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Aanpassingen rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Ferdi Heylen, voorzitter; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen;
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen;
de heer Tom Covens, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen; de heer Leo Verelst, raadslid;
mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid; de heer Johan Van Dessel, raadslid; de heer Andre Marien,
raadslid; mevrouw Inge Schoovaerts, raadslid; mevrouw Dorien Van Assche, raadslid; de heer Jan
Verbraecken, raadslid; mevrouw Ymke Govaerts, raadslid; de heer Joris De Bondt, raadslid; mevrouw
Julie Van Roey, raadslid; de heer Jonas Verwimp, raadslid; mevrouw Charlotte Op de Beeck, raadslid;
de heer Victor De Groof, raadslid; mevrouw Els Herremans, raadslid; mevrouw Manuela Verbist,
raadslid; de heer Stijn Lemmens, raadslid; de heer Simon Kenens, raadslid; mevrouw Annelies Van
Looy; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jef De bruyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het collegebesluit van 14 september 2020 waarin het college van burgemeester en schepenen
principieel akkoord gaat om het vakantiestelsel voor de contractuele en op proef benoemde
personeelsleden van lokaal bestuur Nijlen wat betreft de bijkomende dagen vanaf 1 januari 2021 te
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wijzigen naar het vakantiestelsel publiek. Voor de wettelijke dagen blijft het vakantiestelsel privé van
toepassing.
Het collegebesluit van 28 september 2020 waarin het college van burgemeester en schepenen
principieel akkoord gaat met volgende aanpassingen in het arbeidsreglement en de
rechtspositieregeling:
- De bijkomende feestdag 15 november wordt verplaatst naar 2 januari.
- De modaliteiten betreffende de vakantiedagen. De ontwerpteksten betreffende de jaarlijkse
vakantiedagen worden goedgekeurd.
- Arbeidsgeneesheer wordt gewijzigd in arbeidsarts.
- De tekst betreffende de dienstvrijstelling raadpleging dokter wordt gewijzigd als volgt: diensturen =
stamtijd (enkel aanpassing in rechtspositieregeling, niet in arbeidsreglement).
Het bijzonder onderhandelingscomité van 14 oktober 2020 waarin er onderhandeld werd met de
vakorganisaties over de voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling en het
arbeidsreglement. De onderhandeling werd afgesloten en bekrachtigd door een ondertekend protocol
van akkoord.
Juridische grond
De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel, goedgekeurd door de gemeenteen OCMW-raad op 2 mei 2017, zoals laatst gewijzigd in zitting van 1 september 2020.
Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 mei
2018, zoals laatst gewijzigd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart
2020.
Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 en het
koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers.
Het Koninklijk besluit van 27 juni 2018 tot wijziging 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 waarin de term arbeidsgeneesheer wordt vervangen door
arbeidsarts. Deze bepalingen zijn 1 januari 2018 in werking getreden.
Argumentatie
Volgende aanpassingen in de rechtspositieregeling worden besproken:
- De bijkomende feestdag 15 november wordt verplaatst naar 2 januari.
De scholen en buitenschoolse kinderopvang zijn geopend op 15 november. Door de bijkomende
feestdag 15 november te verplaatsen kunnen ook de andere diensten open en wordt de
dienstverlening aan de burger geoptimaliseerd.
- De modaliteiten betreffende de vakantiedagen. De ontwerpteksten betreffende de jaarlijkse
vakantiedagen worden besproken.
In de rechtspositieregeling wordt vermeld dat personeelsleden recht hebben op 31 dagen (20
wettelijke en 11 bijkomende). Hieraan werd een andere uitvoering gegeven. Door het vakantiestelsel
publiek toe te passen voor de 11 bijkomende dagen, wordt deze bepaling correct toegepast.
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Voor een meer nauwkeurige berekening van het vakantierecht wordt voorgesteld om af te ronden per
uur in plaats van per dag.
- Arbeidsgeneesheer wordt gewijzigd in arbeidsarts.
Het Koninklijk besluit van 27 juni 2018 waarin de term arbeidsgeneesheer wordt vervangen door
arbeidsarts. Deze bepalingen zijn 1 januari 2018 in werking getreden en dienen te worden aangepast.
- De tekst betreffende de dienstvrijstelling raadpleging dokter wordt gewijzigd als volgt: diensturen =
stamtijd.
Om het begrip 'diensturen' te verduidelijken, wordt deze tekst gewijzigd.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 22 stem(men) voor: Bert Celis; Tom Covens; Joris De Bondt; Victor De Groof; Lien Du Four; Ymke
Govaerts; Els Herremans; Ferdi Heylen; Simon Kenens; Paul Laurijssen; Stijn Lemmens; Luc Luyten;
Andre Marien; Charlotte Op de Beeck; Dorien Van Assche; Johan Van Dessel; Annelies Van Looy; Griet
Van Olmen; Julie Van Roey; Paul Verbeeck; Jan Verbraecken; Jonas Verwimp
- 4 onthouding(en): Inge Schoovaerts; Ingrid Van Wunsel; Manuela Verbist; Leo Verelst

Besluit
Artikel 1
Volgende aanpassingen in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel worden
goedgekeurd:
- De bijkomende feestdag 15 november wordt verplaatst naar 2 januari.
- De modaliteiten betreffende de vakantiedagen waarbij de afrondingsregels worden aangepast en de
bijkomende dagen voor de contractuele en op proef benoemde personeelsleden zullen worden
berekend volgens vakantiestelsel publiek. De ontwerpteksten betreffende de jaarlijkse vakantiedagen
worden goedgekeurd.
- Arbeidsgeneesheer wordt gewijzigd in arbeidsarts.
- De tekst betreffende de dienstvrijstelling raadpleging dokter wordt gewijzigd als volgt: diensturen =
stamtijd.
Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2021.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
voorzitter
Ferdi Heylen

algemeen directeur
Iris Mulkens
Voor eensluidend afschrift

voorzitter
Ferdi Heylen

algemeen directeur
Iris Mulkens
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