de verwachtingen uit.
Het personeelslid is op een aantal criteria een echte
sterkte voor de organisatie. Hij doet net iets meer dan wat
er in de functie wordt verwacht of hij geeft er door
persoonlijk initiatief een toegevoegde waarde aan.
De referentie-situatie: het personeelslid is over het geheel
van de criteria competent bevonden en functioneert zoals
dat mag verwacht worden in de functie.
Het personeelslid voldoet niet volledig aan de
verwachtingen; in de toekomst wordt er actie ondernomen
zodat de prestaties kunnen verbeteren. Deze score
betekent voor het personeelslid een leeropportuniteit.
Het personeelslid heeft grote tekortkomingen in z’n
functioneren. In de toekomst wordt er actie ondernomen
zodat de prestaties kunnen verbeteren. Er zijn duidelijk
sterke ontwikkelingsbehoeften bij het personeelslid
gedefinieerd.

Zolang er geen nieuwe evaluatie is geweest, blijft het resultaat van de laatste evaluatie van
toepassing.
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Indien de evaluator nalaat om een periodiek evaluatiegesprek te houden, wordt het personeelslid
geacht een gunstige evaluatie te hebben gehad.

DEEL 7 I EVALUATIEGEVOLGEN
Het doel van evaluaties is stimuleren en niet bestraffen.
Enkel wanneer er sprake is van een manifest onvermogen of ontbrekende bereidheid om zichzelf te
ontwikkelen, kan er sprake zijn van een sanctionering. In alle andere gevallen is een evaluatiemoment
een kans om constructieve feedback te geven en zodoende een hefboom te zijn naar groei en
ontwikkeling, verhoogde motivatie en efficiëntie.
Het evaluatieresultaat is gunstig:
Het personeelslid stroomt door naar een volgende weddeschaal, op het moment dat het over de
nodige schaalanciënniteit beschikt.
Aan het personeelslid dat geen lid is van het directiecomité kan een functioneringstoelage
worden toegekend.
- Aan het personeelslid dat lid is van het directiecomité kan er een managementstoelage worden
toegekend. De toelage is geen verworven recht en wordt slechts toegekend onder strikte
voorwaarden.
Het evaluatieresultaat is ongunstig:
Het personeelslid stroomt niet door naar de volgende weddeschaal, op het moment dat het over de
nodige schaalanciënniteit beschikt. Het personeelslid stroomt pas door naar de volgende
weddeschaal als het over een gunstig evaluatieresultaat beschikt na een tussentijdse evaluatie.
Bij een ongunstig evaluatieresultaat worden wederzijdse afspraken voor de verbetering van het
functioneren gemaakt.
Bij een nieuwe ongunstige evaluatie die een jaar na de vorige ongunstige evaluatie plaatsvindt, wordt
er beslist over onderstaande gevolgen:
herplaatsing in een gelijkwaardige graad of functie
herplaatsing in een functie van een lagere graad
ontslag wegens beroepsongeschiktheid
Bij een ongunstig evaluatieresultaat wordt het personeelslid van het evaluatiegevolg op de hoogte
gebracht binnen een termijn van zestig kalenderdagen na kennisgeving van het evaluatieverslag aan
het personeelslid.
Indien er door het personeelslid beroep werd aangetekend tegen een ongunstige evaluatie, kan er
geen beslissing worden genomen over het gevolg, voor het beroep is afgehandeld en er al dan niet
werd beslist om de evaluatie aan te passen.
De arbeidsovereenkomstenwet is ten allen tijde van toepassing op de contractuele personeelsleden.

DEEL 8 I EVALUATIEDOSSIER
Het personeelslid heeft het recht om zijn evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op zijn verzoek
een afschrift van.
Het evaluatiedossier kan volgende documenten omvatten:
1.
het functieprofiel van het personeelslid
2.
de evaluatieformulieren
3.
de formulieren van functioneringsgesprekken
4.
de schriftelijke opmerkingen van het personeelslid
5.
het beroepsschrift
6.
het advies van de beroepsinstantie
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7.

de beslissing van de algemeen directeur m.b.t. het al dan niet bevestigen of aanpassen van
de evaluatie en het evaluatieresultaat.

In het evaluatiedossier worden enkel stukken opgenomen die het personeelslid voor kennisname
heeft ondertekend. Indien het personeelslid weigert te tekenen, tekent een getuige, waarbij de getuige
verklaart dat het personeelslid weigert te ondertekenen.

DEEL 9 I BEROEP TEGEN DE EVALUATIE
Het personeelslid kan beroep aantekenen tegen een ongunstig evaluatieresultaat.
Het beroepsschrift moet worden ingediend uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na kennisname van
het evaluatieverslag. Het beroepsschrift wordt aangetekend verstuurd t.a.v. de algemeen directeur.
De beroepsinstantie is samengesteld uit drie leden van het directiecomité en twee externen, met
uitzondering van de algemeen directeur en de evaluator. De algemeen directeur bepaalt de concrete
samenstelling van de beroepsinstantie.
Binnen de dertig kalenderdagen nadat het beroep werd ingesteld, nodigt de beroepsinstantie het
personeelslid uit om te worden gehoord. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een persoon
naar keuze.
Binnen vijftien kalenderdagen nadat het personeelslid werd gehoord, maakt de beroepsinstantie zijn
advies over aan de algemeen directeur.
De algemeen directeur heeft dan twintig kalenderdagen om het evaluatieresultaat te bevestigen of aan
te passen en het personeelslid, de evaluator en de beroepsinstantie hiervan schriftelijk op de hoogte
te brengen. De beroepsmogelijkheden worden bij de kennisgeving vermeld.
Zolang er geen definitieve uitspraak door de algemeen directeur is gedaan, blijft het personeelslid
geblokkeerd in zijn huidige weddeschaal. Met de uitvoering van eventuele andere maatregelen, wordt
gewacht tot de definitieve uitspraak is gedaan. De definitieve uitspraak wordt geacht te zijn gedaan op
de datum van de beslissing van de algemeen directeur.
Indien de algemeen directeur de evaluator van het personeelslid is, wordt de beroepsinstantie bepaald
door de voorzitter van de raad en is die samengesteld uit drie leden van de raad en twee externen.
Het is de voorzitter van de raad die beslist om het evaluatieresultaat te bevestigen of aan te passen.
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BIJLAGE 11

Dienstnota arbeidstijd

1 Inleiding
Deze dienstnota bevat een aantal richtlijnen m.b.t. de arbeidstijd, de rusttijden, de uurroosters, het
omgaan met niet opgenomen verlofuren en overuren,… De nota is een aanvulling op de algemene
regeling die is opgenomen in het arbeidsreglement (inclusief de rechtspositieregeling (RPR) en de
bijlage die alle uurroosters en rusttijden bevat).

2 Definities
Algemeen:
o Arbeidstijd: de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever;
o Dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid: dit zijn dagen waarop
personeelsleden met niet-continufuncties, behoudens uitzonderingen, niet werken. Voor
alle niet-continufuncties, met uitzondering van die in Het Roer, zijn de dagen van
regelmatige onderbreking van de arbeid de zaterdagen, zondagen, feestdagen,
compensatiedagen en jaarlijkse vakantiedagen. Voor het personeel van Het Roer geldt
dat de arbeid wordt onderbroken op vrijdag i.p.v. op zaterdag, m.u.v. de maanden juli en
augustus, dan wordt de arbeid onderbroken op zaterdagen naar analogie van het andere
personeel.
o Shift / dienst: een bepaald werkschema met een begin- en einduur inclusief pauzes, hier
wordt een code aan gegeven. Bijv. DVC01: 8u30-11u30 werk; 11u30-13u00 pauze;
13u00-17u30 werk. Wijzigingen doorvoeren aan bestaande shiften of het invoeren van
nieuwe shiften kan pas gebeuren na goedkeuring hiervan door het syndicaal
overlegcomité. De procedure hiervoor is terug te vinden op het intranet.
o Dienstenverzameling: in Harmony worden de shiften / diensten ondergebracht in een
dienstenverzameling.
o Uurrooster: een overzicht per medewerker waarbij shifts aan elkaar worden gekoppeld op
weekbasis en die over meer dan één week gespreid kunnen worden indien dit een
uurrooster met een cyclus betreft;
o Dienstrooster: een overzicht per dienst of instelling dat op een overzichtelijke en
schematische wijze de verschillende uurroosters van de medewerkers groepeert;
o Persoonlijk rooster: een gepersonaliseerd overzicht per maand of per jaar waarop voor de
toekomst de te werken uren en verlofuren worden gepland, en dat maandelijks voor het
verleden wordt bijgewerkt met de vermelding van de reële aan- en afwezigheden.
Hieronder wordt ook begrepen de stand van zaken van verlofsaldo’s, bijkomende uren
saldo’s, ….;
o Niet opgenomen verlof: verlof dat omwille van persoonsgebonden of organisatorische
redenen niet kan worden opgenomen voor een bepaalde datum, meestal het einde van
het kalenderjaar;
o Bijkomende uren: uren die op vraag van de leidinggevende werden gepresteerd boven de
verplichte arbeidsduur (voltijds, halftijds, 4/5de…). Deze bijkomende uren dienen steeds
formeel door de leidinggevende te worden gevalideerd. Een bijkomend uur geeft niet
automatisch recht op de uitbetaling van een toeslag van overuur (par. 2) of overloon (par.
6);
o Inhaalrust: elke werknemer die buiten de normale grenzen van de arbeidsduur werd
tewerkgesteld mag op het einde van de referteperiode niet meer arbeidsuren (of daarmee
gelijkgestelde uren) hebben gepresteerd en dient dus inhaalrust op te nemen binnen de
referentieperiode (recuperatie van bijkomende uren);
o Stamtijd: de periode waarin ieder personeelslid aanwezig moet zijn. De afwezigheid
tijdens de stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door een vakantie, een verlof, een
ziekte, een opdracht, een zending, een dienstvrijstelling enz.
o Glijtijd: de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek
kiest, rekening houdend met de goede werking van zijn dienst;
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o
o
o
o

o

Servicetijd: de tijdsduur waarin iedere dienst of groepering van diensten (en niet elk
individueel personeelslid) bereikbaar moet zijn voor het publiek (zowel telefonisch als
fysisch);
Planner (continudiensten): iemand die recht heeft om de planning of het uurrooster van
medewerkers op te maken en te wijzigen (bijv. de hoofdverpleegkundige voor een
afdeling);
Continufunctie: een functie die bij kortdurende afwezigheid meteen de continuïteit van de
dienstverlening in het gedrang brengt en die een directe impact heeft op de bezetting
gezien er vervangers dienen te worden opgeroepen (bijv. zorgkundige, kok,…).
Referentieperiode: een periode van drie maanden, onafhankelijk van het in dienst treden
van een medewerker, waarbinnen wordt gekeken in welke mate de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur al dan niet werd overschreden. De referentieperiode voor de continufuncties
wordt impliciet uitgebreid tot één jaar. De referentieperiodes lopen gelijk per kalenderjaar
waarbij de eerste periode aanvangt op 1 januari;
Overuur: de overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur (dag- of weekgrens en de
gemiddelde arbeidsduur over de referentieperiode) en de uren buiten het rooster voor
deeltijdsen (met uitzondering van de eerste 12 kredieturen per maand), geven aanleiding
tot de uitbetaling van een overloon (toeslag van 50% of 100% indien op zondag of
(vervangende) feestdag gepresteerd). Bovenvermelde geldt alleen voor de uitzonderlijke
prestaties die op verzoek van de leidinggevende worden geleverd.

3 Roosters
3.1

Persoonlijk rooster

Ieder personeelslid heeft recht op een persoonlijk rooster waarbij de te werken uren in
overeenstemming zijn met de arbeidsduur opgegeven in de individuele arbeidsovereenkomst of het
benoemingsbesluit, rekening houdende met:
- de individuele verlofuren,
- het feit dat de te presteren uren in overeenstemming moeten zijn met de gemiddelde
wekelijkse arbeidsduur over een referentieperiode.
Het streefdoel is om per kalenderjaar een perfect evenwicht te hebben tussen het arbeidsregime van
een personeelslid en het aantal gewerkte uren. In het ideale scenario heeft een personeelslid op 31
december om middernacht dus geen openstaand saldo aan uren meer, noch in plus, noch in min.
Periodiek (na de referentieperiode) zal er aan het management een rapport worden overhandigd met
de stand van zaken van de saldi openstaande uren uit het verleden.
Er wordt een persoonlijk rooster aan het personeelslid overhandigd op volgende tijdstippen:
- bij indiensttreding,
- bij het begin van een kalenderjaar,
- bij wijziging van het arbeidsregime (bv. naar aanleiding van een bijkomend contract of een
loopbaanvermindering),
- bij wijziging van ADV-leeftijdscategorie,
- bij wijziging van contractuele naar een vaste benoeming of vice versa (cf. andere basis voor
de berekening van het jaarlijks vakantieverlof),
- op geregelde tijdstippen teneinde het personeelslid toe te laten controle uit te oefenen op de
ingebrachte gegevens; de controle op de juistheid van de ingebrachte gegevens ligt zowel bij
de leidinggevende als bij het personeelslid dat ook zijn persoonlijke uren moet controleren.
Onder “geregelde tijdstippen” dient te worden verstaan: minimaal eenmaal per periode van
drie of vier maanden, maar bij voorkeur per maand. In diensten of instellingen waar de
persoonlijke roosters niet maandelijks (kunnen) worden verdeeld hebben individuele
personeelsleden in elk geval het recht om minstens eenmaal per maand inzage te vragen
(modaliteiten te regelen per dienst of instelling).
Het overhandigen van het persoonlijk rooster kan worden vervangen door de webaccess waardoor de
medewerker zelf via de software-toepassing het rooster kan consulteren.
Bij persoonlijke roosters van continufuncties zijn er nog volgende aandachtspunten:
- Er is een inspanningsverbintenis van de leidinggevende om de te werken uren zo gelijk mogelijk te
spreiden over drie/vier verschillende blokken van telkens drie of vier maanden. Daar kan enkel van
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worden afgeweken omwille van duidelijk aan te tonen dienstredenen of mits instemming van het
betrokken personeelslid.
- Het is niet toegestaan personeelsleden het jaar te laten starten met een persoonlijk rooster dat
tientallen werkuren te veel of te weinig bevat.*
- Voor personeelsleden die instappen in een persoonlijk rooster van een afwezige titularis waarvan
blijkt dat de te werken uren van dit schema niet overeenstemmen met het arbeidsregime van het
instappende personeelslid dient de betrokken leidinggevende:
 het personeelslid hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen,
 zo snel mogelijk bijkomende te werken uren vast te leggen, zodat het vervangend
personeelslid zijn negatieve uren zo spoedig mogelijk weg kan werken.
Voorbeeld: het dienstenschema van de titularis bevat 20 wettelijke verlofdagen, terwijl de vervanger
maar recht heeft op 10 verlofdagen. Het vervangend personeelslid moet dus automatisch 10 dagen
van 7,6 uur meer werken dan de afwezige titularis.
* Personeelsleden die tewerkgesteld zijn in zogenaamde “vlinderploegen” waarbij het de bedoeling is
niet te plannen afwezigheden (vnl. ziektes) op te vangen, kunnen wel starten met een persoonlijk
rooster dat werkuren te veel of te weinig bevat. Het is evident dat een dergelijke vlindertewerkstelling
enkel kan mits akkoord van het personeelslid, wat wordt geregeld via HR. Een dergelijk akkoord kan
worden opgemaakt n.a.v. de ondertekening van een arbeidsovereenkomst of op eender welk ander
moment. Voor aanvang van de vlindertewerkstelling worden tussen de leidinggevende en ‘de vlinder’
ook afspraken gemaakt rond bereikbaarheid en verwittigingstermijnen rekening houdend met de nota
‘vlinders’.

3.2

Arbeidsduurgrenzen

De personeelsleden respecteren onderstaande arbeidsduurgrenzen.
- maximum onafgebroken werkperiode: 6 uur
- maximum daggrens: 9 uur
o in de WZCa, DVC en Kindzorg: 11 uur
- maximum weekgrens: 45 uur
o in de WZCa, DVC en Kindzorg: 50 uur
- gemiddelde arbeidstijd: 38 uren/week

3.3

Roosters voor de continufuncties

3.3.1

Vaste werkroosters

Er worden aan de hand van een dienstenverzameling en de bezettingseisen cyclische werkroosters
opgemaakt die worden uitgerold voor een volledig jaar (status planning).
Zeven kalenderdagen voor iedere roosterperiode worden de roosters gepubliceerd (m.a.w.
vastgeklikt). Na het vastklikken worden de dienstroosters ter beschikking gesteld op de dienst. Het
toepasselijke uurrooster is dus ten allen tijde beschikbaar voor het personeelslid.
Na publicatie van de roosters worden alle wijzigingen op vraag van de werkgever geregistreerd. Dit is
van belang voor de bepaling van de kredieturen en/of het recht op overloon. Wijzigingen op vraag van
de werknemer openen nl. geen recht op overloon.

3.3.2

Vlinders in continufuncties

Vlinders worden voor hun vlindergedeelte opgenomen in een aparte roostergroep. Zij worden voor dit
gedeelte op voorhand fictief ingepland. Zij worden vooral ingeschakeld om kortdurende afwezigheden
op te vangen. Voor het vlindergedeelte ontvangen zij een vlindertoelage.
Voor de contractperiode wordt aan de planner de in te plannen uren getoond voor de vlinders. De in te
plannen uren zijn de uren op basis van het tewerkstellingspercentage vlinder.
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3.4

Roosters voor de niet-continufuncties

3.4.1

Vaste werkroosters

Voor personeelsleden waar de activiteit het niet mogelijk maakt om te werken met variabele werktijden
(glijdende roosters) wordt er gewerkt met vaste werkroosters. Deze werkroosters worden na overleg
met het personeelslid vastgelegd door de leidinggevende en zijn ten allen tijde consulteerbaar via
Harmony.
De vaste werkroosters respecteren de hieronder geschetste stam- en servicetijden en er kan niet
worden gegleden door de medewerker. Tussen de medewerker en leidinggevende kan wel worden
afgesproken dat er tijdens één dagdeel per week van de stamtijd wordt afgeweken op voorwaarde dat
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (38 u voor een voltijdse werknemer) wordt gerespecteerd. De
werkgever kan de medewerker ook vragen om buiten het rooster te komen werken (bijv. voor het
bijwonen van een vergadering). In dit laatste geval zal de nodige compensatie conform de
rechtspositieregeling worden verleend.
In principe dient de gemiddelde arbeidsduur volgens de overeenkomst per week gerespecteerd te zijn,
tenzij de noodwendigheden van de dienst vereisen dat er een cyclus wordt ingebouwd. Een cyclus
kan enkel worden veranderd bij het begin van een nieuwe cyclus.
Verlof kan worden opgenomen in volle of halve dagen of zelfs per uur.

3.4.2 Glijdende roosters
3.4.2.1 Algemeen
In de diensten die niet 24u/24u bestaft moeten zijn en waar de aard van de activiteiten dit mogelijk
maakt, geldt een vorm van variabele werktijdenregeling, dit zijn de glijdende roosters.
Dit betekent dat een medewerker dagelijks zelf het tijdstip van het begin en einde van zijn werkdag,
alsook de duur van de middagpauze bepaalt en hierbij rekening houdt met de bepalingen van deze
nota inzake pauzes, glij-, stam- en servicetijden, arbeidsduurgrenzen, en de dagen van regelmatige
onderbreking van de arbeid respecteert. Glijden voor een personeelslid is enkel mogelijk rekening
houdende met het dienstbelang. Dit is een gunst van de werkgever om aan de wens van
personeelsleden tegemoet te komen om de balans werk-privé beter op elkaar af te stemmen.
3.4.2.2 Filosofie systeem “Vrijgeleide”
Binnen de organisatie wordt één systeem opgezet waarbinnen medewerkers kunnen glijden, nl. het
systeem ‘vrijgeleide’ dat is gebaseerd op de principes van het nieuwe werken.
In het systeem vrijgeleide wordt gefocust op het tijdsonafhankelijk werken, waarbij eerder wordt
gestuurd op resultaten dan op de tijd gedurende men aanwezig is. Het voeren van een privé telefoon,
het houden van een pauze, het lezen van de krant kan een personeelslid bijvoorbeeld doen op de
werkplek (dit natuurlijk steeds met respect voor de collega’s) zolang de resultaten maar worden
behaald. Dit geeft enorm veel flexibiliteit aan medewerkers. Om dit systeem toe te passen zijn
vertrouwen, respect en resultaatgerichtheid basisprincipes. De leidinggevende vertrouwt zijn
medewerkers in die zin dat er niet dient te worden geprikt. De medewerker dient zijn werk te doen
zonder dat hier op “tijd wordt gekeken”. De nieuwe functieprofielen waarbij duidelijke
resultaatsgebieden per functie zijn gedefinieerd, zijn dan ook een dankbaar instrument om dit te
kunnen uitvoeren.
Dit vergt zeker aangepaste communicatievormen en een andere stijl van leidinggeven. Teamwerk en
teamafspraken zijn immers een basis om dit te laten slagen, waarbij er wordt geëvolueerd naar een
collectief leiderschap waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het team moet immers de
continuïteit van de dienstverlening weten te waarborgen en dit in onderling overleg. Als
leidinggevende is het belangrijk om aan te sturen op het collectieve resultaat en de output. De
leidinggevende moet hierbij meer resultaatgericht gaan werken, vertrekkende vanuit vertrouwen. De
leidinggevende evolueert dan van een controlerende rol naar een faciliterende rol.
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Deze nota biedt enkel een algemeen kader voor glijden aangezien het systeem gericht is op
autonomie en zelfsturing. Concrete afspraken (bijv. omtrent afwezigheid tijdens de stamtijd) dienen te
worden gemaakt tussen de leidinggevende en het personeelslid.
Dit is een zeer flexibel systeem wat een “gunst” is voor het personeel en dat ten allen tijde door de
leidinggevende, zowel op individueel als collectief niveau, kan worden afgeschaft en vervangen door
vaste werkroosters indien er een vermoeden van misbruik zou zijn.
Prikken als ondersteuning voor de medewerker
Gezien het niet langer bijhouden van de gewerkte uren een relatief grote wijziging is voor
medewerkers werd de vraag gesteld door bepaalde medewerkers of zij toch hun uren niet kunnen
bijhouden als een soort geheugensteun. De medewerkers die dit wensen, kunnen dan ook virtueel
prikken. Hier wordt echter niets mee gedaan en zal dus ook nooit door de leidinggevende worden
aangegrepen, noch rechten genereren voor de medewerker.
3.4.2.3 Glij-, stam- en servicetijden
De glijdende roosters worden verdeeld in stamtijden, glijtijden en servicetijd. De glij- en stamtijden
voor individuele personeelsleden met een niet-continufunctie (vnl. de administratie en maatschappelijk
werkers) zijn de volgende:
Glijtijden

7u – 9u
11u30 – 13u30
16u00 – 19u00

Stamtijden

9u00 – 11u30
13u30 – 16u00 (15u00 op vrijdag)

De stam- en glijtijden zijn ook geldig voor deeltijdse werknemers. De dagdelen waar het personeelslid
niet op werkt, worden bepaald in samenspraak met de leidinggevende. Op de vrije dagdelen gelden
dan ook de stamtijden niet.
Servicetijd
De servicetijd voor diensten die toegankelijk zijn voor het publiek (“de burger”), m.u.v. Het Roer, loopt
elke dag van de week (en dus ook op vrijdag) van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.
De servicetijd voor diensten die enkel interne klanten hebben is identiek maar mag de vrijdag eindigen
om 15u.
De servicetijd van Het Roer loopt van maandag t.e.m. donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 19u
en op zaterdag van 8u tot 12u30.
De leidinggevende moet ervoor zorgen dat de dienst tijdens deze servicetijd operationeel is. Dit
betekent m.a.w. dat de dienstregeling van alle individuele medewerkers van een dienst door de
verantwoordelijke dusdanig op mekaar moet worden afgestemd dat de dienstverlening tijdens deze
uren steeds kan worden verzekerd.
Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn om tijdens bepaalde blokken de servicetijd te verzekeren, wordt
er een billijke beurtrol opgesteld. Dit zijn werkafspraken die worden gemaakt binnen een dienst om de
continuïteit te verzekeren.
Afwezigheid tijdens de stamtijd
De medewerkers dienen aanwezig te zijn tijdens de stamtijd. Bij afwezigheid tijdens de stamtijd is er
steeds voorafgaande toestemming nodig van de leidinggevende. Afwezigheid tijdens de stamtijd
betekent dat er verlof wordt opgenomen. Hiervan kan enkel in volgende situaties worden afgeweken:
1. Na voorafgaande toestemming van de leidinggevende kan er systematisch één dagdeel per
week glij-uren i.p.v. verlof worden opgenomen, op voorwaarde dat de gemiddelde arbeidsduur
van de medewerker wordt bereikt en de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang
komt.
2. N.a.v. een occasionele gelegenheid, specifiek geval, kan er na voorafgaande toestemming
van de leidinggevende worden toegestaan dat de werknemer afwezig is tijdens de stamtijd en
hiervoor glij-uren i.p.v. verlof opneemt.
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Gedurende een afwezigheid tijdens de stamtijd waarvoor geen verlof werd aangevraagd maar glijuren worden opgenomen, kan de medewerker voor dringende zaken worden opgeroepen.
3.4.2.4 Dagnorm
Per werkdag geldt er een dagnorm. De dagnorm is een fictief aantal uur dat wordt ingepland en die als
basis geldt om bij ziekte/afwezigheid/verlof te bepalen hoeveel uur er als ziekte/afwezigheid/verlof
dient in rekening te worden gebracht. Dit zijn fictieve uren gezien de medewerker per dag steeds kan
bepalen hoeveel uur hij/zij werkt (rekening houdende met de hierboven geschetste bepalingen en het
dienstbelang).
De dagnorm is steeds gebaseerd op het tewerkstellingsequivalent van het betrokken personeelslid
waarbij de arbeidsduur gelijk wordt verdeeld over de werkdagen.
Voor een voltijds personeelslid betekent dit dat de dagnormen als volgt worden verspreid:
Ma

Di

Wo

Do

Vr

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Deeltijdsen
Voor deeltijdse personeelsleden of personeelsleden met loopbaanvermindering wordt vertrokken van
dezelfde basis en worden de uren loopbaanvermindering (of andere thematische verloven) in principe
in dagdelen opgenomen. De resterende uren worden gelijkmatig verdeeld over de dagdelen waarop
wel wordt gewerkt, waarbij een volledig dag werken (2 dagdelen steeds staat voor 7,6)
Voor een personeelslid met 0,8 VTE (30,4 uren) en een personeelslid met 0,5 VTE (19 uren) geeft dit
het volgende:
VTE

Ma

Di

Wo

Do

Vr

1

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

0,8

7,6

7,6

7,6

7,6

0,5

7,6

0,75

7,6

3,8
7,6

4,43

7,6
4,43

4,43

In deze tabel wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat het personeelslid met 0,8 VTE de woensdag niet
werkt; voor het halftijds personeelslid wordt hier van uitgegaan dat het personeelslid op dinsdag en
donderdag niet werkt en de woensdagnamiddag ook niet.
3.4.2.5 Verlof
In het systeem ‘vrijgeleide’ is er enkel registratie van verlof. Een gevolg hiervan is dan ook dat er nooit
bijkomende uren of overuren kunnen worden geregistreerd.
Verlof kan enkel worden opgenomen in halve of volle dagen.
3.4.2.6 Bijzondere prestaties
Indien een medewerker op uitdrukkelijk verzoek van de leidinggevende wordt verplicht zaterdag-,
zondag- of nachtprestaties te leveren worden deze uitbetaald conform de geldende RPR.

4 Verloven en afwezigheden
4.1

Verlofcascade

Verlof wordt opgenomen aan de hand van een verlofcascade. Bij het opnemen van verlof wordt
steeds het eerste saldo in de cascade aangesproken, de volgende in de cascade wordt pas
aangesproken indien de voorgaande is uitgeput. De cascade is als volgt:
- jaarlijkse vakantie (20)
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- aanvullend verlof (6; 11,5 of 12,5 – afhankelijk van het verlofstelsel )
- rimpelverlof (min. 5, max. 20)
- leeftijdsverlof (min. 1, max. 5 of 7)
Zo is het steeds duidelijk bij uitdiensttreding hoeveel jaarlijkse vakantie (of wettelijk verlof) er resteert
en bijgevolg dient te worden uitbetaald. De 6 dagen aanvullend verlof worden bij uitdiensttreding pro
rata het aantal nog resterende kalendermaanden van het kalenderjaar uitbetaald.
Het groot verlof van de personeelsleden dient te zijn opgenomen in Harmony tegen eind april. Dit
belet natuurlijk niet dat diensten hier reeds vroeger afspraken kunnen over maken met hun
medewerkers.

4.2

Omgaan met niet opgenomen verlof en bijkomende uren

4.2.1

Niet opgenomen verlof

Niet opgenomen verlof kan in principe nooit aanleiding geven tot uitbetaling of overzetten van deze
verlofuren. Een medewerker is dus het niet opgenomen verlof op het einde van een kalenderjaar
definitief kwijt. Het is van belang dat de werknemer tijdig (en bij voorkeur schriftelijk) door zijn/haar
leidinggevende wordt gewaarschuwd dat er nog vakantiedagen openstaan en dat die niet
overdraagbaar zijn.
Hierop gelden volgende uitzonderingen:
- Indien het verlof niet opgenomen is omwille van organisatorische redenen, nl. door de wil van
de werkgever (leidinggevende) kan het uitzonderlijk worden uitbetaald aan het uursalaris. Dit
betekent dat een medewerker herhaaldelijk een verlofaanvraag heeft ingediend en de
verlofaanvragen werden geweigerd door de leidinggevende.
- Voor contractuele personeelsleden: de jaarlijkse vakantie (max. 20 dagen) indien deze niet
kon worden opgenomen buiten de wil van de medewerker (bijv. omwille van ziekte). Deze
jaarlijkse vakantie wordt dan uitbetaald aan het uursalaris.

4.2.2

Niet opgenomen bijkomende uren

De vermelde definitie van “bijkomend” dient strikt te worden toegepast. Er dient recuperatie, inhaalrust
te worden toegekend binnen een periode van drie maanden (de referentieperiode). De
compenserende inhaalrust is gelijk aan de duur van de bijkomende uren.
Als over een referentieperiode de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38 uren per week voor voltijdse
prestaties of dan de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis bij deeltijdse prestaties:
- worden de uren overgezet naar de volgende referentieperiode zonder dat een toeslag wordt
uitbetaald en dit met een maximum van 50 uur;
- wordt voor elk uur boven de 50 uur ambtshalve een uursalaris met een toeslag van 50%
uitbetaald.
Enkel na akkoord tussen leidinggevende en medewerker kunnen ook de uren onder de 50 uur worden
uitbetaald.
De recuperatie gebeurt in afspraak tussen de leidinggevende en het personeelslid en in functie van de
goede werking van de dienst. Bij herhaalde weigering van de werknemer om inhaalrust op te nemen
kan de leidinggevende dit eenzijdig opleggen.
Voorbeeld: een administratief medewerker krijgt een bepaalde opdracht van zijn leidinggevende.
Hiervoor moet dit personeelslid op maandag 2 extra uren (bovenop de normaal voorziene arbeidsduur
van die dag) presteren. Na de afhandeling van deze taak kan de leidinggevende in samenspraak met
het personeelslid beslissen deze 2 extra uren te recupereren op woensdagnamiddag van dezelfde
week.
In Harmony wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bijkomende uren waardoor er ten allen
tijde kan worden nagegaan hoeveel bijkomende uren er zijn.
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4.3

Wettelijk verlof

Het aantal wettelijke verlofdagen (of jaarlijkse vakantiedagen) voor nieuwe personeelsleden op basis
van prestaties van de vorige werkgever (en uitbetaald bij vertrek vorige werkgever), wordt in
samenspraak tussen HR, de leidinggevende en het personeelslid vastgelegd. De wettelijke
verlofdagen worden door HR rechtstreeks in Harmony opgenomen.

4.4

Feestdagen

Voor de medewerkers waar het verlof in het roulement verwerkt zit (nl. continufuncties) wordt er bij de
berekening van de te werken uren reeds rekening gehouden met het aantal feestdagen. De
feestdagen worden opgenomen in de verlofteller van deze medewerkers. Hierbij wordt bij de
berekening van het recht rekening gehouden met het tewerkstellingspercentage (een halftijds
personeelslid heeft bijvoorbeeld recht op 11 feestdagen x 3,8 uren).
Voor de medewerkers met een niet-continufunctie gelden volgende regels:
- indien een feestdag valt op een normale inactiviteitsdag dan wordt de feestdag op basis van
het tewerkstellingspercentage toegevoegd aan het verlofsaldo;
- het aantal uur waar het personeelslid recht op heeft indien het personeelslid moest werken op
de feestdag is het aantal uur dat het personeelslid normaal dient te werken op die dag (bijv.
deeltijds staat op woensdag 1 mei 8 uur ingepland, personeelslid heeft recht om 8 uur afwezig
te zijn o.b.v. die feestdag);
- voor deeltijdse personeelsleden: indien het personeelslid volgens zijn rooster niet werkt op
een normale activiteitsdag dan heeft het personeelslid geen recht op die feestdag (bijv.
deeltijds personeelslid werkt nooit op woensdag, 1 mei valt op woensdag en dus heeft het
personeelslid geen recht op die dag).

4.5

Pauzes (rusttijden)

Als pauze wordt beschouwd: iedere werkonderbreking waarbij de werkpost verlaten wordt om iets te
gaan eten of drinken, om te roken of voor een andere reden die niets met het werk te maken heeft. De
werknemer heeft in die periode geen bemoeienis met het werk; het is dus eigen tijd. Een pauze kan
met andere woorden geenszins worden beschouwd als arbeidstijd. Aan de andere kant kan de
werkgever ook niet vragen om in pauzes bijvoorbeeld de telefonische permanentie of het onthaal te
verzekeren.
Personeelsleden mogen maximum 6 uur onafgebroken worden tewerkgesteld. Hierna dient een half
uur rust, pauze te worden toegekend aan het par.2-personeel en 15 minuten rust te worden
toegekend aan het par.6-personeel.
Pauzes kunnen, maar dan wel met dien verstande:
- dat ze duidelijk vermeld worden op de – syndicaal overlegde - shiften;
- dat ze gebeuren met respect voor de servicetijden.
Rookpauzes
Volledigheidshalve wordt nog eens herhaald dat roken uiteraard niet als arbeidstijd geldt. Aangezien
het verboden is te roken op de werkplek kan een “rookstop” ook niet gelijk gesteld worden met een
“drinkstop”: men is immers verplicht de werkplek te verlaten en zich naar een rookruimte te begeven.
Roken kan dan ook enkel binnen de voorziene pauzes in het uurrooster die niet gelden als arbeidstijd.
Middagpauzes
De middagpauze bedraagt voor alle medewerkers minimaal een half uur en maximum twee uur.
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4.6

Arbeidsduurvermindering

Het principe is dat arbeidsduurvermindering per maand worden opgenomen. Dit kan zowel in volle
dagen als in uren waarbij bijvoorbeeld per week 2 uur ADV wordt ingepland, voor zover dit de
continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang brengt.
Van het principe dat de ADV maandelijks wordt opgenomen, wordt afgeweken voor de
continudiensten in de maanden juli en augustus.

4.7

Bijzondere verloven

Onder bijzondere verloven wordt verstaan: omstandigheidsverlof, politiek verlof, enz.… Bijzondere
verloven worden toegekend in het persoonlijk rooster van de betrokken personeelsleden en dit
conform de bepalingen opgenomen in de rechtspositieregeling.

4.8

Werkzaamheden voor derden waar een bepaalde vergoeding aan gekoppeld is

Externe activiteiten (= activiteiten verricht voor derden) die volledig of gedeeltelijk tijdens de
arbeidsuren plaatsvinden én waarvoor op de een of andere manier een vergoeding wordt verkregen,
worden niet meegeteld als arbeidstijd. Het gaat hier meestal om het zetelen in examenjury’s, het
geven van lessen of uiteenzettingen, het zetelen in organen waarvoor zitpenningen worden
toegekend, enzovoort. Dit betekent dat men daar verlof- of compensatie-uren voor moet afgeven.
Ter illustratie: het is niet aanvaardbaar dat iemand tijdens de normale werkuren vier uur tegen betaling
in een examenjury zetelt, daardoor ’s anderendaags overuren moet doen om het werk van de vorige
dag in te halen en vervolgens op het einde van de maand vraagt om die overuren gecompenseerd of
betaald te krijgen. In casu mogen of moeten de overuren wel gepresteerd worden, maar worden ze
tenietgedaan door de afwezigheid tijdens de examenjury.
Dit principe geldt niet voor personeelsleden (meestal kaderleden) die geen beroep (kunnen) doen op
compensatie of betaling van overuren. Zij moeten ook geen verlofuren aftekenen, maar dienen deze
uren wel op andere tijdstippen door extra werkzaamheden te compenseren. Basisprincipe daarbij is
dat deze personeelsleden er uiteraard voor zorgen dat hun werk gedaan is en dat zij zich uiteraard
niet kunnen beroepen op die afwezigheidsuren voor externe activiteiten om uitstel te vragen voor
bepaalde dossiers of werkzaamheden.

4.9

Informatiesessies

De personeelsleden worden gestimuleerd om tijdens hun diensturen naar infosessies te gaan. Enkel
verplichte infosessies waarvan men kan aantonen dat men niet tijdens de diensturen kon gaan,
worden als arbeidstijd aanzien. Indien een facultatieve infosessie kan worden gevolgd tijdens de
diensturen dient hiervoor geen verlof te worden afgetekend, indien een facultatieve infosessie echter
buiten de diensturen valt dan geldt dit niet als arbeidstijd.

4.10

Medische onderzoeken

Voor medische onderzoeken bij de arbeidsgeneeskundige dienst geldt de regeling zoals opgenomen
in het arbeidsreglement.
Voor andere medische onderzoeken op vraag van de werkgever of diens plaatsvervangende instantie
(bijv. arbeidsongevallenverzekeraar) die tijdens de arbeidstijd plaatsvinden, wordt dienstvrijstelling
voor de benodigde tijd verleend. Dergelijke onderzoeken die bijgevolg buiten de arbeidstijd
plaatsvinden, worden in principe niet gecompenseerd. Verplichte onderzoeken naar aanleiding van
een arbeidsongeval, indien uitgevoerd buiten de werkuren en voor zover de medeweker
arbeidsgeschikt is, gelden wel als arbeidstijd en dit voor de tijd die nodig is.
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4.11

Vormingsuren

Vormingsuren kunnen zowel plaatsvinden binnen als buiten de arbeidstijd (zie onderdeel
‘tegemoetkomingen’ van het vormingsreglement) en worden bijgehouden. Zo is het duidelijk of hun
medewerkers voldoen aan de minimale erkenningsnormen die eventueel voor hen gelden.
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BIJLAGE 12

Reglement camerabewaking op de arbeidsplaats

DIRECTIE HR
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Versie
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1
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Naar analogie van CAO nr. 68 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 16 juni 1998, betreffende de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers t.o.v. de camerabewaking op de
werkplaats.
1

DEFINITIE

Camerabewaking is elk bewakingssysteem met 1 of meer camera’s dat ertoe strekt om bepaalde
plaatsen of activiteiten op de arbeidsplaats te bewaken vanuit een punt dat zich geografisch op een
afstand van die plaatsen of activiteiten bevindt met of zonder het oog op bewaring van de
beeldgegevens die het inzamelt en overbrengt.

2

INFORMATIEPROCEDURE

De werkgever verbindt er zich toe het Hoog Overlegcomité te informeren omtrent de camerabewaking.
De informatie die wordt verschaft heeft betrekking op alle aspecten van de camerabewaking en
minstens op de volgende:
- Het nagestreefde doel;
- Het feit of de beeldgegeven al dan niet bewaard worden;
- Het aantal en de plaatsing van de camera’s;
- De betrokken periode of perioden gedurende dewelke de camera’s functioneren.

3

DOEL VAN DE CAMERABEWAKING

De camerabewaking op de arbeidsplaats wordt ingericht met het oog op:
- de veiligheid en de gezondheid;
- de bescherming van de goederen van de onderneming;
De werkgever wendt de camerabewaking niet aan op een wijze die onverenigbaar is met het
uitdrukkelijk omschreven doeleinde. Deze bewaking is uitgaande van deze doeleinden, toereikend,
terzake dienend en niet overmatig.

4

BEWARING VAN DE BEELDGEGEVENS

De werkgever verbindt er zich toe in geval van camerabewaking met bewaring van beeldgegevens de
verkregen beelden ter goeder trouw en in overeenstemming met het eraan gegeven doeleinde te
verwerken. De beelden worden bijgehouden voor een termijn van 30 dagen.
Enkel de medewerker van de dienst Patrimonium kunnen de beelden consulteren op de servers na
goedkeuring van de bevoegde directeur van patrimonium.
Indien de werkgever de beelden toch voor andere doeleinden dan deze waarvoor de camerabewaking
ingevoerd werd, gebruikt, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat dit gebruik verenigbaar is met de
oorspronkelijke doeleinden. Bovendien neemt hij alle maatregelen om interpretatiefouten te vermijden.

5

AANTAL EN PLAATSING VAN DE CAMERA’S

Het aantal en de plaatsing van de camera’s werden gevoegd in bijlage. Indien er camera’s worden
bijgeplaatst worden deze plannen op het Hoog Overlegcomité voorgelegd.

6

PERIODES GEDURENDE DEWELKE DE CAMERA’S FUNCTIONEREN

De camerabewaking is voortdurend, de camera’s functioneren op permanente wijze.
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BIJLAGE 1 - Plannen campus Gasthuisstraat (kelder en gelijkvloers)
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BIJLAGE 13

Kader plaatsonafhankelijk werken

Visie
De derde beleidsdoelstelling van het meerjarenplan 2016-2021 luidt "We zorgen² (lees: in het
kwadraat) voor medewerkers die instaan voor een wendbare organisatie en goesting hebben om
samen resultaten te behalen." Het Zorgen² staat hier kort gezegd voor Het Nieuwe Werken toegepast
op Motena. Zorgen² gaat om een visie die het werken aangenamer wil maken voor medewerkers,
maar tegelijk ook organisaties in staat stelt om efficiënt en innovatief te werken. De focus ligt op het
afstemmen van de missie van de organisatie op de passie van het individu. Zorgen² is voor iedereen
gelijk, maar wordt niet voor iedereen op dezelfde manier ingevuld. Het is dan ook een verhaal van
afstemming.
Zorgen² is een strategische geïntegreerde aanpak die is gestoeld op 3 kernprincipes:
 meer autonomie, eigenaarschap en resultaatgerichtheid,
 het werk zo organiseren dat individuele sterktes gelinkt worden
organisatiedoelstellingen,
 samenwerking verhogen door dialoog, interactie en kennisdeling te stimuleren.

aan

de

Het eerste principe stelt in het kort: waar, hoe en wanneer er wordt gewerkt is niet belangrijk zolang
de afgesproken resultaten worden behaald. Het krijgen van autonomie en eigenaarschap is een
belangrijke voorwaarde voor betrokken en gedreven medewerkers. Het tijds- en plaatsonafhankelijk
werken is een uitwerking van deze principes. Het tijdsonafhankelijk werken zit in Motena vervat in het
systeem van de Vrijgeleide.
Binnen het Zorgen² wordt begrepen dat de werkplek:
 voldoende aangepast is aan de taken die uitgevoerd moeten worden (activiteitgebaseerd),
 steeds minder papier bevat (digitalisering),
 overal kan zijn (plaatsonafhankelijk),
 toegang geeft tot alle kennis en informatie die nodig is om de job te doen (sociale media).
Het voorliggend systeem heeft de ambitie om het luik "overal kan zijn" (plaatsonafhankelijk) mogelijk
te maken.

Uitgangspunten
Om plaatsonafhankelijk werken toe te passen zijn de waarden van de organisatie de basis:
 samenwerking: er zijn aangepaste vormen van samenwerking vereist,
 professionaliteit: er wordt gestuurd op de te behalen resultaten,
 integriteit: er wordt integer met de vrijheid omgegaan door leidinggevende en medewerker,
 klantgerichtheid: de dienstverlening aan de klant gaat boven de vrijheid van de medewerker,
 engagement: is een gevolg van een goed werkend plaatsonafhankelijk werken.
Plaatsonafhankelijk werken is het regelmatig werken op afstand, waarbij de verrichte arbeid gebeurt
met behulp van informatie- en communicatietechnologie (hier worden de mobiele werkers, dit wil
zeggen de werkers waarvan de mobiliteit een noodzakelijk deel uitmaakt van de arbeidsrelatie, niet
onder begrepen: bijv. zorgcoördinator op huisbezoek). Er wordt uitgegaan van het gegeven dat de
plaatsonafhankelijk werker dezelfde resultaten moet kunnen realiseren als op de gewone werkplek.
In principe zijn alle bepalingen van het arbeidsreglement van toepassing met uitzondering van deze
die vanwege de aard van het plaatsonafhankelijk werken niet mogelijk zijn.

Plaatsonafhankelijk werken


gebeurt op vrijwillige basis (medewerkers kunnen niet verplicht worden thuis te werken);

Arbeidsreglement Motena – versie 1.7

112



is een gunst en dient steeds te gebeuren na voorafgaande toestemming van de
leidinggevende;
o eventueel kan worden afgesproken dat dit structureel gebeurt,
o kan worden beperkt voor medewerkers die pas in dienst zijn en dus nog in hun
inloopperiode bevinden,
o kan ten allen tijde door de leidinggevende individueel of collectief worden ingetrokken
bij misbruik,
o een medewerker kan worden opgeroepen naar de normale werkplek.

De tijd en resultaten
De algemene en toepasselijke glij-, stam- en servicetijden blijven van toepassing.
 stamtijd: de periode waarin ieder personeelslid aanwezig moet zijn. De afwezigheid tijdens de
stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door een vakantie, een verlof, een ziekte, een
opdracht, een zending, een dienstvrijstelling enz.;
 glijtijd: de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest,
rekening houdend met de goede werking van zijn dienst;
 servicetijd: de tijdsduur waarin iedere dienst of groepering van diensten (en niet elk individueel
personeelslid) bereikbaar moet zijn voor het publiek (zowel telefonisch als fysisch).
Er kunnen afspraken met de plaatsonafhankelijk werker worden gemaakt in functie van concrete
output/resultaten.

De werkplek
De plaatsonafhankelijk werker:
 kan plaatsonafhankelijk werken uitvoeren in zijn eigen woonplaats of elke door de werknemer
geschikt geachte locatie;
 is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werkplek. De plaatsonafhankelijk
werker kan ten rade gaan bij de dienst IDPBW of hen vragen langs te komen om de werkplek
te controleren. IDPBW kan langsgaan bij de plaatsonafhankelijk werker indien dit noodzakelijk
blijkt;
 blijft verzekerd voor arbeidsongevallen die gebeuren op de werkplek;
 aanvaardt dat de werkgever niet verantwoordelijk is voor de gekozen locatie. Schade aan de
woning of aan andere elementen tijdens het plaatsonafhankelijk werken valt dus onder de
bestaande verzekeringspolissen van de plaatsonafhankelijk werker. Thuiswerken brengt een
groter risico met zich mee met betrekking tot de verzekering van de woning. De meeste
polissen voorzien een meldingsplicht door de verzekerde bij een wijziging van de toestand (de
plaatsonafhankelijk werker wordt aangeraden de nodige dekkingen met de eigen
verzekeringsagent na te gaan).

De middelen
De plaatsonafhankelijk werker:
 maakt gebruik van zijn eigen werkmiddelen of de werkmiddelen ter beschikking gesteld door
de werkgever;
 staat zelf in voor de verbinding op het netwerk;
 de werknemer gaat zorgvuldig om met de eventuele werkmiddelen die ter beschikking worden
gesteld,
 de middelen die eventueel door de werkgever ter beschikking worden gesteld zijn louter
bestemd voor beroepsdoeleinden. Het is dus niet de bedoeling dat dit privé wordt gebruikt
(tenzij de persoonlijke ICT-middelen waarbij de uitdrukkelijke keuze werd gemaakt om dit wel
te doen). Deze middelen dienen dan ook niet aangegeven te worden als voordeel van alle
aard,
 de dienst ICT:
o ondersteunt geen defecten aan de eigen werkmiddelen,
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o staat enkel in voor een werkende VPN-sessie,
ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van eigen materiaal of verbruik: PC, laptop,
papier, internetabonnement, verwarming, verlichting, ...
is verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van een defect aan de door
hem gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij zijn werk niet kan
verrichten.
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