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Gemeenteraad
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Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling - aanpassing

aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris

De Gemeenteraad,
Gelet op de desbetreffende artikels van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikels 248 tot en met 260 inzake
het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten;
Gelet op zijn beslissing dd. 15 december 2008 houdende vaststelling met ingang van 1 januari 2009
van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en het contractueel personeel, zoals gewijzigd
en aangepast tot op heden;
Gelet op zijn beslissing dd. 19 december 2016 houdende aanpassing rechtspositieregeling waarbij
de berekening van de bijkomende vakantiedagen voor het contractueel en op proef benoemd
personeel werd aangepast en deze bijkomende dagen voortaan berekend worden op basis van de
prestaties in het vakantiejaar;
Overwegende dat bij het wijzigen van de desbetreffende artikelen 240 en 240bis beide artikelen door
elkaar werden gehaald en er een foutieve aanpassing is gebeurd;
Overwegende dat het aldus noodzakelijk is deze materiële fout recht te zetten en de twee artikelen
240 en 240 bis opnieuw aan te passen;
Overwegende dat volgens de begrippenlijst in de rechtspositieregeling de statutaire personeelsleden
zowel de vast aangestelde als de op proef benoemde personeelsleden omvat. Overwegende dat het
dan ook aangewezen is in hoofdstuk II de jaarlijkse vakantiedagen , de titel van punt 2 te wijzigen
naar de vast aangestelde statutaire personeelsleden, daar punt drie de contractuele en de op proef
benoemde personeeelsleden behandelt;

Gemeenteraadsbeslissing dd. 24 april 2017 (vervolg)

BESLUIT :
Artikel 1
In de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, zoals gewijzigd en
aangepast tot op heden worden volgende wijzigingen doorgevoerd :
Hoofdstuk II De jaarlijkse vakantiedagen punt 2 wordt als volgt aangepast :
2. de vast aangestelde statutaire personeelsleden
Onder punt 3. de op proef benoemde en contractuele personeeelsleden wordt het volgende
gewijzigd:
Artikel 240
§1 wordt als volgt aangepast:
Elke periode met recht op salaris of daarmee gelijkgestelde periode overeenkomstig de
gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en
het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van
de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, tijdens het vakantiedienstjaar, geeft
recht op jaarlijkse vakantiedagen
§2 wordt geschrapt:

Artikel 240bis wordt als volgt aangepast:
§1. De wettelijke vakantiedagen worden opgebouwd overeenkomstig de prestaties in het
vakantiedienstjaar en de bijkomende vakantiedagen volgens het vakantiejaar.
§2. wordt toegevoegd:
Bij uitdiensttreding kunnen er slechts 20 vakantiedagen uitbetaald worden onder de vorm van
een vakantiegeld bij uitdiensttreding zoals voorzien in artikel 17 van de bovenvernoemde
wetten.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing zal aan de hogere overheid voor goedkeuring worden toegezonden.
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