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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  

 

Vergadering van donderdag 23 januari 2020 

 

Voorzitter: de heer Christof Dejaegher 

Secretarissen: de dames Martine Vanryckeghem en Bieke Moerman en de heer Luc 

Vannieuwenhuyze 

*** 

 

De voorzitter opent de vergadering om 15 u 00 uur. 

 

Zijn aanwezig: Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Buyse Filip (raadslid), 

Bruynooghe Arnold (raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes Claude 

(Raadslid), De Klerck Patrick (Raadslid), De Mey Reddy (raadslid), De Poorter 

Johan (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle (Raadslid), 

Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els (Raadslid), 

Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman (Raadslid), Moerman Bieke 

(Raadslid), Pillaert Kristof (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Soens Rik 

(Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten (Raadslid), Van 

Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), Vandenbrande 

Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 

(Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), Vanryckeghem Martine 

(Raadslid), Vansteenkiste Jo (raadslid), Willems Tom (Raadslid), leden; 

DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE 

Jurgen, gedeputeerden 

  

 

 

*** 

 

OPENBAAR 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad.  

 

 

Mededelingen:  

- Op 22 januari 2020 overleed de heer Jean-Marie Viaene, Agalev- 

provincieraadslid voor het district Kortrijk in 1994 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden.  

- Indien het bureau besliste om de tweede commissie van februari te 

verplaatsen naar 5 februari te Arras, wordt dit vermeld bij de start van de 

vergadering. 

 

Op de banken:  

 

- Amendement van de heer Maarten Tavernier (Groen) bij AP 5  

(goedkeuren van de delegatie in personeelsaangelegenheden) 

 

 

 

 
*** 
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Agendapunt 2 Aktenemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister 

van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding van 5 november 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over 

het financiële boekjaar 2018 van het Provinciebestuur West-Vlaanderen 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

2de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

 

 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT KENNISNEMEN VAN HET MINISTERIEEL 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, 

WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING VAN 5 NOVEMBER 2019 TOT 

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET FINANCIËLE BOEKJAAR 2018 VAN 

DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN VAN DE TECHNISCHE BEMERKINGEN EN 

AANBEVELINGEN BIJ DE JAARREKENING 2018 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2, 42, 43, 142, 152, 

154; 

- het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus; 

- het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen 

goedgekeurd in de provincieraad van 23 mei 2013; 

- het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 november 2019 tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van de provincie 

West-Vlaanderen en van de technische bemerkingen en aanbevelingen bij de 

jaarrekening 2018; 

- de opvolging van de technische bemerkingen en aanbevelingen; 

- het voorstel van de deputatie. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 

november 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van 

de provincie West-Vlaanderen en van de technische bemerkingen en aanbevelingen bij de 

jaarrekening 2018. 

 

 

 

*** 
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Agendapunt 3 Aktenemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister 

van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van 5 

november 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 

2018 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer, en verlenen van kwijting aan de 

bestuurders van Westtoer apb 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTENEMEN VAN HET MINISTERIEEL 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN VAN 5 NOVEMBER 2019 TOT 

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET FINANCIËLE BOEKJAAR 2018 VAN 

HET AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF WESTTOER, EN HET VERLENEN VAN KWIJTING 

AAN DE BESTUURDERS 

 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging), de artikelen 180 tot 180ter, de artikelen 225 tot 237, meer bepaald artikel 

229 §3, 3e lid, artikel 236 bis en artikel 248, §1, 2e lid 

- het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 en 30 maart 2018 betreffende de 

beleids- en beheerscyclus 

- de vaststelling van de jaarrekening 2018 en het verslag van de bedrijfsrevisor door de raad 

van bestuur van Westtoer apb op 21 mei 2019 

- het positief advies van de provincieraad dd. 20 juni 2019 over de jaarrekening 2018 van 

Westtoer apb 

- het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen van 5 november 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer 

- het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad neemt kennis van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van 

Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van 5 november 2019 tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom 

provinciebedrijf Westtoer. 
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Art. 2: 

Aan de bestuurders van Westtoer apb wordt kwijting verleend voor het betrokken werkjaar. 

 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 4 Goedkeuren van de wijziging van de rechtspositieregeling van 

het provinciepersoneel 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, komt graag tussen over de toepassing van de 

CAO. Vooreerst bedankt hij voor de correctie van het document maar wat een open vraag 

blijft en waarop hij geen duidelijk antwoord heeft gekregen. Hij richt zich niet alleen tot de 

deputatie maar ook tot de diensten. De vraag is de volgende: in hoeverre zijn de CAO’s ook 

van toepassing in de publieke sector? Hij zou graag hebben dat hierop duidelijk een antwoord 

komt.  

Mevrouw Lahaye- Battheu, gedeputeerde, deelt mee dat de verbeteringen werden 

doorgevoerd zoals men zegt. Ze stelt voor dat zijn vraag waarop hij nog geen antwoord 

kreeg, ze dit nogmaals zal herinneren en daarna het antwoord schriftelijk hem zal bezorgen.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 

 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET 

WIJZIGEN VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET PROVINCIEPERSONEEL 

 

 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen :  

 

- Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald 

titel III – personeel; 

- 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; 

- Haar besluit van 27 november 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling van 

het provinciepersoneel en gewijzigd bij besluiten van 26 maart 2009, 25 juni 2009, 25 

november 2010, 26 mei 2011, 25 oktober 2012, 27 juni 2013, 23 januari 2014, 22 

december 2014, 25 februari 2016, 22 september 2016, 23 maart 2017, 5 oktober 

2017 en van 24 mei 2018; 

- Het advies van het Managementteam van 19 november 2019; 

- Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 10 december 2019; 
- Het voorstel van de deputatie. 
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BESLUIT: 

 

 

Artikel 1: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel I: Toepassingsgebied en 

algemene bepalingen worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 1 worden de woorden “en de docenten aangesteld door het IVA SBR” geschrapt; 

 

2° In artikel 2, 2° b worden de woorden “en met toepassing van art. 58 van het 

provinciedecreet, de provinciegriffier” vervangen door “tenzij anders bepaald door toepassing 

van artikel 58 van het provinciedecreet”; 

 

3° In artikel 2, 21° worden de woorden “of het hoofd van het provinciaal intern verzelfstandigd 

agentschap” geschrapt; 

 

4° In artikel 3, 4° worden de woorden en zin “die de deputatie aanduidt, op voorstel van de 

provinciegriffier; In voorkomend geval wordt vermeld over welke personeelsleden, eventueel 

dienstoverschrijdend, toezicht kan worden uitgeoefend” vervangen door “met hiërarchische of 

functionele leiding, geëxpliciteerd in dienstorders”; 

 

5° Artikel 3, tweede lid wordt geschrapt. 

 

Artikel 2: 

 

§ 1 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen worden de woorden in titel II “De 

personeelsformatie” vervangen door de woorden “Graden en niveaus”. 

 

 

§ 2 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel II: Graden en niveaus worden 

volgende wijzigingen aangebracht: 

1° In artikel 5 worden de zinnen “De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal 

betrekkingen. Dat aantal wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten” vervangen door de zinnen 

“De personeelscapaciteit wordt vastgelegd in een personeelsbehoeftenplan. Het 

personeelsbehoeftenplan wordt budgettair vastgelegd in de meerjarenplanning. Tenminste 

éénmaal per jaar wordt een lijst met de gewijzigde personeelsbehoefte ten opzichte van het 

personeelsbehoeftenplan opgemaakt”; 

 

2° Artikel 6 wordt geschrapt; 

 

3° In artikel 7 wordt volgende zin toegevoegd: “Elk personeelslid wordt aangesteld in een 

bepaalde graad.” voor de zin “De graden worden ingedeeld in vijf niveaus.” 

 

 

 

Artikel 3: 

 

§ 1 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

II. De aanwerving, Afdeling I. De algemene toelatingsvoorwaarden en de 

aanwervingsvoorwaarden wordt volgende wijziging aangebracht: 

 
In artikel 13bis wordt het woord “deputatie” tweemaal vervangen door “aanstellende overheid”; 
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§ 2 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

II. De aanwerving, Afdeling II. De aanwervingsprocedure worden volgende wijzigingen 

aangebracht: 

  

1° In artikel 15 § 1 worden de woorden “in één dag of weekblad en” vervangen door het woord 

“op”. Tussen de woorden “provincie” en “verspreid” worden de woorden “en via de VDAB” 

toegevoegd; 

 

2° In artikel 16 wordt het woord “eerste” toegevoegd tussen de woorden “de” en “datum”. Het 

woord “tien” wordt vervangen door het woord “vijftien”; 

 

§3 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

II. De aanwerving, Afdeling III. De selectieprocedure worden volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° In artikel 18 wordt tussen de woorden “het” en “een” volgend cijfer, teken en woord 

toegevoegd “1° ofwel”. Na het woord “eindresultaat” worden volgende woorden, cijfers en 

tekens toegevoegd “; 2 ° ofwel een selectieprocedure betreft waarvan het eerste gedeelte 

resulteert in een lijst van geslaagde of geschikt bevonden kandidaten en het tweede gedeelte 

resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden 

kandidaten op basis van het eindresultaat van het tweede gedeelte.”; 

 

2° In artikel 20 § 1 worden de woorden “Voor de functies van niveau A en B bestaat de 

selectieprocedure” vervangen door “De selectieprocedure bestaat”. De woorden en tekens “, 

namelijk een schriftelijk of praktisch gedeelte en een mondeling gedeelte. Bijkomend wordt er 

steeds een assessment/pscyhotechnische proeven voorzien waarvan de resultaten informatief 

zijn voor het mondeling gedeelte” worden geschrapt; 

 

 

3° In artikel 20 § 1 wordt een tweede en een derde lid toegevoegd: 

“Het ene gedeelte van de selectieprocedure bestaat uit: 

1° ofwel een thuisopdracht; 

2° ofwel een schriftelijk gedeelte; 

3° ofwel een praktisch gedeelte; 

4° ofwel een assessment/psychotechnische proef. 

en  

het andere gedeelte bestaat uit een mondeling gedeelte. 

De resultaten van het gedeelte dat eerst plaatsvindt zijn eliminerend om te kunnen 

deelnemen aan het volgende gedeelte. “; 

4° Artikel 20 § 2 wordt vervangen door: 

“§ 2 In het geval de selectieprocedure niet bestaat uit een assessment/psychotechnische 

proef overeenkomstig °4, kan er bijkomend steeds een assessment/psychotechnische proef 

worden voorzien waarvan de resultaten louter informatief zijn voor het mondeling gedeelte.”; 

5° Artikel 20 § 4 wordt geschrapt; 

6° In artikel 20 § 7 wordt het woord “proeven” vervangen door “proef”; 

7° In artikel 21 wordt de eerste zin van het eerste lid vervangen door: “ § 1 Bij een 

selectieprocedure overeenkomstig artikel 18,1° wordt na het laatste gedeelte een proces-

verbaal van de selectie opgemaakt.”  

8° In artikel 21 wordt een § 2 ingevoegd:  

“ § 2 Bij een selectieprocedure overeenkomstig artikel 18, 2°, wordt na elk deel een proces-
verbaal opgemaakt. 
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Het proces-verbaal van het eerste gedeelte vermeldt: 

 de aanvullende aanwervingsvoorwaarden 

 de samenstelling van de selectiecommissie 

 het aantal ingeschreven en weerhouden kandidaten 

 de aanwezige kandidaten op het eerste gedeelte 

 de waarnemers op het eerste gedeelte en hun eventuele opmerkingen 

 de lijst van geslaagde of geschikt bevonden kandidaten 

 

Het proces-verbaal van het tweede gedeelte vermeldt:  

 de samenstelling van de selectiecommissie 

 de uitgenodigde kandidaten op basis van het resultaat van het eerste gedeelte 

 de aanwezige kandidaten op het tweede gedeelte 

 de waarnemers op het tweede gedeelte en hun eventuele opmerkingen 

 de toegekende punten voor het tweede gedeelte 

 de rangschikking van de geslaagden op basis van de toegekende punten.” 

9° Artikel 23 § 1 eerste lid wordt vervangen door: 

“§ 1 De aanstellende overheid stelt de selectiecommissie samen en duidt hiervoor een voorzitter 

aan en minstens twee deskundigen, niet behorend tot provincieraad. De aanstellende overheid 

kan de selectiecommissie niet zelf voorzitten en kan geen deel uitmaken van de 

selectiecommissie. Ten minste één derde van de selectiecommissie behoort niet tot het 

provinciepersoneel. De selectiecommissie kan niet uitsluitend uit mannen of vrouwen bestaan.”; 

10° Artikel 23 § 1 tweede lid wordt vervangen door: 

 

“De aanstellende overheid duidt tevens een secretaris aan behorend tot de dienst personeel & 

HRM en bepaalt of die stemgerechtigd is. In afwijking hiervan kan een lid van de 

selectiecommissie aangeduid worden als secretaris.”; 

11° Artikel 23 § 2 wordt geschrapt; 

12° In artikel 25 worden de woorden “schriftelijke, praktische of mondelinge” ingevoegd voor 

het woord “gedeeltes”. Na de laatste zin wordt volgende zin toegevoegd: “Indien een deel van 

de selectieprocedure bestaat uit een thuisopdracht, kunnen de waarnemers inzage krijgen in 

de modaliteiten ervan.”; 

13° In art. 26bis § 1 wordt het woord “kennisproeven” vervangen door “gedeeltes”. 

§4 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

II. De aanwerving, Afdeling IV. Wervingsreserves worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 27 § 1 wordt het woord “twee” vervangen door “één”. 

 

2° In artikel 27 § 2 wordt de tweede zin vervangen door “In geval het een selectieprocedure 

betreft overeenkomstig artikel 18, 1° worden de geslaagden gerangschikt volgens het totaal 

van de behaalde punten.” 

 

3° In artikel 27 § 2 wordt een derde, vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd: 

 

“In het geval het een selectieprocedure betreft overeenkomstig artikel 18, 2° maakt de lijst van 

geslaagden van het eerste gedeelte een afzonderlijke wervingsreserve uit, hierna poule 

genoemd. 

 

De geslaagden van het tweede gedeelte van een selectieprocedure overeenkomstig artikel 18, 
2° worden in een afzonderlijke wervingsreserve opgenomen, gerangschikt op basis van het 

eindresultaat van het tweede gedeelte. Bij gelijkheid van punten krijgt de oudste voorrang. 
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Degene die deel uitmaken van een poule kunnen nooit rechtstreeks aangesteld worden. Ze 

kunnen wel uitgenodigd worden om deel te nemen aan het tweede gedeelte van een 

selectieprocedure overeenkomstig art. 18, 2° zolang de poule geldt.  

 

Degene die slagen voor het tweede gedeelte van de selectieprocedure overeenkomstig art. 18, 

2° maar niet worden aangesteld, komen enerzijds in de wervingsreserve met een bindende 

rangschikking overeenkomstig § 2 vierde lid en blijven anderzijds in de poule overeenkomstig 

§ 2 derde lid.” 

 

4° In artikel 28 wordt het teken en cijfer “§ 1” gevoegd voor de eerste zin. 

 

5° In artikel 28 § 1 worden na de laatste zin van het tweede lid volgende zinnen toegevoegd: 

“In het geval het een selectieprocedure overeenkomstig artikel 18, 2° betrof, kan betrokkene 

binnen de vastgestelde termijn verzoeken om de plaats op de wervingsreserve of poule 

overeenkomstig artikel 27 § 2 derde lid te behouden niettegenstaande de schrapping van de 

wervingsreserve met bindende rangschikking overeenkomstig art. 27 § 2 vierde lid.” 

 

6° In artikel 28 wordt een § 2 toegevoegd: 

 

“§ 2 In afwijking van §1, kan betrokkene van de wervingsreserve geschrapt worden indien 

betrokkene ongunstig wordt geëvalueerd tijdens een aanstelling van bepaalde duur in 

dezelfde of in een vergelijkbare functie. De aanstellende overheid beslist hierover nadat 

betrokkene werd gehoord.” 

7° In artikel 28 wordt een § 3 toegevoegd: 

“§ 3 Betrokkene kan ook steeds op eigen verzoek van de wervingsreserve worden geschrapt.” 

 

 

 

§ 5 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

II. De aanwerving, Afdeling VI. Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen 

die ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid, 

en in sommige tijdelijke betrekkingen worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° Artikel 32 § 1 wordt vervangen door “§ 1 In afwijking van artikel 15 §1 wordt de vacature 

ten minste op de website van de provincie en via de VDAB verspreid gedurende ten minste vijf 

werkdagen.” ; 

 

2° Artikel 32 § 2 wordt geschrapt; 

 

3° In artikel 33 wordt het woord “provinciegriffier” vervangen door “aanstellende overheid”. De 

zin “Hij stelt de duur van een eventuele reserve vast met een maximale duur van twee jaar.” 

wordt geschrapt. Volgende zinnen worden toegevoegd: “De aanstellende overheid kan bij de 

vacantverklaring beslissen dat een wervingsreserve wordt aangelegd, die één jaar bedraagt. 

Deze reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd. De geldigheidsduur vangt 

aan op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de selectie.”; 

 

4° In artikel 34 § 2bis wordt het woord “provinciegriffier” vervangen door “aanstellende 

overheid”; 

 

5° In artikel 34 § 2tris wordt het woord “tris” vervangen door “ter”; 

 

6° In art 36 § 1 worden de volgende zinnen “De selecties worden voorgezeten door 

provinciegriffier of de plaatsvervanger, aangeduid door de provinciegriffier. Daarnaast duidt hij 

minstens één deskundige aan, niet behorend tot de provincieraad.” vervangen door “De 
aanstellende overheid stelt een selectiecommissie samen en duidt hiervoor een voorzitter aan 

en minstens één deskundige, niet behorend tot provincieraad. De aanstellende overheid kan de 

selectiecommissie niet zelf voorzitten en kan geen deel uitmaken van de selectiecommissie.”; 
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7° In artikel 36 wordt § 2 vervangen door “§ 2 De aanstellende overheid duidt tevens een 

secretaris aan, behorend tot de dienst personeel & HRM en bepaalt of die stemgerechtigd is. In 

afwijking hiervan kan een lid van de selectiecommissie aangeduid worden als secretaris.”; 

 

8° In artikel 36 wordt een § 2bis toegevoegd: “§2bis: Een lid van de selectiecommissie kan 

niet deelnemen aan de verrichtingen indien één van de weerhouden kandidaten een bloed- of 

aanverwant is tot de 4de graad of de partner.”; 

 

§ 6 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

II. De aanwerving, Afdeling VIII. De aanwerving en aanstelling van kabinetspersoneel worden 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

In artikel 40 worden de woorden en tekens “, zoals voorzien in artikel 6 §2, 1°,” geschrapt. 

Tussen de woorden “vervullen” en “door” worden volgende woorden ingevoegd: “binnen de 

contouren van artikel 5”. 

 

Artikel 4: 

 

§1 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

III. De proeftijd – de inwerktijd, Afdeling I. Algemene bepalingen worden volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° In artikel 47 worden de woorden “samenvattend beschrijvend stageverslag” vervangen door 

“evaluatieverslag van de proef- of inwerktijd”; 

 

 

 

2° In artikel 48 wordt het woord “personeelsleden” vervangen door “evaluatoren”. Tussen het 

woorden “aangeduid” en “die” worden de woorden en het cijfer “overeenkomstig artikel 82” 

ingevoegd; 

 

3° In artikel 48 wordt het tweede en het derde lid geschrapt. 

 

§ 2 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

III. De proeftijd – de inwerktijd, Afdeling II. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in 

statutair verband worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 50 §2 wordt het woord “deputatie” vervangen door “aanstellend overheid”, de 

woorden “verslag van de 5de, respectievelijk 9de “ worden vervangen door “evaluatieverslag van 

de proeftijd van de zesde, respectievelijk twaalfde”; 

 

2° In artikel 50 § 4 wordt het woord “deputatie” vervangen door “aanstellend overheid”; 

 

3° In artikel 52 wordt het teken en cijfer “§1” ingevoegd voor de eerste zin. De zinnen “Voor 

de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie van de proeftijd plaats. Het resultaat van de 

eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig.” worden geschrapt. Volgende 

zinnen worden toegevoegd: “Deze feedback kan de vorm aannemen van feedbackgesprekken, 

één op één overleg, team- of stafvergaderingen.  Het initiatief voor een feedbackmoment kan 

zowel van het stagedoend personeelslid als van de evaluator uitgaan.  De frequentie van de 

feedbackmomenten is vrij te bepalen.”; 

 

4° In artikel 52 wordt een § 2, § 3, § 4, § 5 en § 6 toegevoegd: 

 

“§2: In de eerste maand van de proeftijd vindt een planningsgesprek plaats. Van dit gesprek 

wordt een verslag opgemaakt. 
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§3: Na verloop van de helft van de gepresteerde proeftijd vindt een tussentijds 

functioneringsgesprek plaats tussen de evaluator(en) en het stagedoend personeelslid. Van dit 

gesprek wordt een verslag opgemaakt. 

§4: In de laatste maand van de proeftijd, in voorkomend geval rekening houdend met een 

verlenging van de proeftijd, vindt een eindevaluatie van de proeftijd plaats.  Het resultaat van 

de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig. Van deze eindevaluatie wordt 

een evaluatieverslag opgemaakt. 

Indien er in het evaluatieverslag geen consensus is tussen de eerste en tweede evaluator, wordt 

beslist na bemiddeling door het hoofd van personeel of diens plaatsvervanger in het geval het 

hoofd van personeel tevens aanstellende overheid is. 

In het evaluatieverslag staat minstens een beschrijving van volgende items: 

1° korte opgave van de door het stagedoend personeelslid verrichte activiteiten; 

2° potentialiteiten en/of knelpunten; 

3° een advies aan de aanstellende overheid omtrent het personeelslid: benoeming in 

vast verband, ontslag of verlenging van de proeftijd. 

§5: De verslaggeving van de proeftijd gebeurt in de elektronische HR-toepassing. De 

verschillende opeenvolgende stappen van de verslaggeving worden telkens uiterlijk binnen de 

vijf werkdagen gezet. 

De verslaggeving van de proeftijd is steeds digitaal beschikbaar voor het stagedoend 

personeelslid en de evaluatoren. Er kan tevens een afschrift van de verslaggeving worden 

gevraagd. 

§6: De eerste evaluator wordt bij afwezigheid vervangen door de tweede evaluator.  Is de 

afwezigheid minstens 3 maanden dan kunnen nieuwe evaluatoren aangeduid worden 

overeenkomstig artikel 82 § 5.”; 

5° In artikel 53 worden § 1 tot § 8 vervangen door: “Op gemotiveerde vraag van het 

stagedoend personeelslid of de evaluator kan het functioneringsgesprek zoals voorzien in artikel 

52 § 3 voor de betrekkingen van de niveaus A en B vervangen worden door een tussentijdse 

evaluatie. Van deze tussentijdse evaluatie wordt een verslag opgemaakt dat ofwel gunstig is 

ofwel ongunstig. In dit verslag kan geen advies geformuleerd worden in de zin van artikel 52 § 

4 derde lid, 3°.”; 

6° In artikel 54 worden de woorden “samenvattend beschrijvend stageverslag” vervangen 

door de woorden “vervroegd evaluatieverslag”. De zin “In voorkomend geval wordt deze 

tussentijdse evaluatie pas uitgevoerd na een periode van ten minste drie maanden.” wordt 

vervangen door “Het vervroegd evaluatiegesprek kan ten vroegste uitgevoerd worden na een 

periode van ten minste drie maanden. Het verslag wordt opgemaakt overeenkomstig art. 52 § 

5.”; 

7° In artikel 55 § 1 wordt de eerste zin vervangen door “Een stagecommissie wordt ingesteld 

en voorgezeten door het hoofd van personeel. Het hoofd van personeel kan een plaatsvervanger 

aanduiden en is daartoe verplicht in het geval het hoofd van personeel tevens aanstellende 

overheid is.”; 

8° In artikel 55 § 1 wordt een zin toegevoegd na de laatste zin: “De stagecommissie mag niet 

uitsluitend uit mannen of vrouwen bestaan.”; 

9° Artikel 56 wordt vervangen door “Indien het verslag van de eindevaluatie of de vervroegde 

evaluatie ontslag adviseert of indien het verslag van de eindevaluatie verlenging van de 

proeftijd adviseert, wordt het verslag binnen een redelijke termijn na het gesprek digitaal 

bezorgd aan het personeelslid via de elektronische HR-toepassing.  De dienst Personeel & HRM 

bezorgt tevens een afschrift van het evaluatieverslag aan het personeelslid per aangetekend 

schrijven of tegen ontvangstbewijs en brengt de voorzitter van de stagecommissie op de 

hoogte.”; 

10° In artikel 57 wordt §1 vervangen door “Een voorstel tot ontslag of voorstel tot verlenging 

van de proeftijd wordt voorgelegd aan de stagecommissie.”; 

11° In artikel 57 § 3 wordt het woord “deputatie” vervangen door “aanstellende overheid”; 
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12° In artikel 57 § 4 worden de woorden “voor het verstrijken van de proeftijd” geschrapt. Het 

woord “deputatie” wordt vervangen door “aanstellende overheid”; 

13° In artikel 57 § 5 wordt het woord “stageverslagen” vervangen door “verslagen”, het woord 

“deputatie” wordt vervangen door “aanstellende overheid”; 

14° In artikel 57 wordt § 7 vervangen door: “Bij verlenging van de proeftijd worden 

maandelijkse functioneringsgesprekken gevoerd met de evaluator(en). Hiervan wordt telkens 

een verslag gemaakt overeenkomstig artikel 52 § 5. 

In de laatste maand van de verlengde proeftijd wordt een evaluatieverslag van de verlengde 

proeftijd opgemaakt overeenkomstig art. 52 § 4 en § 5.”; 

15° In artikel 57 § 8 wordt het woord “deputatie” tweemaal vervangen door “aanstellende 

overheid”. De zin “Indien de stageverslagen en het samenvattend stageverslag over de 

verlenging van de stage ongunstig zijn, heeft het stagedoend personeelslid het recht om, op 

vraag, gehoord te worden door de stagecommissie over het verloop van de verlengde proeftijd.” 

wordt vervangen door de zin “Indien de verslagen van de functioneringsgesprekken en het 

evaluatieverslag van de verlengde proeftijd ongunstig zijn, heeft het stagedoend personeelslid 

het recht om, op vraag, gehoord te worden door de stagecommissie over het verloop van de 

verlengde proeftijd.” 

§ 3 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

III. De proeftijd – de inwerktijd, Afdeling III. De inwerktijd van het contractuele personeelslid 

aangesteld voor onbepaalde duur worden volgende wijzigingen aangebracht: 

1° Artikel 62 wordt vervangen door: 

“Artikel 62: §1 Het contractuele personeelslid aangesteld voor onbepaalde duur doorloopt een 

inwerktijd waarvan de duur en de procedure parallel verloopt aan de artikelen 50, 51, 52 en 

54, tenzij anders bepaald in deze afdeling. 

§2 De inwerktijd van het contractuele personeelslid aangesteld voor onbepaalde duur kan door 

de aanstellende overheid, op voorstel van de evaluatoren, worden verlengd met de helft van 

de oorspronkelijke duur als uit het verslag van de eindevaluatie van de inwerktijd blijkt dat de 

duur van de inwerktijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De 

verlenging kan eenmaal toegepast worden.  

§3 Indien het evaluatieverslag ontslag of verlenging van de inwerktijd adviseert wordt het 

verslag binnen een redelijke termijn na het gesprek digitaal bezorgd aan het personeelslid via 

de elektronische HR-toepassing.  De dienst Personeel & HRM bezorgt tevens een afschrift van 

het evaluatieverslag aan het personeelslid per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 

en legt het dossier voor aan de aanstellende overheid. “; 

2° In artikel 63 wordt het woord “na” vervangen door “bij” en worden de woorden “evaluatie 

tijdens de” ingevoegd tussen de woorden “ongunstige” en “inwerktijd”. 

§ 4 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

III. De proeftijd – de inwerktijd, Afdeling IV. De inwerktijd van het contractuele personeelslid 

aangesteld voor bepaalde duur worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 65 wordt het woord “startgesprek” vervangen door “planningsgesprek 

overeenkomstig artikel 52 § 2 en § 5”; 

 

2° Artikel 66 wordt vervangen door:  

“Artikel 66: § 1 Het contractuele personeelslid aangesteld voor bepaalde duur, waarvan de duur 

ten minste 6 maanden bedraagt, rekening houdend met de duur van eventuele verlengingen of 

de totaliteit van de duurtijd van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, kan geëvalueerd 

worden indien hiertoe een gemotiveerd verzoek komt van ofwel het personeelslid ofwel de 

evaluator. Het resultaat van de evaluatie is ofwel gunstig ofwel ongunstig. Van deze evaluatie 

wordt een verslag opgemaakt overeenkomstig art. 52 § 5. In dit verslag kan geen advies 

geformuleerd worden in de zin van artikel 52 § 4 derde lid, 3°. 
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§ 2 Het contractuele personeelslid aangesteld voor bepaalde duur kan steeds worden ontslagen 

volgens de bepalingen opgenomen in de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. De aanstellende 

overheid hoort het personeelslid vooraf.” 

 

§ 5 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

III. De proeftijd – de inwerktijd, Afdeling V. De proeftijd met het oog op vaste aanstelling in 

statutair verband van het wetenschappelijk personeel wordt volgende wijziging aangebracht: 

Artikel 69 wordt vervangen door “Artikel 69: Op gemotiveerde vraag van ofwel het stagedoend 

personeelslid als van de evaluator kan een evaluatiegesprek plaatsvinden na 6 maanden 

gepresteerde proeftijd. Van deze tussentijdse evaluatie wordt een verslag opgemaakt 

overeenkomstig artikel 52 § 5 dat ofwel gunstig is ofwel ongunstig. In dit verslag kan geen 

advies geformuleerd worden in de zin van artikel 52 § 4 derde lid, 3°.” 

 

Artikel 5: 

 

§1 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IV. De evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan, Afdeling IV. Het verloop en inhoud 

van het evaluatiegebeuren worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 83 § 1 wordt het woord “informeel” ingevoegd tussen de woorden “een” en 

“feedbackmoment”; 

 

2° In artikel 83 § 2 worden de woorden “bovenstaande opvolging en feedback tussen het 

personeelslid en één of meerdere leidinggevende personeelsleden van de geëvalueerde” 

vervangen door het teken en cijfer “§ 1”; 

 

 

3° In artikel 87 wordt § 1 vervangen door “ § 1 In het evaluatieluik bespreekt de eerste 

evaluator het voorstel van evaluatie met de geëvalueerde.  Van het evaluatiegesprek wordt er 

een beschrijvend kwalitatief evaluatieverslag opgemaakt.”; 

 

4° In artikel 87 § 2 wordt een zin toegevoegd na de laatste zin: “Van het planningsgesprek 

wordt er een verslag opgemaakt.”; 

 

5° In artikel 87 wordt een § 3 toegevoegd:  

 

“§3 De verslaggeving van de periodieke evaluatie gebeurt in de elektronische HR-toepassing. 

De verschillende opeenvolgende stappen van de verslaggeving worden telkens uiterlijk binnen 

de vijf werkdagen gezet. 

De verslaggeving van de periodieke evaluatie is steeds digitaal beschikbaar voor het 

personeelslid en de evaluatoren. Er kan tevens een afschrift van de verslaggeving worden 

gevraagd.” 

 

§ 2 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IV. De evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan, Afdeling VI. Het evaluatiedossier 

wordt volgende wijziging aangebracht: 

Artikel 91 § 1 wordt vervangen door “§1 Het personeelslid heeft het recht om zijn persoonlijk 

evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op zijn verzoek een afschrift van.  Het persoonlijk 

evaluatiedossier wordt onder toezicht van de dienst personeel & HRM bijgehouden.” 

§ 3 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IV. De evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan, Afdeling VII. De evaluatieresultaten 

en de gevolgen van de evaluatie wordt volgende wijziging aangebracht: 
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1° Artikel 93bis § 2 wordt vervangen door “§2 Het verslag van het functioneringsgesprek moet 

binnen een redelijke termijn na het gesprek digitaal bezorgd worden aan het personeelslid via 

de elektronische HR-toepassing en wordt verder afgehandeld overeenkomstig artikel 87 § 3. “. 

2° In artikel 95 §1 wordt het woord “periodieke” ingevoegd tussen de woorden “de” en 

“evaluatie”. 

§ 4 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IV. De evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan, Afdeling VIII. Het beroep tegen de 

ongunstige evaluatie worden volgende wijzigingen aangebracht: 

1° In artikel 99 wordt het woord “periodieke” ingevoegd voor het woord “evaluatie”; 

2° Artikel 100 wordt vervangen door: “Artikel 100: De Raad van Beroep wordt ingesteld en 

samengesteld overeenkomstig artikel 55 § 1.” 

§ 5 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IV. De evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan, Afdeling IX. De bijkomende evaluatie 

worden volgende wijzigingen aangebracht: 

1° In artikel 106 wordt na het cijfer 87 het teken en cijfer “§ 1” ingevoegd; 

2° In artikel 107 wordt na de eerste zin volgende zin ingevoegd: “Het hoofd van personeel kan 

een plaatsvervanger aanduiden en is daartoe verplicht in het geval het hoofd van personeel 

tevens aanstellende overheid is.” Tussen de woorden “personeel” en “het” worden de woorden 

“of zijn plaatsvervanger” ingevoegd; 

3° In artikel 108 worden tussen de woorden “personeel” en “over” volgende woorden 

ingevoegd: “of zijn plaatsvervanger in het geval het hoofd van personeel tevens aanstellende 

overheid is”. 

 

 

 

Artikel 6: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

VIII. De functionele loopbaan, Afdeling II. De functionele loopbaan per niveau wordt volgende 

wijziging aangebracht: 

 

Er wordt een artikel 130bis toegevoegd: 

 

“Artikel 130bis: De gevolgen van de evaluatie in de proef- of inwerktijd hebben voor de 

functionele loopbaan terugwerkende kracht tot op het ogenblik waarop de evaluatie ten 

vroegste kan plaatsvinden op voorwaarde dat het personeelslid op dat ogenblik voldoende 

schaalanciënniteit bezit.” 

 

Artikel 7:  

 

§1 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IX De bevordering, Afdeling I. Algemene bepalingen wordt volgende wijziging aangebracht: 

 

In artikel 132 worden de woorden “van de personeelsformatie” geschrapt. 

 

§ 2 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IX De bevordering, Afdeling II. Bevorderingsvoorwaarden en soorten bevordering wordt 

volgende wijziging aangebracht: 
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In artikel 135 f) worden de woorden “en houder zijn van het einddiploma van een provinciale 

School voor Bestuursrecht of met goed gevolg een opleiding van ten minste 200 uren hebben 

gevolgd, afgestemd op ten minste niveau C en waarvan de inhoud rechtstreeks dienstig is voor 

de te begeven functie” geschrapt. 

 

§3 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

IX De bevordering, Afdeling III. De bevorderingsprocedure worden volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° In artikel 137 wordt volgende zin geschrapt: “Evenwel in afwijking van artikel 20 §1 wordt 

bij de bevordering van functies binnen en naar niveau A en B het assessment/psychotechnische 

proeven als een facultatief gedeelte voorzien.”; 

 

2° In artikel 138 wordt het teken en cijfer “§ 1” ingevoegd voor het eerste woord; 

 

3° In artikel 138 § 1 worden de woorden en zinnen: 

“door middel van een dienstnota ter kennis gebracht aan de personeelsleden die aan de gestelde 

bevorderingsvereisten voldoen. Die nota omvat de functiebeschrijving, de 

bevorderingsvereisten, de salarisschalen, de wijze en de uiterste datum voor het indienen van 

de kandidaturen en het selectieprogramma. De personeelsleden bevestigen schriftelijk de nota 

voor ontvangst. Bij afwezigheid of niet bevestiging binnen de gestelde termijn wordt de nota 

aangetekend verstuurd. 

De personeelsleden dienen, op straf van uitsluiting, hun schriftelijke kandidaatstelling 

aangetekend of tegen ontvangstbewijs te richten aan de provinciegriffier binnen de tien 

werkdagen nadat zij van de dienstnota kennis hebben genomen, of de nota aangetekend werd 

verstuurd.”  

vervangen door: 

 

“bekendgemaakt via een e-mailbericht, op de website van de provincie en op de intranetpagina 

gedurende ten minste tien werkdagen.  Het vacaturebericht vermeldt ten minste de 

functiebeschrijving, de bevorderingsvereisten, de salarisschalen, de wijze en de uiterste datum 

voor het indienen van de kandidaturen, het selectieprogramma en het al dan niet aanleggen 

van een bevorderingsreserve. 

De aanstellende overheid stelt de inhoud van het vacaturebericht vast. 

De algemeen geldende minimale termijn tussen de eerste datum van de bekendmaking van de 

vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vijftien werkdagen.”; 

 

4° In artikel 138 wordt een § 2 ingevoegd: “ § 2 De bepalingen van §1 zijn niet van toepassing 

als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring beslist een beroep te doen op een 

bestaande bevorderingsreserve die geldig is voor de vacature.”; 

 

5° In artikel 140bis worden §1 en § 2 vervangen door : 

“§1: De aanstellende overheid kan bij de vacantverklaring beslissen dat een 

bevorderingsreserve wordt aangelegd, die één jaar bedraagt. 

Deze reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd. De geldigheidsduur 

vangt aan op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de selectie. 

§ 2: Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een bevorderingsreserve.   

In het geval het een bevorderingsprocedure betreft overeenkomstig artikel 18, 1° worden de 

geslaagden gerangschikt volgens het totaal van de behaalde punten. Bij gelijkheid van punten 

wordt voorrang verleend aan de geslaagden die het grootste aantal punten behaalden voor het 

laatste gedeelte. Indien ook dit aantal punten gelijk is, krijgt de oudste voorrang. 

In het geval het een bevorderingsprocedure betreft overeenkomstig artikel 18, 2° maakt de 
lijst van geslaagden van het eerste gedeelte een afzonderlijke bevorderingsreserve uit zonder 

rangschikking, hierna poule genoemd 
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De geslaagden van het tweede gedeelte van een bevorderingsprocedure overeenkomstig artikel 

18, 2° worden in een afzonderlijke bevorderingsreserve opgenomen, gerangschikt op basis van 

het eindresultaat van het tweede gedeelte. Bij gelijkheid van punten krijgt de oudste voorrang. 

Degene die deel uitmaken van een poule kunnen nooit rechtstreeks aangesteld worden. Ze 

kunnen wel uitgenodigd worden om deel te nemen aan het tweede gedeelte van een 

bevorderingsprocedure overeenkomstig art. 18, 2° zolang de poule geldt.  

Degene die slagen voor het tweede gedeelte van de bevorderingsprocedure overeenkomstig 

art. 18, 2° maar niet worden aangesteld, komen enerzijds in de bevorderingsreserve met een 

bindende rangschikking overeenkomstig § 2 vierde lid en blijven anderzijds in de poule 

overeenkomstig § 2 derde lid.”; 

6° In artikel 140bis worden § 3, § 4 en § 5 toegevoegd: 

“§ 3 De geslaagden die naar aanleiding van een vacature de betrekking niet of niet binnen de 

gestelde termijn aanvaarden behouden voor een volgende vacature het voordeel van hun 

rangschikking. 

Bij een tweede verzaking aan een vacature worden zij evenwel na de laatst geslaagde in de 

bevorderingsreserve gerangschikt. Dit telkens op voorwaarde dat betrokkenen naar aanleiding 

van hun weigering hun kandidatuur binnen de vastgestelde termijn bevestigen.  Bij een derde 

weigering wordt de geslaagde automatisch van de bevorderingsreserve geschrapt.  Betrokkene 

wordt daarvan op de hoogte gebracht. In het geval het een bevorderingsprocedure 

overeenkomstig artikel 18, 2° betrof, kan betrokkene binnen de vastgestelde termijn verzoeken 

om de plaats in de poule overeenkomstig artikel 27 § 2 derde lid te behouden niettegenstaande 

de schrapping van de bevorderingsreserve met bindende rangschikking overeenkomstig art. 27 

§ 2 vierde lid. 

§ 4 In afwijking van § 3, kan betrokkene van de bevorderingsreserve geschrapt worden indien 

betrokkene ongunstig wordt geëvalueerd tijdens een aanstelling van bepaalde duur in dezelfde 

of in een vergelijkbare functie. 

 

§ 5 Betrokkene kan ook steeds op eigen verzoek van de bevorderingsreserve worden 

geschrapt.”; 

7° In artikel 141 wordt het woord “deputatie” vervangen door de woorden “aanstellende 

overheid”; 

8° In artikel 142 wordt de zin “Het initiatief daartoe gaat uit van de provinciegriffier.” 

geschrapt; 

9° In artikel 142bis § 1 worden de woorden en teken “en afdeling III” toegevoegd na het woord 

en teken “afdeling II”. De zin “De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair 

verband.” wordt geschrapt; 

10° In artikel 143 wordt het woord “deputatie” tweemaal vervangen door de woorden 

“aanstellende overheid”. 

 

Artikel 8: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk 

X De vervulling van een vacature door interne personeelsmobiliteit, Afdeling II. De 

voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit worden volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 149, 1° wordt het woord “twee” vervangen door “één”; 

 

2° In artikel 151 worden de woorden “intranetwebsite van de provincie” vervangen door 

“website van de provincie en via de intranetpagina”. 

 
Artikel 9: 
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§ 1 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel IV: Het mandaatstelsel, het 

opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie, Hoofdstuk I. Het 

mandaatstelsel, Afdeling III. Dienstverband, proeftijd, beloning en functionele loopbaan van de 

mandaathouder wordt volgende wijziging aangebracht: 

 

In artikel 152 sexies § 2 worden de woorden “ongeacht de wijze van invulling” toegevoegd na 

het woord “maanden”. 

 

§ 2 In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel IV: Het mandaatstelsel, het 

opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie, Hoofdstuk I. Het 

mandaatstelsel, Afdeling IV. De evaluatie, de verlenging en de beëindiging van het mandaat 

wordt volgende wijziging aangebracht: 

 

In artikel 152 novies § 2 wordt na de eerste zin volgende zin ingevoegd: “Het verslag van de 

eindevaluatie wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 52 § 4 tweede en derde lid en § 6.” 

 

Artikel 10:  

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel IV: Het mandaatstelsel, het 

opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie, Hoofdstuk III. De waarneming 

van een hogere functie wordt volgende wijziging aangebracht: 

 

In artikel 157 worden de woorden “of op voorstel van het diensthoofd indien het hoofd van 

personeel tevens aanstellende overheid is” ingevoegd tussen de woorden “personeel” en “wie”. 

 

 

 

Artikel 11: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel V: Doeltreffend inzetten van 

het personeel, Hoofdstuk I. Algemene bepalingen wordt volgende wijziging aangebracht: 

 

1° In artikel 159 wordt § 1 geschrapt; 

 

2° In art 159 § 2 worden de woorden “voor de dienst en onderdeel uitmaken van het in §1 

vermelde verslag” geschrapt. 

 

 

Artikel 12: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel V: Doeltreffend inzetten van 

het personeel wordt een Hoofdstuk III. Terbeschikkingstelling toegevoegd: 

 

“Hoofdstuk III. Terbeschikkingstelling 

 

Art. 160 bis: Personeelsleden in statutair dienstverband kunnen na overleg ter beschikking 

gesteld worden aan: 

1° een extern verzelfstandigd agentschap van de provincie; 

2° een vereniging of een vennootschap waarmee de provincie een 

samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten; 

3° een andere overheid dan vermeld in punt 1° en 2°; 
4° een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in de wet van 27 juni 1921 betreffende 

de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en 
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stichtingen, waarin de provincie al dan niet deelneemt en waarvan de activiteit verband houdt 

met een provinciaal belang. 

De terbeschikkingstelling is tijdelijk en gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de 

provincie en de rechtspersoon, waaraan het personeel ter beschikking gesteld wordt. 

 

§ 2. De aanstellende overheid beslist over de individuele terbeschikkingstelling van het 

personeelslid en sluit de overeenkomst van terbeschikkingstelling af.” 

 

Artikel 13: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel VII: Rechten en plichten, 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 168bis worden de woorden “conform cao nr. 100 van 01-04-2009 betreffende 

het preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming” geschrapt; 
 
2° Artikel 175 wordt vervangen door:  

 

“Artikel 175: Het personeelsbehoeftenplan, vastgesteld overeenkomstig artikel 5,  is 

raadpleegbaar op de intranetpagina.”  

 

Artikel 14: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel VIII: Tucht worden volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 182 wordt de datum “15.12.2006” vervangen door “14 december 2018”; 

 

 

2° In artikel 182 worden de woorden en cijfers “15.12.2006 houdende vaststelling van de 

samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor 

tuchtzaken” vervangen door “20 juli 2018 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het 

statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling, 

en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken.” 

 

Artikel 15:  

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XI: Het salaris, Hoofdstuk III. 

Bijzondere bepalingen worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° Artikel 209 wordt geschrapt; 

 

2° In artikel 210 wordt de laatste zin “De deputatie bepaalt, na motivering door de 

diensthoofden en op voorstel van de provinciegriffier, het maximum contingent aan arbeidsuren 

dat toegekend wordt aan een dienst.” geschrapt. 

 

Artikel 16: 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XII: De toelagen, 

vergoedingen en sociale voordelen, Hoofdstuk III. De onregelmatige prestaties, Afdeling II. 

De overuren worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 224 wordt het teken en cijfer “ § 1” ingevoegd voor het eerste woord; 
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2° In artikel 224 § 1 tweede lid worden de woorden “nadat de maximale wekelijkse arbeidsduur 

overschreden werd” vervangen door “de vastgestelde referteperiode van 4 maanden waarin het 

overuur gepresteerd werd”; 

 

3° In artikel 224 wordt een § 2 en § 3 toegevoegd: 

 

“§ 2 Als de overuren in een vastgestelde referteperiode van vier maanden, buiten de wil van 

het personeelslid om, niet konden worden gecompenseerd overeenkomstig § 1, wordt aan het 

personeelslid, behalve voor niveau A, bovenop het uursalaris overloon betaald in de vorm van 

een toeslag voor elk niet gecompenseerd overuur dat niet kan worden overgedragen 

overeenkomstig § 1. 

 

Het overloon bedraagt een toeslag van 25 % van het uursalaris. 

 

Als berekeningsbasis voor het overloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de 

haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie, de 

gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de 

mandaattoelage. 

 

§ 3. Als de overuren in een vastgestelde referteperiode van vier maanden, buiten de wil van 

het personeelslid om, niet konden worden gecompenseerd overeenkomstig § 1, wordt aan het 

personeelslid van niveau A het uursalaris betaald voor elk niet gecompenseerd overuur dat niet 

kan worden overgedragen.” 

 

Artikel 17:  

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XII: De toelagen,  

vergoedingen en sociale voordelen, Hoofdstuk V. De vergoeding voor reiskosten, Afdeling I. 

Algemene bepalingen wordt volgende wijziging aangebracht: 

 

Artikel 243 wordt geschrapt. 
 
 
Artikel 18: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XII: De toelagen, 

vergoedingen en sociale voordelen, Hoofdstuk VII. De sociale voordelen wordt Afdeling VI. 

Telefoonverbinding geschrapt. 

 

 

Artikel 19: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en 

afwezigheden, Hoofdstuk V. Het ziekteverlof, Afdeling III. Stelsel van ziektekrediet voor 

statutairen worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In “Onderafdeling 3. Deeltijdse prestaties wegens ziekte of ongeval” worden de woorden 

“naar gemeen recht” toegevoegd na het woord “ongeval”; 

 

2° In artikel 300 wordt het woord “arbeidsongeval” vervangen door de woorden “ongeval 

naar gemeen recht”. Het woord “statutair” wordt ingevoegd tussen de woorden “afwezig” en 

“personeelslid”. 

 

3° In artikel 302 eerste lid worden de woorden “arbeidsongeval of” geschrapt. Na het woord 
“ziekte” worden de woorden “of ongeval” toegevoegd; 
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4° In artikel 302 derde lid worden de woorden “of ongeval naar gemeen recht” tweemaal 

toegevoegd na het woord “ziekte”. 

 

Artikel 20: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en afwezigheden 

wordt een Hoofdstuk Vbis. Verminderde prestaties na arbeidsongeval toegevoegd: 

 

“Hoofdstuk V bis. Verminderde prestaties na arbeidsongeval 

 

Artikel 306bis: Een personeelslid dat een arbeidsongeval heeft gehad kan zijn functie 

progressief weer opnemen onder de voorwaarden bepaald in art. 8 ter van het KB van 13 juli 

1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van 

overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en 

voor ongevallen op de weg naar en van het werk.” 

 

Artikel 21: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en afwezigheden 

wordt een Hoofdstuk Vter. Verminderde prestaties na beroepsziekte toegevoegd: 

 

“Hoofdstuk Vter. Verminderde prestaties na beroepsziekte 

 

Artikel 306ter: Het door een beroepsziekte getroffen personeelslid kan zijn functie progressief 

weer opnemen onder de voorwaarden bepaald in art. 22 van het KB van 21 januari 1993 

betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige 

personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.” 

 

Artikel 22: 

 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en 

afwezigheden, Hoofdstuk XI. De dienstvrijstellingen worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° In artikel 344 eerste lid worden de woorden “voor maximaal de stamtijd van een halve dag” 

geschrapt. De woorden “voor de benodigde tijd van de bloed of plasma-afgifte en de 

verplaatsing van en naar het afnamecentrum” worden toegevoegd na het woord “geven”; 

 

2° Artikel 344 tweede lid wordt vervangen door: “Het personeelslid moet een door de dokter 

van het bloedtransfusiedienst ondertekend bewijsstuk met het tijdstip van de afname bezorgen 

aan de personeelsdienst.” 

 

 

 

 

 

Artikel 23: 

In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen wordt bijlage III. De salarisschaal 

van de brigadecommissaris geschrapt. 

 

Artikel 24: 
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In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de 

provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen wordt bijlage VI. Besluiten Vlaamse 

Regering betreffende tuchtprocedure (cfr. artikel 182) vervangen door: 

 

“14 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de 

tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 125, artikel 132 en 134, vervangen 

bij het decreet van 6 juli 2018; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling 

van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 

136 en 143 van het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 

december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, en voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 

van het Provinciedecreet; 

Gelet op protocol nr. 2018/6 van 12 september 2018 van de eerste afdeling van het Comité 

voor de provinciale en plaatselijke besturen, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse 

Gemeenschap; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2018; 

Gelet op advies 64.593/3 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2018, met toepassing 

van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 

Kansen en Armoedebestrijding; 

Na beraadslaging, 

 

BESLUIT: 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.  

In dit besluit wordt verstaan onder : 

1° Beroepscommissie : de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, vermeld in artikel 133 van het 

Provinciedecreet van 9 december 2005; 

2° tuchtoverheid : de tuchtoverheid, vermeld in artikel 119 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

3° schriftelijk : elke vorm van kennisgeving of elektronische verwerking van gegevens die 

voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en een bewijs 

oplevert van die verwerking, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en 

de integriteit van de verwerkte gegevens; 

4° werkdag : elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke en decretale 

feestdagen. 

Artikel 2.   

In dit besluit wordt een elektronische verzending gelijkgesteld aan een overhandiging tegen 

ontvangstbewijs of een aangetekende brief, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan : 

1° het betrokken personeelslid stemt voorafgaandelijk in met de elektronische verzending; 

2° de elektronische verzending voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het 

Burgerlijk Wetboek; 

3° de elektronische verzending levert een bewijs op van de verzending, van het tijdstip waarop 

ze is verricht, en van de authenticiteit en de integriteit van de verzonden gegevens. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019010460&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2019-02-01&dt=BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&bron=VLAAMSE+OVERHEID&pdda=2019&pdfa=2019&pddj=1&pddm=02&pdfj=1&sql=dt+=+'BESLUIT'+and+bron+=+'VLAAMSE+OVERHEID'+and+pd+between+date'2019-02-1'+and+date'2019-02-1'+&rech=7&pdfm=02&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019010460&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2019-02-01&dt=BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&bron=VLAAMSE+OVERHEID&pdda=2019&pdfa=2019&pddj=1&pddm=02&pdfj=1&sql=dt+=+'BESLUIT'+and+bron+=+'VLAAMSE+OVERHEID'+and+pd+between+date'2019-02-1'+and+date'2019-02-1'+&rech=7&pdfm=02&tri=dd+AS+RANK+
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HOOFDSTUK 2. Vaststelling van de tuchtprocedure 

Afdeling 1. Tuchtprocedure  

Onderafdeling 1. Tuchtonderzoek 

Artikel 3.  

§ 1. De tuchtoverheid die feiten vaststelt die mogelijk een tuchtvergrijp uitmaken, of er kennis 

van krijgt, geeft de opdracht om een tuchtonderzoek te verrichten en een tuchtverslag op te 

maken aan een tuchtonderzoeker die is aangesteld met toepassing van artikel 120, § 1, van 

het Provinciedecreet van 9 december 2005. Ze belast de aangestelde tuchtonderzoeker ermee 

een tuchtdossier samen te stellen. 

De tuchtoverheid brengt het betrokken personeelslid onmiddellijk op de hoogte van haar 

beslissing om een tuchtonderzoek op te starten. Ze vermeldt daarbij de aard van de feiten en 

de datum waarop ze de feiten heeft vastgesteld of er kennis van heeft gekregen. 

 

De tuchtoverheid is bevoegd om te oordelen of er een schijn van partijdigheid kan zijn bij de 

tuchtonderzoeker. Als de tuchtoverheid oordeelt dat er sprake is van een mogelijke schijn van 

partijdigheid, wijst ze een andere tuchtonderzoeker aan. Als de tuchtonderzoeker zelf meent 

dat hij niet kan optreden wegens een mogelijke schijn van partijdigheid, deelt hij dat mee aan 

de tuchtoverheid. Die wijst vervolgens een andere tuchtonderzoeker aan, als ze oordeelt dat er 

inderdaad sprake is van een mogelijke schijn van partijdigheid. 

§ 2. De tuchtoverheid wordt regelmatig geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. 

Zodra het tuchtonderzoek langer duurt dan drie maanden, wordt de tuchtoverheid bovendien 

in ieder geval regelmatig geïnformeerd over de redenen waarom het tuchtonderzoek nog niet 

kan worden afgesloten. 

§ 3. Als tijdens het tuchtonderzoek nieuwe tuchtfeiten worden vastgesteld waarvan de 

tuchtoverheid en de tuchtonderzoeker kennis krijgen, kan de tuchtoverheid beslissen om die 

nieuwe feiten toe te voegen aan het lopende tuchtonderzoek. 

De tuchtoverheid geeft aan de tuchtonderzoeker de opdracht een aanvullend tuchtonderzoek 

te verrichten, een aanvullend tuchtverslag op te maken en een aanvullend tuchtdossier samen 

te stellen. 

De tuchtoverheid brengt het betrokken personeelslid onmiddellijk op de hoogte van de 

beslissing om die nieuwe feiten toe te voegen aan het lopende tuchtonderzoek. Ze vermeldt 

daarbij de aard van de feiten en de datum waarop de tuchtoverheid de feiten heeft vastgesteld 

of er kennis van heeft gekregen. 

Artikel 4.  

Het onderzoek kan het verhoor omvatten van het betrokken personeelslid en van elke andere 

persoon. 

 

Aan het personeelslid kan worden gevraagd om stukken en voorwerpen te bezorgen die nuttig 

zijn om de juistheid van de feiten te bepalen. 

 

Als het personeelslid niet heeft deelgenomen aan het tuchtonderzoek, wordt dat vermeld in het 

tuchtverslag. 

 

Artikel 5.  

Het tuchtonderzoek resulteert in een tuchtverslag dat, naast de feiten, vermeld in artikel 120, 

§ 2, eerste lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005, alle nuttige gegevens over die 

feiten en de omstandigheden bevat, zodat de tuchtoverheid met kennis van zaken kan oordelen 

over de verdere tuchtvervolging. 

De tuchtonderzoeker kan toelichting geven over zijn bevindingen. Hij is niet aanwezig bij de 

beraadslaging en de beslissing door de tuchtoverheid. 

 

Artikel 6.  
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Het tuchtdossier bevat, naast de stukken, vermeld in artikel 120, § 2, tweede lid, van het 

Provinciedecreet van 9 december 2005: 

1° de stukken die geleid hebben tot de conclusies van het tuchtverslag; 

2° de verslagen van de eventuele verhoren; 

3° de beslissing waarin de opdracht wordt gegeven om het tuchtonderzoek te voeren; 

4° een inventaris van al de bijgevoegde documenten. 

Onderafdeling 2. Oproeping voor de hoorzitting 

Artikel 7.  

§ 1. Nadat het tuchtonderzoek is afgerond, wordt het tuchtverslag samen met het 

tuchtdossier voorgelegd aan de tuchtoverheid, die binnen zestig dagen oordeelt over het 

gevolg dat ze geeft aan de zaak. 

§ 2. De beslissing om geen vervolging in te stellen, wordt schriftelijk meegedeeld aan het 

betrokken personeelslid. 

Als een beslissing uitblijft, wordt de tuchtoverheid geacht af te zien van de verdere vervolging 

en kan ze geen tuchtstraf meer opleggen voor de ten laste gelegde feiten. 

 

§ 3. Bij vervolging wordt het betrokken personeelslid ten minste 21 dagen voor de hoorzitting 

bij de tuchtoverheid opgeroepen door overhandiging van de oproepingsbrief tegen 

ontvangstbewijs of met een aangetekende oproepingsbrief. 

De oproeping vermeldt : 

1° de ten laste gelegde feiten; 

2° de overweging van een tuchtstraf; 

3° de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting; 

4° het recht op bijstand en vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze; 

5° het recht van het betrokken personeelslid om de openbaarheid van de hoorzitting te 

vragen; 

 

 

6° het recht om te vragen getuigen te horen; 

7° het recht om een schriftelijk verweer in te dienen tot op de tweede werkdag voor de 

hoorzitting. 

Het tuchtverslag en het tuchtdossier worden als bijlage gevoegd bij de oproepingsbrief. De 

beslissing waarbij kennis wordt genomen van het tuchtverslag wordt bij het dossier gevoegd. 

 

§ 4. Aan de betrokkene wordt gemeld dat, als hij getuigen wil laten horen op de hoorzitting, hij 

uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting aan de tuchtoverheid moet meedelen welke getuigen 

moeten worden gehoord en waarover die getuigen een verklaring moeten geven. 

 

Bovendien wordt aan het betrokken personeelslid gemeld dat hij de stukken die hij wil 

toevoegen aan het dossier, moet deponeren bij de tuchtoverheid, uiterlijk tien dagen voor de 

hoorzitting, vermeld in het eerste lid. 

Als de tuchtoverheid getuigen oproept, worden de namen en het onderwerp van de 

getuigenissen in de oproepingsbrief aan het betrokken personeelslid meegedeeld. 

Artikel 8.   

Op gemotiveerd verzoek van het betrokken personeelslid kan uitstel van de hoorzitting verleend 

worden. 

Voor een uitgestelde hoorzitting of een hoorzitting in voortzetting gelden de vormvereisten voor 

de eerste oproeping, vermeld in artikel 7, § 3 en § 4, niet, behalve de melding van de plaats, 

de dag en het uur van de uitgestelde hoorzitting aan het betrokken personeelslid. 

Onderafdeling 3. Organisatie van de hoorzitting 

Artikel 9.   
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Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal wordt uiterlijk 

zeven dagen na de hoorzitting aan het betrokken personeelslid en zijn raadsman tegen 

ontvangstbewijs overhandigd of verzonden met een aangetekende zending, met het verzoek 

eventuele opmerkingen mee te delen, het te ondertekenen en terug te bezorgen binnen zeven 

dagen na de ontvangst. Als het personeelslid het proces-verbaal niet terugstuurt, impliceert dat 

dat hij het aanvaardt. 

De tuchtoverheid maakt in voorkomend geval een proces-verbaal van niet-verschijnen op. Een 

afschrift van dat proces-verbaal wordt binnen zeven dagen na de dag van de hoorzitting aan 

het betrokken personeelslid tegen ontvangstbewijs overhandigd of verzonden met een 

aangetekende zending. 

Artikel 10.  

Het proces-verbaal van het verhoor van de getuigen wordt ter ondertekening aan de getuige 

voorgelegd op de wijze, vermeld in artikel 9, eerste lid. Een ondertekend exemplaar wordt aan 

het vervolgde personeelslid bezorgd. 

Artikel 11.  

Als het betrokken personeelslid een lid van de tuchtoverheid wil wraken, vraagt hij dat bij de 

aanvang van de hoorzitting. Vervolgens beraadslaagt de tuchtoverheid, met behoud van de 

toepassing van het tweede lid, zonder het gewraakte lid, en beslist ze over de gevraagde 

wraking vooraleer de hoorzitting voort te zetten. 

Als een personeelslid optreedt als tuchtoverheid en hij oordeelt dat hij terecht wordt gewraakt, 

geeft hij het tuchtdossier onmiddellijk aan de overheid die hem die bevoegdheid heeft 

toevertrouwd. Die overheid zet de zaak als tuchtoverheid voort en nodigt alle betrokken partijen 

uit voor een nieuwe hoorzitting. Die hoorzitting heeft plaats binnen dertig dagen na de dag van 

de wraking. 

Artikel 12.  

Het personeelslid dat optreedt als tuchtoverheid, kan zich bij het verhoor, en met het oog op 

de notulering, laten bijstaan door een door hem aangewezen personeelslid. 

 

 

Onderafdeling 4. Beraadslaging en kennisgeving 

Artikel 13.  

§ 1. De tuchtoverheid doet binnen zestig dagen na het afsluiten van het proces-verbaal van de 

laatste hoorzitting, of na het proces-verbaal van niet-verschijnen, uitspraak over de op te 

leggen tuchtmaatregel. 

Als de tuchtoverheid geen uitspraak doet binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt ze 

geacht af te zien van de vervolging van de feiten die het betrokken personeelslid ten laste 

worden gelegd. 

§ 2. De leden van de provincieraad of de deputatie, naargelang het geval, die niet permanent 

aanwezig waren tijdens alle hoorzittingen, mogen niet deelnemen aan de beraadslagingen en 

de stemming over de op te leggen maatregel. 

Artikel 14.  

Het tuchtbesluit wordt op straffe van nietigheid aan het betrokken personeelslid betekend, 

hetzij met een aangetekende brief, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs binnen 

veertien dagen na de beslissing. 

Afdeling 2. Preventieve schorsing 

Artikel 15.  

De tuchtoverheid kan een tuchtonderzoeker aanstellen conform artikel 120, § 1, tweede lid, 

van het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

De tuchtoverheid bepaalt bij de aanstelling de wijze waarop de tuchtonderzoeker zijn 
onderzoeksverslag ter kennis brengt. 

Artikel 16.  
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Hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 2 tot en met 4, is van toepassing, met dien verstande 

dat : 

1° het gaat over mogelijke tuchtfeiten en de toepassing van de ordemaatregel; 

2° in artikel 7, § 3, eerste lid, de woorden "21 dagen" gelezen worden als "vijf dagen"; 

3° in artikel 7, § 4, eerste lid, de woorden "tien dagen" gelezen worden als "drie werkdagen"; 

4° in artikel 9 de woorden "zeven dagen" gelezen worden als "drie werkdagen"; 

5° alle andere termijnen, dan die vermeld in 2°, 3° en 4°, worden gehalveerd. 

Afdeling 3. Beroep bij de Beroepscommissie 

 

Artikel 17.  

§ 1. Het betrokken personeelslid kan bij de Beroepscommissie een beroepschrift indienen 

binnen de termijn, vermeld in artikel 135 van het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

§ 2. Het beroepschrift bevat de argumenten van het betrokken personeelslid. 

Bij afwezigheid van enig argument verzoekt de voorzitter van de Beroepscommissie het 

personeelslid schriftelijk om aan die verplichting tegemoet te komen. Dat verzoek wordt aan 

het betrokken personeelslid toegezonden met een aangetekende zending. Als daaraan geen 

gevolg wordt gegeven binnen tien dagen na de ontvangst van het voormelde verzoek, is het 

beroepschrift onontvankelijk. 

 

Artikel 18.  

Na de ontvangst van het beargumenteerde beroepschrift vraagt de voorzitter van de 

Beroepscommissie schriftelijk het tuchtdossier op bij de tuchtoverheid. Het tuchtdossier wordt 

binnen zeven dagen na ontvangst van dat verzoek aan de Beroepscommissie bezorgd. 

 

Artikel 19.  

Ten minste 21 dagen voor de hoorzitting roept de voorzitter van de Beroepscommissie het 

betrokken personeelslid op om gehoord te worden. 

 

 

De tuchtoverheid wordt ook uitgenodigd voor de hoorzitting, vermeld in het eerste lid, en 

ontvangt samen met de oproepingsbrief een voor eensluidend verklaard afschrift van het 

beroepschrift. 

 

Artikel 20.  

De oproepingsbrief voor de partijen, vermeld in artikel 19, vermeldt : 

1° de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting; 

2° het recht op bijstand en vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze; 

3° de plaats waar en de termijn waarin het dossier kan worden ingezien; 

4° het recht van het betrokken personeelslid om de openbaarheid van de hoorzitting te vragen; 

5° het recht om te vragen getuigen te horen; 

6° het recht om schriftelijk verweer in te dienen tot op de tweede werkdag voor de hoorzitting; 

7° de termijn waarin de Beroepscommissie een uitspraak moet doen. 

Aan de partijen wordt gemeld dat, als ze getuigen willen laten horen, ze tien dagen voor de 

hoorzitting aan de voorzitter van de Beroepscommissie moeten meedelen welke getuigen 

moeten worden gehoord, en waarover die getuigen een verklaring moeten geven. 

 

HOOFDSTUK 3. Slotbepalingen  

 

Afdeling 1. Overgangsbepaling 

 

Artikel 21.  

De tuchtvorderingen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit hangende zijn, 

worden verder afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die voor de inwerkingtreding van 

toepassing waren. 

 

Afdeling 2. Inwerkingtredingsbepaling 

 

Artikel 22.  
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Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. 

 

Afdeling 3. Uitvoeringsbepaling 

 

Art. 23. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met 

de uitvoering van dit besluit. 

 

Brussel, 14 december 2018. 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

G. BOURGEOIS 

 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding, 

L. HOMANS 

 

 

20 JULI 2018. – BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN DE 

TUCHTPROCEDURE VOOR HET STATUTAIRE PERSONEEL VAN HET LOKAAL BESTUUR EN TOT 

VASTSTELLING VAN DE WERKING, DE SAMENSTELLING EN DE VERGOEDING VAN DE LEDEN 

VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR TUCHTZAKEN 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 134, vervangen bij het decreet van 

6 juli 2018; 

 

 

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 206, 211, 212, 213 

en 550; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling 

van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 

136 en 143 van het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 

december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, en voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 

van het Provinciedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling 

van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie 

voor tuchtzaken ter uitvoering van artikel 138 van het Gemeentedecreet, artikel 137 van het 

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en artikel 134 van het Provinciedecreet; 

Gelet op protocol nr. 2018/3 van 25 april 2018 van de eerste afdeling van het Comité voor de 

provinciale en plaatselijke besturen, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 februari 2018; 

Gelet op advies 63.670/3 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2018, met toepassing van 

artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 

1973; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 

Kansen en Armoedebestrijding; 

 

Na beraadslaging, 

 

BESLUIT:  

 
TITEL 1. Algemene bepalingen 
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Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

 

1° Beroepscommissie: de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, vermeld in artikel 212 van het 

decreet van 22 december 2017 en in artikel 134 van het Provinciedecreet van 9 december 2005, 

vervangen bij decreet van 6 juli 2018; 

2° decreet van 22 december 2017: het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

3° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden; 

4° tuchtoverheid: de tuchtoverheid, vermeld in artikel 201 van het decreet van 22 december 

2017; 

5° schriftelijk: elke vorm van kennisgeving of elektronische verwerking van gegevens die 

voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en een bewijs 

oplevert van die verwerking, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en 

de integriteit van de verwerkte gegevens; 

6° werkdag: elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke en decretale 

feestdagen. 

 

Artikel 2.  

In dit besluit wordt een elektronische verzending gelijkgesteld aan een overhandiging tegen 

ontvangstbewijs of een aangetekende brief, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° het betrokken personeelslid stemt voorafgaandelijk in met de elektronische verzending; 

2° de elektronische verzending voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het 

Burgerlijk Wetboek; 

3° de elektronische verzending levert een bewijs op van de verzending, van het tijdstip waarop 

ze is verricht, en van de authenticiteit en de integriteit van de verzonden gegevens. 

 

TITEL 2. Vaststelling van de tuchtprocedure  

 

HOOFDSTUK 1. Tuchtprocedure  

 

 

 

Afdeling 1. Tuchtonderzoek 

 

Artikel 3.  

§ 1. De tuchtoverheid die feiten vaststelt die mogelijk een tuchtvergrijp uitmaken, of er kennis 

van krijgt, geeft de opdracht om een tuchtonderzoek te verrichten en een tuchtverslag op te 

maken aan een tuchtonderzoeker die is aangesteld op grond van artikel 202, § 1, van het 

decreet van 22 december 2017. Ze belast de aangestelde tuchtonderzoeker ermee een 

tuchtdossier samen te stellen. 

 

De tuchtoverheid brengt het betrokken personeelslid onmiddellijk op de hoogte van haar 

beslissing om een tuchtonderzoek op te starten. Ze vermeldt daarbij de aard van de feiten en 

de datum waarop ze de feiten heeft vastgesteld of er kennis van heeft gekregen. 

 

De tuchtoverheid is bevoegd om te oordelen of er een schijn van partijdigheid kan zijn bij de 

tuchtonderzoeker. Als de tuchtoverheid oordeelt dat er sprake is van een mogelijke schijn van 

partijdigheid, wijst ze een andere tuchtonderzoeker aan. Als de tuchtonderzoeker zelf meent 

dat hij niet kan optreden wegens een mogelijke schijn van partijdigheid, deelt hij dat mee aan 

de tuchtoverheid. Die wijst vervolgens een andere tuchtonderzoeker aan, als ze oordeelt dat er 

inderdaad sprake is van een mogelijke schijn van partijdigheid. 

 

§ 2. De tuchtoverheid wordt regelmatig geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. 

 

Zodra het tuchtonderzoek langer duurt dan drie maanden, wordt de tuchtoverheid bovendien 

in ieder geval regelmatig geïnformeerd over de redenen waarom het tuchtonderzoek nog niet 

kan worden afgesloten. 

 

§ 3. Als tijdens het tuchtonderzoek nieuwe tuchtfeiten worden vastgesteld waarvan de 
tuchtoverheid en de tuchtonderzoeker kennis krijgen, kan de tuchtoverheid beslissen om die 

nieuwe feiten toe te voegen aan het lopende tuchtonderzoek. 



 

Zittingsverslag en Ontwerpnotulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23/01/2020 

 

 

De tuchtoverheid geeft aan de tuchtonderzoeker de opdracht een aanvullend tuchtonderzoek 

te verrichten, een aanvullend tuchtverslag op te maken en een aanvullend tuchtdossier samen 

te stellen. 

 

De tuchtoverheid brengt het betrokken personeelslid onmiddellijk op de hoogte van de 

beslissing om die nieuwe feiten toe te voegen aan het lopende tuchtonderzoek. Ze vermeldt 

daarbij de aard van de feiten en de datum waarop de tuchtoverheid de feiten heeft vastgesteld 

of er kennis van heeft gekregen. 

 

 

 

Artikel 4.   

 

Het onderzoek kan het verhoor omvatten van het betrokken personeelslid en van elke andere 

persoon. 

 

Aan het personeelslid kan worden gevraagd om stukken en voorwerpen te bezorgen die nuttig 

zijn om de juistheid van de feiten te bepalen. 

 

Als het personeelslid niet heeft deelgenomen aan het tuchtonderzoek, wordt dat vermeld in het 

tuchtverslag. 

 

Artikel 5.  

 

Het tuchtonderzoek resulteert in een tuchtverslag dat, naast de feiten, vermeld in artikel 202, 

§ 2, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017, alle nuttige gegevens over die feiten 

en de omstandigheden bevat, zodat de tuchtoverheid met kennis van zaken kan oordelen over 

de verdere tuchtvervolging. 

 

 

De tuchtonderzoeker kan toelichting geven over zijn bevindingen. Hij is niet aanwezig bij de 

beraadslaging en de beslissing door de tuchtoverheid. 

 

Artikel 6.  

 

Het tuchtdossier bevat, naast de stukken, vermeld in artikel 202, § 2, tweede lid, van het 

decreet van 22 december 2017: 

1° de stukken die geleid hebben tot de conclusies van het tuchtverslag; 

2° de verslagen van de eventuele verhoren; 

3° de beslissing waarin de opdracht wordt gegeven om het tuchtonderzoek te voeren; 

4° een inventaris van al de bijgevoegde documenten. 

 

Afdeling 2. Oproeping voor de hoorzitting 

 

Artikel 7.  

 

§ 1. Nadat het tuchtonderzoek is afgerond, wordt het tuchtverslag samen met het tuchtdossier 

voorgelegd aan de tuchtoverheid, die binnen zestig dagen oordeelt over het gevolg dat ze geeft 

aan de zaak. 

 

§ 2. De beslissing om geen vervolging in te stellen, wordt schriftelijk meegedeeld aan het 

betrokken personeelslid. 

 

Als een beslissing uitblijft, wordt de tuchtoverheid geacht af te zien van de verdere vervolging 

en kan ze geen tuchtstraf meer opleggen voor de ten laste gelegde feiten. 

 

§ 3. Bij vervolging wordt het betrokken personeelslid ten minste 21 dagen voor de hoorzitting 
bij de tuchtoverheid opgeroepen door overhandiging van de oproepingsbrief tegen 

ontvangstbewijs of met een aangetekende oproepingsbrief. 
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De oproeping vermeldt: 

1° de ten laste gelegde feiten; 

2° de overweging van een tuchtstraf; 

3° de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting; 

4° het recht op bijstand en vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze; 

5° het recht van het betrokken personeelslid om de openbaarheid van de hoorzitting te vragen; 

6° het recht om te vragen getuigen te horen; 

7° het recht om een schriftelijk verweer in te dienen tot op de tweede werkdag voor de 

hoorzitting. 

 

Het tuchtverslag en het tuchtdossier worden als bijlage gevoegd bij de oproepingsbrief. De 

beslissing waarbij kennis wordt genomen van het tuchtverslag wordt bij het dossier gevoegd. 

 

§ 4. Aan de betrokkene wordt gemeld dat, als hij getuigen wil laten horen op de hoorzitting, hij 

uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting aan de tuchtoverheid moet meedelen welke getuigen 

moeten worden gehoord en waarover die getuigen een verklaring moeten geven. 

 

Bovendien wordt aan het betrokken personeelslid gemeld dat hij de stukken die hij wil 

toevoegen aan het dossier, moet deponeren bij de tuchtoverheid, uiterlijk tien dagen voor de 

hoorzitting, vermeld in het eerste lid. 

 

Als de tuchtoverheid getuigen oproept, worden de namen en het onderwerp van de 

getuigenissen in de oproepingsbrief aan het betrokken personeelslid meegedeeld. 

 

Artikel 8.  

 

Op gemotiveerd verzoek van het betrokken personeelslid kan uitstel van de hoorzitting verleend 

worden. 

 

 

 

Voor een uitgestelde hoorzitting of een hoorzitting in voortzetting gelden de vormvereisten, 

vermeld in artikel 7, § 3 en 4, van de eerste oproeping niet, behalve de melding van de plaats, 

de dag en het uur van de uitgestelde hoorzitting aan het betrokken personeelslid. 

 

Afdeling 3. Organisatie van de hoorzitting 

 

Artikel 9.  

 

Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal wordt uiterlijk 

zeven dagen na de hoorzitting aan het betrokken personeelslid en zijn raadsman tegen 

ontvangstbewijs overhandigd of verzonden met een aangetekende zending, met het verzoek 

eventuele opmerkingen mee te delen, het te ondertekenen en terug te bezorgen binnen zeven 

dagen na de ontvangst. Als het personeelslid het proces-verbaal niet terugstuurt, impliceert dat 

dat hij het aanvaardt. 

 

De tuchtoverheid maakt in voorkomend geval een proces-verbaal van niet-verschijnen op. Een 

afschrift van dat proces-verbaal wordt binnen zeven dagen na de dag van de hoorzitting aan 

het betrokken personeelslid tegen ontvangstbewijs overhandigd of verzonden met een 

aangetekende zending. 

 

Artikel 10.  

 

Het proces-verbaal van het verhoor van de getuigen wordt ter ondertekening aan de getuige 

voorgelegd op de wijze, vermeld in artikel 9, eerste lid. Een ondertekend exemplaar wordt aan 

het vervolgde personeelslid bezorgd. 

 
Artikel 11.  
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Als het betrokken personeelslid een lid van de tuchtoverheid wil wraken, vraagt hij dat bij de 

aanvang van de hoorzitting. Vervolgens beraadslaagt de tuchtoverheid, met behoud van de 

toepassing van het tweede lid, zonder het gewraakte lid, en beslist ze over de gevraagde 

wraking vooraleer de hoorzitting voort te zetten. 

 

Als een personeelslid optreedt als tuchtoverheid en hij oordeelt dat hij terecht wordt gewraakt, 

geeft hij het tuchtdossier onmiddellijk aan de overheid die hem die bevoegdheid heeft 

toevertrouwd. Die overheid zet de zaak als tuchtoverheid voort en nodigt alle betrokken partijen 

uit voor een nieuwe hoorzitting. Die hoorzitting heeft plaats binnen dertig dagen na de dag van 

de wraking. 

 

Artikel 12.  

Het personeelslid dat optreedt als tuchtoverheid, kan zich bij het verhoor, en met het oog op 

de notulering, laten bijstaan door een door hem aangewezen personeelslid. 

 

Afdeling 4. Beraadslaging en kennisgeving 

 

Artikel 13.  

 

§ 1. De tuchtoverheid doet binnen zestig dagen na het afsluiten van het proces-verbaal van de 

laatste hoorzitting, of na het proces-verbaal van niet-verschijnen, uitspraak over de op te 

leggen tuchtmaatregel. 

 

Als de tuchtoverheid geen uitspraak doet binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt ze 

geacht af te zien van de vervolging van de feiten die het betrokken personeelslid ten laste 

worden gelegd. 

 

§ 2. De leden van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van 

burgemeester en schepenen of het vast bureau, naargelang het geval, die niet permanent  

 

 

aanwezig waren tijdens alle hoorzittingen, mogen niet deelnemen aan de beraadslagingen en 

de stemming over de op te leggen maatregel. 

 

Artikel 14.  

Het tuchtbesluit wordt op straffe van nietigheid aan het betrokken personeelslid betekend, 

hetzij met een aangetekende brief, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs binnen 

veertien dagen na de beslissing. 

 

HOOFDSTUK 2. Preventieve schorsing 

 

Artikel 15.  

De tuchtoverheid kan een tuchtonderzoeker aanstellen conform artikel 202, § 1, tweede lid, 

van het decreet van 22 december 2017. 

 

De tuchtoverheid bepaalt bij de aanstelling de wijze waarop de tuchtonderzoeker zijn 

onderzoeksverslag ter kennis brengt. 

 

Artikel 16.  

Hoofdstuk 1, afdeling 2 tot en met 4, is van toepassing met dien verstande dat: 

1° het gaat over mogelijke tuchtfeiten en de toepassing van de ordemaatregel; 

2° in artikel 7, § 3, eerste lid, de woorden "21 dagen" gelezen worden als "vijf dagen"; 

3° in artikel 7, § 4, eerste lid, de woorden "tien dagen" gelezen worden als "drie werkdagen"; 

4° in artikel 9 de woorden "zeven dagen" gelezen worden als "drie werkdagen"; 

5° alle andere termijnen, dan deze vermeld in 2°, 3° en 4°, worden gehalveerd. 

 

HOOFDSTUK 3. Beroep bij de Beroepscommissie 

 
Artikel 17.  
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§ 1. Het betrokken personeelslid kan bij de Beroepscommissie een beroepschrift indienen 

binnen de termijn, vermeld in artikel 214 van het decreet van 22 december 2017. 

 

§ 2. Het beroepschrift bevat de argumenten van het betrokken personeelslid. 

 

Bij afwezigheid van enig argument verzoekt de voorzitter van de Beroepscommissie het 

personeelslid schriftelijk om aan die verplichting tegemoet te komen. Dat verzoek wordt aan 

het betrokken personeelslid toegezonden met een aangetekende zending. Als daaraan geen 

gevolg wordt gegeven binnen tien dagen na de ontvangst van het voormelde verzoek, is het 

beroepschrift onontvankelijk. 

 

Artikel 18.  

Na de ontvangst van het beargumenteerde beroepschrift vraagt de voorzitter van de 

Beroepscommissie schriftelijk het tuchtdossier op bij de tuchtoverheid. Het tuchtdossier wordt 

binnen zeven dagen na ontvangst van dat verzoek aan de Beroepscommissie bezorgd. 

 

Artikel 19.  

Ten minste 21 dagen voor de hoorzitting roept de voorzitter van de Beroepscommissie het 

betrokken personeelslid op om gehoord te worden. 

 

De tuchtoverheid wordt ook uitgenodigd voor de hoorzitting, vermeld in het eerste lid, en 

ontvangt samen met de oproepingsbrief een voor eensluidend verklaard afschrift van het 

beroepschrift. 

 

Artikel 20.  

De oproepingsbrief voor de partijen, vermeld in artikel 19, vermeldt: 

1° de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting; 

2° het recht op bijstand en vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze; 

3° de plaats waar en de termijn waarin het dossier kan worden ingezien; 

4° het recht van het betrokken personeelslid om de openbaarheid van de hoorzitting te vragen; 

 

 

5° het recht om te vragen getuigen te horen; 

6° het recht om schriftelijk verweer in te dienen tot op de tweede werkdag voor de hoorzitting; 

7° de termijn waarin de Beroepscommissie een uitspraak moet doen. 

 

Aan de partijen wordt gemeld dat, als ze getuigen willen laten horen, ze tien dagen voor de 

hoorzitting aan de voorzitter van de Beroepscommissie moeten meedelen welke getuigen 

moeten worden gehoord, en waarover die getuigen een verklaring moeten geven. 

 

TITEL 3. Oprichting van de Beroepscommissie en vaststelling van de werking, de samenstelling 

en de vergoeding van de leden ervan  

 

HOOFDSTUK 1. Oprichting en samenstelling van de Beroepscommissie 

 

Artikel 21.  

§ 1. Er wordt een commissie voor tuchtsancties van de lokale besturen opgericht, hierna de 

Beroepscommissie te noemen. 

 

De Beroepscommissie treedt ook op als beroepsinstantie voor tuchtsancties van provinciale 

besturen. 

 

§ 2. De werkingskosten van de Beroepscommissie zijn ten laste van de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Artikel 22.  

De Beroepscommissie is samengesteld uit drie leden, die door de minister worden benoemd 

voor een hernieuwbare periode van zes jaar. De vacatures voor de Beroepscommissie worden 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
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De Beroepscommissie bestaat uit een voorzitter, een assessor die in een gemeentebestuur, een 

provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werkt en een assessor-

deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht. 

 

De drie leden moeten voldoen aan al de volgende voorwaarden: 

1° ze zijn Belg; 

2° ze hebben het volledige genot van alle burgerlijke en politieke rechten; 

3° ze oefenen geen mandaat uit van gemeenteraadslid, provincieraadslid of lid van een raad 

voor maatschappelijk welzijn. 

 

Voor ieder effectief lid van de Beroepscommissie wijst de minister een plaatsvervanger aan die 

voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid. 

 

Artikel 23.  

De voorzitter van de Beroepscommissie voldoet aan een van de volgende voorwaarden: 

1° hij oefent een middenkaderfunctie uit op ten minste het N-1 niveau, vermeld in het Vlaams 

personeelsstatuut van 13 januari 2006, of een andere functie bij een overheidsdienst, die geen 

lokaal of regionaal bestuur is, van een lidstaat van de Europese unie waarvan de beginwedde 

minstens gelijk is aan het niveau N-1; 

2° hij oefent in België een ambt van magistraat uit of hij is een gepensioneerde magistraat; 

3° hij is lid van het academisch personeel en getuigt van deskundigheid over publiek recht en 

bestuurswetenschappen. 

 

Artikel 24.  

De assessor, afkomstig uit een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn heeft minstens zeven jaar een functie op A-niveau 

uitgeoefend in een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

Artikel 25.  

 

 

De assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht bezit een academische graad 

of een graad van academisch niveau in rechtswetenschappen, ten minste op masterniveau, en 

heeft minstens zeven jaar ervaring met tuchtrechtspraak over personeel van een openbare 

dienst. Hij mag niet behoren tot het personeel van een lokaal of provinciaal bestuur of lid zijn 

van de magistratuur als de voorzitter een magistraat is. 

 

Kandidaten die een academische graad of een graad van academisch niveau, ten minste op 

masterniveau, hebben, komen ook in aanmerking voor de functie van assessor-deskundige als 

ze aan al de volgende voorwaarden voldoen: 

1° ze beschikken over tien jaar relevante ervaring met administratief recht en met de werking 

van lokale besturen; 

2° ze behoren niet tot het personeel van een lokaal of regionaal bestuur; 

3° als de voorzitter een magistraat is, zijn ze zelf geen lid van de magistratuur. 

 

Artikel 26.   

Een lid van de Beroepscommissie mag niet optreden als raadsman van een personeelslid voor 

de Beroepscommissie of voor de tuchtoverheid. 

 

De assessor die werkt bij een gemeentebestuur, een provinciebestuur of bij een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn, mag niet deelnemen aan de behandeling van een zaak 

als het eigen bestuur betrokken partij is. 

 

Artikel 27.  

Bij ontslag van een effectief lid beëindigt de plaatsvervanger het mandaat. De minister benoemt 

voor de resterende periode een nieuw plaatsvervangend lid. 
 

Artikel 28.  
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De Beroepscommissie wordt bijgestaan door een griffier, die op de zitting het verslag opmaakt 

en de Beroepscommissie in al haar taken administratief ondersteunt. 

 

De griffier en een plaatsvervangend griffier worden aangewezen door de leidinggevende 

ambtenaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

 

In het tweede lid wordt verstaan onder het Agentschap Binnenlands Bestuur: het agentschap, 

opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het 

intern verzelfstandig agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur". 

 

Artikel 29.  

Als het nodig is voor de werkzaamheden van de Beroepscommissie, kan de minister meerdere 

kamers oprichten binnen de Beroepscommissie of meer plaatsvervangers voor de leden van de 

Beroepscommissie aanwijzen. Als er meerdere kamers zijn, wordt elke kamer samengesteld uit 

een voorzitter en twee assessoren, op de wijze en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 22 

tot en met 25. 

 

HOOFDSTUK 2. Vergoeding van de leden van de Beroepscommissie 

 

Artikel 30.  

§ 1. De voorzitter krijgt een vergoeding van 170 euro per dossier dat de Beroepscommissie 

behandelt. 

 

De assessoren krijgen een vergoeding van 115 euro per dossier dat de Beroepscommissie 

behandelt. 

 

De bedragen van de forfaitaire vergoedingen worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast 

aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de bedragen die van kracht zijn, 

te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer 

van de maand mei van het voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer 

van de maand mei van het lopende jaar. 

 

 

 

De vergoeding wordt aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op 

het moment dat de hoorzitting plaatsvindt. 

 

§ 2. De leden van de Beroepscommissie hebben recht op de terugbetaling van de reis- en 

verblijfkosten conform de bepalingen die gelden binnen de Vlaamse administratie. 

 

HOOFDSTUK 3. Werking van de Beroepscommissie 

 

Artikel 31.  

De voorzitter van de Beroepscommissie bepaalt het verloop van de hoorzitting en beslist in 

samenspraak met de andere leden over de voortzetting of over aanvullende onderzoeksdaden. 

 

Onder leiding van de voorzitter zorgt de griffier voor de voorbereiding van de hoorzitting. De 

voorzitter ondertekent de briefwisseling. Hij kan die bevoegdheid delegeren. 

 

Artikel 32.  

Op het einde van elke hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat aan het betrokken 

personeelslid en aan de tuchtoverheid voor ondertekening wordt voorgelegd, waarna ze een 

afschrift krijgen. 

 

Artikel 33.  

Op elk ogenblik van de beroepsprocedure kan de Beroepscommissie aanvullende 

onderzoeksdaden stellen. 

 
Er kunnen nieuwe stukken en elementen worden aangebracht tot de debatten gesloten worden. 
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Artikel 34.  

De Beroepscommissie stemt bij meerderheid van stemmen over de beslissing. De drie leden 

van de Beroepscommissie ondertekenen de beslissing. 

 

Artikel 35.  

Het betrokken personeelslid en de tuchtoverheid krijgen tegelijk een afschrift van de beslissing 

van de Beroepscommissie. 

 

Artikel 36. 

De Beroepscommissie stelt een intern reglement op. 

 

TITEL 4. Slotbepalingen  

 

HOOFDSTUK 1. Opheffingsbepalingen 

 

Artikel 37.  

De volgende regelgevende teksten worden opgeheven: 

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de 

tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 

143 van het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 

december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, en voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 

van het Provinciedecreet, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009; 

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de 

samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor 

tuchtzaken ter uitvoering van artikel 138 van het Gemeentedecreet, artikel 137 van het decreet 

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en artikel 134 van het Provinciedecreet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 

Regering van 15 mei 2009 en 13 januari 2017. 

 

HOOFDSTUK 2. Inwerkingtredingsbepaling 

 

Artikel 38.  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. 

 

HOOFDSTUK 3. Uitvoeringsbepaling 

 

Artikel 39.   

De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de 

uitvoering van dit besluit.” 

 

Artikel 25: 

 

Onderhavig besluit treedt in werking op 1 februari 2020. 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 5 Goedkeuren van de delegatie in personeelsaangelegenheden 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Tavernier licht dit amendement toe.   

Het voorstel is het Schrappen van “1° het vaststellen van de deontologische code voor het 

provinciepersoneel;” 
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Motivatie:  

De toelichtende nota stelt terecht dat dit aspect een reglementair karakter heeft, en dus 

eerder een bevoegdheid van de raad zou kunnen zijn. Dat dit zich dan op het laagste niveau 

van de managementdriehoek zou bevinden, is voor interpretatie vatbaar. Het bepalen van de 

deontologische regels die van toepassing zijn voor het personeel lijkt eerder belangrijk voor 

het verzekeren van een correcte dienstverlening door en werking van de administratie en 

belangrijk om te laten bepalen door de raad. Het is ook geen item dat frequent aangepast 

wordt of waar een aanpassing hoogdringend kan zijn. De agenda van de provincieraad is niet 

zo volgeladen dat er een noodzaak is om dit te delegeren. Vanuit de Groen-fractie wordt 

daarom voorgesteld om punt 1 te schrappen uit het ontwerpbesluit. 

De heer Arnold Bruynooghe, Vlaams Belang – raadslid, heeft nog eerder een technische 

vraag. Indien dit amendement wordt afgewezen, betekent dit dat art. 1 en 2 zullen worden 

aangenomen. Bij het aannemen van het amendement, betekent dat het eerste puntje wordt 

geschrapt. 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA,: los van alle inhoud, als fractie zal men dit 

amendement steunen om alles naar de raad te brengen. 

Mevrouw Lahaye- Battheu, gedeputeerde, deelt mee dat het gaat om de vijf waarden die het 

kader vormen. Dit kader werd vastgesteld door de provincieraad. Als ze gewijzigd worden, zal 

dit ook worden voorgelegd aan de provincieraad. 

Die vijf waarden worden uitgewerkt in een brochure waarin aan de hand van een tekst en 

enkele tekeningen uitleg wordt gegeven aan die vijf waarden. 

De brochure is een concrete uitleg van de waarden die door de provincieraad wordt 

vastgelegd. 

Indien er wijzigingen zouden gebeuren aan de brochure, zou dit gebeuren door deputatie en 

niet meer door de provincieraad. Niet meer of niet minder. 

Men gaat hiermee zeker niet ver. Volgens het decreet is zelfs de rechtspositieregeling 

helemaal te kunnen delegeren maar hier doen we dit niet. Het blijft bij de provincieraad.  

Ze vraagt om het amendement niet goed te keuren maar wel de tekst zoals voorgelegd. 

De heer  Maarten Tavernier, Groen-raadslid, na deze uitleg vindt hij dat puntje 1 dan zonder 

voorwerp is en kan dit zeker worden geschrapt. Het is een beetje vreemde uitleg. Misschien is 

het niet goed verwoord in het besluit. Toch blijven ze bij het amendement.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

Stemming amendement 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het 

besluit van agendapunt 5. 

 

Het amendement wordt verworpen met 20 neen-stemmen tegen 14 ja-stemmen. 

 

 

 

Het volgende amendement wordt verworpen: 

 

Stemming agendapunt 5 niet-geamendeerd: 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 27 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen bij 4… 

onthoudingen. 

 

 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT DELEGATIE VAN BEPAALDE 
BEVOEGDHEDEN IN PERSONEELSAANGELEGENHEDEN AAN DE DEPUTATIE 
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DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen : 

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang 

omwille van bovenlokale behartiging), 42 (bevoegdheid van de provincieraad), 43 § 1 

(delegatie door de provincieraad aan de deputatie); 

- het decreet d.d. 3 juni 2016 tot wijziging van het gemeentedecreet, het provinciedecreet en 

het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

inzonderheid artikel 29, 1°, 2° en 3°; 

- het voorstel van het MAT d.d. 18 december 2018 om een projectgroep te mandateren om 

het kader voor delegatie in het provinciebestuur op te maken; 

- het advies van het MAT d.d. 2 juli 2019 inzake het voorstel tot delegatie van de 

bevoegdheden in personeelsaangelegenheden; 

- de overweging dat een beslissing van de provincieraad tot delegatie van bepaalde 

bevoegdheden in personeelsaangelegenheden aan de deputatie bepaalde processen 

aanzienlijk kan optimaliseren/versnellen; 

- de mogelijkheid van de provincieraad om op grond van artikel 43 § 1 van het 

provinciedecreet de uitoefening van bepaalde bevoegdheden bij reglement aan de deputatie 

toe te vertrouwen; 

- het voorstel van gedeputeerde Lahaye-Battheu. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: De provincieraad delegeert volgende bevoegdheden in personeelsaangelegenheden 

aan de deputatie: 

1° het vaststellen van de deontologische code voor het provinciepersoneel; 

 

2° het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden 

verstaan; 

 

3° het aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging 

van het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als 

voorwerp hebben in de gevallen waarbij aan de provinciegriffier of een ander 

personeelslid de aanstellings- en ontslagbevoegdheid werd toevertrouwd in toepassing 

van artikel 58 van het provinciedecreet. 

 

Art. 2: De deputatie rapporteert over de onder artikel één voorziene delegatie aan de 

provincieraad. 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 6 Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement 

van de sociale dienst provinciepersoneel 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 

 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SOCIALE DIENST 

PROVINCIEPERSONEEL WEST-VLAANDEREN. 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- Het provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder de artikelen 2 en 42 § 3; 

- Het decreet van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het 

provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder de artikelen 187 en 229 

vierde lid; 

- De oprichting van de vzw Sociale Dienst Provinciepersoneel West-Vlaanderen in 1999 

met de bedoeling materiële, financiële en/of morele steun te verlenen aan de 

aangesloten leden; 

- De beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 24 januari 2013 waarbij 

de Sociale dienst Provinciepersoneel West-Vlaanderen een Intern Verzelfstandigd 

Agentschap werd; 

- De afschaffing van de intern verzelfstandigd agentschappen met ingang van 1 januari 

2019; 

- De integratie van de Sociale Dienst Provinciepersoneel West-Vlaanderen in de werking 

van de dienst Personeel & HRM met ingang van 1 september 2019; 

- De nood aan een aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de Sociale Dienst 

Provinciepersoneel West-Vlaanderen sedert de integratie in de dienst Personeel & 

HRM; 

- Het protocol van akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 10 december 

2019; 

- Het voorstel van de deputatie. 

 

 

 

BESLUIT 

 

HOOFDSTUK 1: Benaming en opdracht  

Artikel 1 - Opdracht 

§1: Binnen de dienst Personeel & HRM wordt de sociale dienst gehuisvest onder de 

benaming “ Sociale Dienst Provinciepersoneel West-Vlaanderen”, kortweg “SDP” 

genoemd.  

§2: De SDP heeft als opdracht materiële, financiële en/of morele steun te verlenen aan de 

aangesloten leden.  Ze doet dit o.a. door het verder aanbieden van de 

hospitalisatieverzekering en de verzekering lichamelijke ongevallen die eerder 

afgesloten werden door de vzw SDP voor haar leden.  De SDP wil de onderlinge 

verstandhouding en de onderlinge solidariteit tussen de personeelsleden bevorderen.  

Dit gebeurt onder andere door het organiseren van culturele, recreatieve en 

maatschappelijke activiteiten voor alle aangesloten leden en hun gezinsleden.  

§3: De SDP zal in het meerjarenplan en het budget van de provincie West-Vlaanderen aan 

de hand van actieplannen en acties aangeven hoe zij deze beleidsdoelstelling wenst te 

realiseren. 
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§4: Bij het realiseren van de haar opgedragen beleidsdoelstelling(en) treedt de SDP op 

namens en onder de rechtspersoonlijkheid van de provincie West-Vlaanderen 

§5: Onmiddellijk na de indiensttreding krijgt het personeelslid door zijn werkgever 

informatie over de SDP. 

 

HOOFDSTUK 2: Leden van de SDP 

Artikel 2 – Aangesloten leden 

De leden bestaan uit twee categorieën: de aangesloten leden en de gezinsleden (art 3):  

Aangesloten leden kunnen zijn de natuurlijke personen die behoren tot één van de volgende 

categorieën:  

a) de personen in actieve dienst van de Provincie West-Vlaanderen (incl. het 

gesubsidieerd personeel van de provinciale onderwijsinstelling PTI en de 

gedeputeerden) 

b) de personen in actieve dienst van een provinciaal agentschap  

c) de gepensioneerde personeelsleden en personen, die tot categorie a) of b) behoorden 

op het tijdstip dat zij met pensioen zijn gegaan  

d) de weduwen, weduwnaars of overlevende partners en de wezen (tot einde recht op 

kinderbijslag) van de onder a), b), c) en e) vermelde personeelsleden voor zover ze 

voordien aangesloten waren als gezinslid 

e) de personen die definitief arbeidsongeschikt verklaard worden en wiens contractuele 

aanstelling beëindigd wordt door de werkgever én die tot categorie a) of b) behoorden 

op het tijdstip van uitdiensttreding, en voor zover en zolang ze niet elders 

tewerkgesteld worden. 

 

 

Personeelsleden kunnen uiterlijk tot op de vooravond van hun pensionering lid worden van de 

SDP. 

 

Artikel 3 – Gezinsleden 

§1: De gezinsleden zijn: de inwonende partner, kinderen ten laste en andere inwonende 

bloed- en aanverwanten ten laste van de aangesloten leden, vermeld in art 2 a), b), c) 

en e) waarvoor een bijdrage betaald wordt. 

 

 

§2: Onder “personen ten laste” wordt begrepen: de personen, mits zij deel uitmaken van 

het gezin van het aangesloten lid op tijdstip van aangaan of verlenging van lidmaatschap 

en zij – in het kader van de personenbelasting – als fiscaal ten laste worden beschouwd 

van het lid of diens samenwonende partner. 

 

In afwijking van vorig lid, kunnen kinderen die geen deel uitmaken van het gezin toch 

als “personen ten laste” worden aanzien op voorwaarde dat er op het ogenblik van het 

aangaan of verlenging van het lidmaatschap: 

 

- ofwel een rechterlijke beslissing is waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de 

huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat 

er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag; 

 

 

- ofwel een overeenkomst is (geregistreerd bij een bevoegd registratiekantoor 

of gehomologeerd door een rechterlijke beslissing) waarin uitdrukkelijk is 

vermeld dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld over 

beide ouders. 
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§3:  Onder ‘deel uitmaken van het gezin’ wordt verstaan: op het tijdstip van het aangaan of 

verlengen van het lidmaatschap op hetzelfde adres ingeschreven zijn als het 

aangesloten lid, overeenkomstig het bevolkingsregister. 

 

§4: Het personeelslid legt een verklaring op eer af. Als bewijs dat de personen fiscaal ten 

laste zijn kan de laatste aangifte/aanslagbiljet in de personenbelasting worden 

opgevraagd. 

 

§5:  Bij het overlijden van een aangesloten lid kunnen de gezinsleden lid blijven van de SDP 

op voorwaarde dat ze lid waren op het ogenblik van het overlijden van het aangesloten 

lid én dat ze jaarlijks hun lidmaatschapsbijdrage blijven betalen.  

 

Dit geldt enkel voor de overblijvende partner en gezinsleden die op het ogenblik van het 

overlijden van het aangesloten lid lidgeld betaalden. Er kunnen geen nieuwe leden 

aansluiten.  

 

Het kalenderjaar volgend op het overlijden van het aangesloten lid dient de 

overblijvende partner de bijdrage te betalen die het overleden personeelslid betaalde 

zoals bepaald in bijlage 1. 

 

 

Artikel 4 – Jaarlijkse bijdrage 

§1: De leden treden toe tot de SDP door het onderschrijven van een lidmaatschapsformulier 

en een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen zoals bepaald in bijlage 1.  De 

bijdrage is steeds voor een volledig jaar verschuldigd tenzij de aansluiting start na 1 juli 

van het kalenderjaar. In dit laatste geval is de helft van de lidmaatschapsbijdrage 

verschuldigd. 

 

Het lid geniet gedurende de volledige aansluitingsperiode alle voordelen aangeboden 

door de SDP. 

 

§2: De leden verlengen  jaarlijks hun lidmaatschap door een bijdrage te betalen waarvan 

het bedrag gedifferentieerd volgens niveau en categorie vastgesteld is in bijlage 1.  

 

§3: Het aangesloten lid dat in de loop van het kalenderjaar aangesteld wordt in een functie 

waaraan een ander bedrag van lidgeld gekoppeld is, dient pas bij de eerstvolgende 

verlenging van het lidmaatschap het lidgeld te betalen dat van toepassing is op deze 

functie. 

 

§4: De bijdrage dient, uiterlijk 30 kalenderdagen na uitnodiging tot betaling, vereffend te 

zijn om lid te zijn of te blijven van de SDP.    

 

§5: Indien 2 aangesloten leden hetzelfde domicilieadres hebben, dan betaalt de partner die 

de hoogste bijdrage dient te betalen, de lidmaatschapsbijdrage van aangesloten lid.  De 

andere partner (of achterblijvende gezinsleden – zoals bepaald in artikel 2 categorie d) 

)  betaalt de bijdrage als gezinslid. 

 

 Indien meerdere leden van hetzelfde gezin personeelslid zijn, dan geldt dezelfde regel 

alleen voor de samenwonende partners. In andere gevallen zijn ze afzonderlijk 

aangesloten lid.  

 

 

§6:  De voordelen opgesomd in artikel 7, artikel 9, artikel 10 en artikel 12 worden enkel 

toegekend aan het aangesloten lid. 
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§7 :  De werkgevers geven onmiddellijk aan de SDP indiensttredingen, overlijdens en 

adreswijzigingen door. 

§8:  De werkgevers bezorgen jaarlijks  tegen uiterlijk 15 september aan de SDP de 

wijzigingen in het personeelsbestand op toestand 1 september. Deze wijzigingen 

omvatten o.a. bevorderingen, uitdiensttredingen, adreswijzigingen, wijzigingen in 

samenstelling gezin,…  

 

§9: Bij uitdiensttreding van het aangesloten lid zoals bepaald onder categorie a) en b) van 

artikel 2 in de loop van een kalenderjaar behoudt het aangesloten lid en de 

gezinsleden van betrokkene het lidmaatschap en de groepspolis gedurende de rest van 

dit kalenderjaar. 

 

§10: Bij geboorte of adoptie van een kind ten laste van een aangesloten lid, van de 

categorie a), b), c) en e) vermeld in art. 2, is er een gratis lidmaatschap voor de 

resterende duur van het kalenderjaar van de geboorte of adoptie mits het voorleggen 

van een attest of geboorte- of adoptiekaartje binnen de zes weken na de geboorte of 

adoptie. 

§11: Jaarlijks worden lidkaarten opgemaakt na het innen van de lidgelden. 

 

§12: Alle  briefwisseling van de SDP wordt geadresseerd aan het correspondentie- of 

mailadres van het aangesloten lid. 

 

 

Artikel 5: uitgesloten personen 

Volgende personen kunnen geen lid worden van de SDP: 

 

1. Als aangesloten lid: 

 

- Provincieraadsleden (uitgezonderd de leden van de deputatie) 

- Personen met een overeenkomst van het type ‘stage’ zoals schoolstage, niet-werkende 

werkzoekenden, beroepsverkennende stage, beroepsinlevende stage, duaal leren, 

werkervaringsstage, … 

- Personen met een overeenkomst van het type ‘losse arbeidsverbanden’ zoals 

vrijwilligers (al dan niet met betaling), verenigingswerkers (bijklussers), 

gelegenheidswerkers (al dan niet via interim), interimpersoneel, jobstudenten, … 

 

 

2. Als gezinslid: de inwonende persoon die niet ten laste is van het aangesloten lid of  van 

de samenwonende partner (bewijsdocument: kopie van het laatste aanslagbiljet 

personenbelasting en aanvullende belastingen)  

 

 

 

 

 

Artikel 6 – Einde lidmaatschap 
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§1: Elk lid kan ten allen tijde zijn lidmaatschap beëindigen. Dit dient gemeld te worden bij eenvoudig 
schrijven (brief of mail) gericht aan het diensthoofd Personeel & HRM. De lidmaatschapsbijdrage 
wordt niet terugbetaald. 

  

 

§2: Het lidmaatschap eindigt ambtshalve op het eind van het kalenderjaar dat het lid niet 

meer voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap. 
 
§3:  Het lid dat zijn bijdrage niet heeft betaald uiterlijk 30 kalenderdagen na herinnering van uitnodiging 

tot betaling, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Betrokkene wordt via mail geïnformeerd over de 
beëindiging van het lidmaatschap. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3: Dienstverlening aan de leden van de SDP 

Artikel 7 – Premies  

§1:   Een aangesloten lid kan een premie aanvragen n.a.v. zijn huwelijk of wettelijk 

  samenwonen, geboorte of adoptie van zijn kind. Hiertoe dient het lid een bewijsstuk 

 (attest of aankondiging) te bezorgen aan de SDP/ dienst Personeel & HRM binnen de 

zes weken na de gebeurtenis.  

§2:  Bedrag van de premie: 

o voor geboorte of adoptie: 100€ 

o voor huwelijk of wettelijk samenwonen: 75€. 

§3: De aangesloten leden kunnen beroep doen op een premie op voorwaarde dat ze op 1 

januari van het kalenderjaar waarin de gebeurtenis zich voordoet, bijdrage hebben 

betaald én het een gebeurtenis betreft die plaatsvind na de aansluiting bij de SDP. 

 Indien het aangesloten lid in dienst komt in de loop van het kalenderjaar waarin de 

gebeurtenis zich voordoet die aanleiding geeft op een premie, dient het zich binnen de 

twee maanden na de indiensttreding lid gemaakt te hebben van de SDP om in 

aanmerking te komen voor de premie. 

§4:  Indien twee leden samen huwen, wettelijk samenwonen of een kind krijgen, wordt de 

premie slechts één keer uitbetaald. 

§5:  Indien er op hetzelfde tijdstip meer dan één kind geboren of geadopteerd wordt, kan 

een aangesloten lid aanspraak maken op een premie per kind. 

 

Artikel 8 – Groepspolissen 

§1:  De leden kunnen, mits betaling van een persoonlijke tussenkomst, beroep doen op 

groepspolissen.  De bedragen en persoonlijke tussenkomsten worden vastgesteld in 

bijlage 2.  De loutere aanpassingen van deze bedragen ingevolge de index worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.   

 

 

§2:  De algemene wachttijd bedraagt drie maanden. Deze wachttijd kan worden 

voorkomen voor de personen die reeds een gelijkaardige verzekeringsdekking genoten 
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op basis van een vorig contract, voor zover er drie maanden verstreken zijn sedert de 

aansluiting bij de vorige verzekering en er geen onderbreking van dekking tussen de 

twee contracten is. In voorkomend geval gebeurt de afschaffing van de wachttijd op 

voorlegging van een attest van de vorige verzekeraar. Dit attest dient te worden 

bezorgd aan de SDP uiterlijk binnen de maand na de vraag voor aansluiting. 

§3: De SDP komt voor de premie van de hospitalisatieverzekering tussen in maximum de 

helft van de prijs voor de basisformule. 

§4:  Gedurende het eerste jaar van de aansluiting bij de groepspolis 

hospitalisatieverzekering wordt het bedrag van de premie vastgesteld pro rata het 

aantal maanden dat door verzekeraar Ethias wordt aangerekend. 

§5:  Bij geboorte of adoptie van een kind ten laste van een aangesloten lid, van de 

categorie a), b), c) en e) vermeld in art. 2, kan het lid zijn kind gratis laten aansluiten 

op de polis van de hospitalisatieverzekering voor de resterende duur van het 

kalenderjaar van de geboorte  of adoptie mits het voorleggen van een attest of 

geboorte- of adoptiekaartje binnen de zes weken na de geboorte of adoptie. 

De aansluiting bij de verzekering is conform de keuze van de andere gezinsleden. In 

geval van nog geen voorgaande aansluiting van gezinsleden, wordt het kind 

ingeschreven in de basisformule. 

Voor pasgeborenen is er geen wachttijd op voorwaarde dat hun aansluiting gebeurt 

binnen de maand na de geboorte en dat tenminste één van de ouders reeds was 

aangesloten op de dag van de geboorte. 

§6:  Aangesloten leden moeten kiezen tussen twee formules voor de 

hospitalisatieverzekering, een basisformule en een uitgebreide formule. Binnen één 

gezin kan slechts één formule gekozen worden. 

In de loop van het verzekeringsjaar kan de waarborgformule niet wijzigen. Meer dan 

twee wijzigingen van waarborgformule wordt niet aanvaard. Om te veranderen van 

formule moet het aangesloten lid een schriftelijke vraag naar de SDP sturen. Deze 

vraag moet ten minste drie maand voor het eind van het kalenderjaar ingediend zijn 

bij de SDP om in te gaan per 1 januari van het volgend kalenderjaar en is onder 

voorbehoud van afspraken tussen de SDP en de verzekeraar. 

Indien een tussenkomst van de verzekering wordt gevraagd voor een 

éénpersoonskamer voor een aandoening die gekend is voor de wijziging van de 

waarborgformule  (wijziging van basis tot uitgebreide formule), die in voege is 

getreden op 1 januari,  is er een uitsluiting van deze tussenkomst voorzien.  

 

§7:  Het personeelslid dat een aansluiting bij de groepspolis hospitalisatieverzekering voor 

zichzelf en/of voor de gezinsleden onderbreekt maar gedurende deze onderbreking lid 

blijft van de SDP, geniet bij het opnieuw aansluiten bij de groepspolis 

hospitalisatieverzekering onmiddellijk van het in art. 8 §2 omschreven voordeel. 

 

 

§8:   Het personeelslid dat zowel het lidmaatschap als de aansluiting bij de groepspolis 

hospitalisatieverzekering onderbreekt, kan bij het opnieuw aansluiten bij de 
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groepspolis hospitalisatieverzekering niet onmiddellijk gebruik maken van de 

tussenkomst van de SDP in de premie en dient bijgevolg de volledige premie te 

betalen: 

o Is de duur van onderbroken lidmaatschap beperkt tot een periode van vijf 

kalenderjaren, dan dient betrokkene bij het zich opnieuw aansluiten bij de 

groepspolis hospitalisatieverzekering minstens één volledig kalenderjaar de 

volledige premie te betalen. 

o Is de duur van onderbroken lidmaatschap meer dan een periode van vijf 

kalenderjaren, dan dient betrokkene bij het zich opnieuw aansluiten bij de 

groepspolis hospitalisatieverzekering minstens drie volledige kalenderjaren de 

volledige premie te betalen. 

 

§9:  Het personeelslid dat zich na het vijfde jaar van zijn tewerkstelling voor het eerst lid 

maakt van de SDP én tevens wenst gebruik te maken van de aangeboden 

hospitalisatieverzekering, kan gedurende de eerste vijf jaar van zijn lidmaatschap 

geen gebruik maken van de tussenkomst van de SDP in de premie en dient bijgevolg 

de volledige premie te betalen.  

 

§10: Enkel in geval van overlijden wordt het gedeelte van de premie 

hospitalisatieverzekering voor het resterend kalenderjaar terugbetaald volgens de 

wettelijke procedure. Voorwaarde is echter dat dit schriftelijk wordt gevraagd aan het 

diensthoofd Personeel & HRM én dat de SDP dit bedrag terugbetaald krijgt van de 

verzekeraar. De SDP verstuurt hiertoe een brief en aanvraagformulier aan de 

nabestaande(n) van zodra er een overlijdensmelding ontvangen is. 

 

§11:   Behalve in geval van niet-betaling van de premie of in geval van bedrog, heeft elke 

persoon die bij een collectieve verzekering is aangesloten het recht om deze 

verzekering individueel voort te zetten wanneer hij het voordeel van de collectieve 

verzekering verliest, zonder op dat ogenblik een bijkomend medisch onderzoek te 

moeten ondergaan noch een nieuwe medische vragenlijst te moeten invullen. De 

verzekeraar mag bovendien geen nieuwe wachttermijn opleggen. Dit recht op 

individuele voortzetting bestaat zowel voor de hoofdverzekerde als voor de verzekerde 

leden van zijn gezin. 

Om dit recht op individuele voortzetting te kunnen uitoefenen moet de verzekerde 

gedurende de twee jaren die aan het verlies van de collectieve 

ziekteverzekeringsovereenkomst vooraf gaan, ononderbroken aangesloten zijn 

geweest bij een of meer opeenvolgende ziekteverzekeringsovereenkomsten. 

 

§12:  De SDP biedt aan zijn leden de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis 

Lichamelijke Ongevallen tegen betaling van de volledige premie. Personeelsleden 

kunnen kiezen tussen een formule van 24/24u-dekking of enkel dekking privé leven; 

de gezinsleden en senioren kunnen enkel genieten van de dekking privé-leven. 

 

Artikel 9 – Financiële steun 
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§1:  De aangesloten leden kunnen beroep doen op een renteloze lening met een 

maximumbedrag van 2.500 euro per gezin op jaarbasis.  

 

Het betreft een bedrag dat aan de aanvrager wordt toegekend om een crisissituatie te 

overbruggen en dat moet worden terugbetaald binnen een termijn van maximum 1 

jaar na betaling van het bedrag aan de aanvrager, zonder aanrekening van interest en 

volgens een overeengekomen aflossingsplan (gespreid over maximaal 1 jaar). 

  

 Het aangesloten lid dient een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in d.m.v. een 

aanvraagformulier (zie website) en vergezeld van de nodige bewijsstukken (kopie van 

het laatste aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen. Indien nodig 

kunnen andere bewijs- of verantwoordingsstukken opgevraagd worden). 

 

§2:  De aanvraag wordt beslist door het diensthoofd Personeel & HRM  in overleg met de 

provinciegriffier. De nodige inlichtingen kunnen ingewonnen worden.  Elke aanvraag 

wordt discreet behandeld. 

Het aflossingsplan wordt opgemaakt door het diensthoofd Personeel & HRM en 

ondertekend door diensthoofd Personeel & HRM en de aanvrager. 

§3:  Bij problemen met terugbetaling overlegt het diensthoofd Personeel & HRM met de 

provinciegriffier voor een geschikte oplossing. 

 

Artikel 10    - Activiteiten  

§1:  De SDP organiseert voor alle leden culturele, recreatieve en maatschappelijke 

activiteiten.  Voor de gepensioneerde leden is er een seniorenwerking. 

§2:  Het diensthoofd Personeel & HRM stelt het jaarprogramma van de activiteiten vast, op 

advies van de stuurgroep en op basis van het voorstel van de werkgroep. 

§3: Het diensthoofd Personeel & HRM legt jaarlijks een lijst van goed te keuren tarieven 

voor deelname aan activiteiten voor aan de deputatie.  De tarieven worden, in 

samenspraak met de Stuurgroep, bepaald met als doel de kosten voortkomend uit de 

activiteiten gedeeltelijk te compenseren. 

 

§4:  Kunnen deelnemen aan activiteiten: 

- alle leden van de SDP  

- niet-leden mits betaling van de reële kostprijs én voor zover de deelneming van 

een lid hierdoor niet in het gedrang komt of het maximum aantal deelnemers niet 

overschreden wordt. 

Uitzondering hierop is het jaarlijks sint feest waar de lijst van de genodigden 

beperkt wordt tot de aangesloten leden met hun kinderen die in aanmerking 

komen voor een sint cadeau en de overige gezinsleden. 

 

 

§5:  Leden moeten per activiteit inschrijven en online betalen of betalen op basis van 

factuur. 
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Indien het aantal plaatsen voor een activiteit volzet is, wordt daags na de uiterste 

inschrijvingsdatum geloot. 

§6:  In geval een activiteit wordt afgelast of volzet is, krijgen de ingeschreven leden hun 

inschrijvingsgeld terugbetaald. 

§7: Het lid kan zijn deelname aan een activiteit annuleren voor de aanvang van de 

activiteit tot de uiterste inschrijvingsdatum.  

Bij een annulatie later dan de uiterste inschrijvingsdatum, wordt het inschrijvingsgeld 

niet terugbetaald. Enkel als de SDP reeds gedane kosten kan terugbetaald krijgen en 

mits een schriftelijk gemotiveerde vraag van het lid én een bewijs van overmacht 

wordt het inschrijvingsgeld, al dan niet volledig, terugbetaald. 

§8:  Een lid met een beperking kan begeleid worden tijdens een activiteit; dit bij voorkeur 

door een lid van de SDP. Hiertoe dient een schriftelijk gemotiveerde vraag gericht 

worden aan het diensthoofd  Personeel & HRM.  Naargelang de activiteit beslist het  

diensthoofd Personeel & HRM of er een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het 

inschrijvingsgeld wordt toegekend. 

§9:   Per activiteit neemt één lid de verantwoordelijkheid op als begeleider van de activiteit; 

dit in overleg met de SDP die instaat voor de praktische en administratieve 

voorbereiding. De werkgever geeft hiervoor de nodige dienstvrijstelling. De 

dienstvrijstelling beperkt zich tot maximum 2 halve dagen per jaar. Het lid neemt 

gratis deel aan de activiteit.  

 De begeleider bezorgt achteraf een uitgebreid schriftelijk verslag en foto’s aan de SDP. 

§10: De leden die vrijwillig hand- en spandiensten verlenen tijdens de activiteit kunnen 

gratis deelnemen aan de activiteit. De SDP zorgt desgevallend voor drank/maaltijd. 

§11:  De vrijwilligersverzekering van het provinciebestuur is van toepassing op de begeleider 

van de activiteit én de leden die hand- en spandiensten verrichten. 

§12: Reiskosten voor voorbereiding en begeleiding gemaakt door het lid dat zich vrijwillig 

engageert, worden door de SDP terugbetaald volgens de regels van het 

provinciebestuur. 

§13:  De SDP staat in voor de administratieve ondersteuning van de activiteiten (opmaak 

administratief dossier, bestellingen, overheidsopdrachten, budgetopmaak, 

inschrijvingen, contracten, betalingen,…) en maakt voor de aanvang van de activiteit 

een draaiboek op voor de begeleider van de activiteit. Dit draaiboek omvat onder meer 

afspraken mbt. de activiteit (financiën, gsm, documenten, handige 

telefoonnummers,…). 

 

 

 

 

Artikel 11 – beweegaanbod 
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§1: Alle actieve personeelsleden (zowel provinciepersoneelsleden als personeelsleden van 

de Agentschappen) die lid zijn van de SDP kunnen genieten van het beweegaanbod 

tegen een voordeeltarief. 

§2: Actieve personeelsleden die geen lid zijn van de SDP kunnen genieten van het 

beweegaanbod voor zover de deelneming van een lid hierdoor niet in het gedrang 

komt én tegen betaling van de reële kostprijs voor de gekozen sport en de 

verzekering. 

§3: Om van het beweegaanbod te genieten moet men zich eerst online registreren. Dan is 

men via de sportpolis verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen tijdens de ingerichte sportactiviteiten. Ook voor de activiteiten die gratis 

zijn, moet ingeschreven worden op de verzekering. 

§4:  Een deel van de kostprijs (zowel voor de verzekering als voor de sport) wordt ten laste 

genomen van de SDP. De prijs is gebaseerd op het minimum aantal deelnemers en 

wordt gecommuniceerd in de uitnodiging. 

§5: Het lid kan zijn inschrijving annuleren voor de aanvang van de sport activiteit tot de 

uiterste inschrijvingsdatum.  

Bij een annulatie later dan de uiterste inschrijvingsdatum wordt het inschrijvingsgeld 

niet terugbetaald.  

Enkel in geval van overmacht wegens medische redenen, waardoor betrokkene niet 

aan de volledig sessie kan deelnemen, worden de reeds gedane kosten terugbetaald.  

Hiertoe dient het lid een schriftelijk gemotiveerde vraag én een bewijs van overmacht 

aan de SDP te bezorgen. 

§6:  Lessen waaraan niet kan worden deelgenomen, kunnen niet worden uitgesteld naar 

een latere sessie. 

§7: In geval een activiteit wordt afgelast of volzet is, krijgen de ingeschreven leden hun 

inschrijvingsgeld terugbetaald. 

§8:  De sportverantwoordelijke neemt gratis deel. 

 

Artikel 12 – voordelen 

§ 1: De SDP biedt aan zijn leden kortingen en voordelen aan. 

§2: Tweedehands Pc’s worden te koop aangeboden in de staat zoals ze zich bevinden, 

zonder waarborg en zonder ondersteuning. Bij de verkoop is er geen overdracht van 

applicatiesoftware.  

Noch de SDP noch de provinciale dienst Informatietechnologie komen tussen bij 

vragen of problemen. 

 De prijs voor een tweedehands PC (toetsenbord en muis incl.) bedraagt 25,00 €   en 

voor een monitor 15€. 
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Indien de vraag het aanbod overtreft,  wordt met loting gewerkt. Eerst krijgt het 

provinciepersoneelslid de voorkeur, daarna de leden SDP.  

 De toegewezen Pc’s kunnen afgehaald worden op afspraak, mits voorafgaande 

betaling van de factuur op de rekening van de SDP.  

Artikel 13 - sint cadeau 

§1: Aangesloten leden kunnen voor hun kinderen,  jaarlijks –  vanaf het kalenderjaar van 

hun geboorte of adoptie tot en met het kalenderjaar dat ze de leeftijd van twaalf jaar 

bereiken, een sint cadeau aanvragen.  Hiertoe dient lidgeld betaald te worden voor 

deze kinderen  op 1 januari van het kalenderjaar waarin het sint cadeau ontvangen 

wordt. 

  Indien het aangesloten lid in dienst komt in de loop van het kalenderjaar,  dient zowel 

het personeelslid als het kind zich binnen de twee maanden na de indiensttreding lid 

gemaakt te hebben van de SDP om te kunnen genieten van een sint cadeau. 

§2:   Het sint cadeau is een geschenk of geschenkbon ter waarde van vijftien euro. 

§3:  Het sint cadeau dat, behoudens overmacht, niet wordt afgehaald op het sint feest of 

op de gecommuniceerde afgesproken locaties, kan niet meer worden verkregen. 

 

 

HOOFDSTUK 4: Stuurgroep 

Artikel 14 - Samenstelling 

§1: Bij de SDP wordt een stuurgroep opgericht onder voorzitterschap van de gedeputeerde 

bevoegd voor personeelsbeleid.  De voorzitter is niet stemgerechtigd.   

§2: De stuurgroep wordt paritair samengesteld met enerzijds vertegenwoordigers van de 

provincie en de aangesloten werkgevers en anderzijds met vertegenwoordigers van de 

representatieve vakorganisaties.  Het maximale aantal leden is 14.   

§3: Het diensthoofd Personeel & HRM wordt ambtshalve toegevoegd en is niet 

stemgerechtigd. 

§4: Zowel de vertegenwoordigers van de provincie en de aangesloten werkgevers als de 

vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties kunnen bijgestaan worden 

door technici.  Deze technici verhogen de representativiteit van de aangesloten leden.    

§5: De deputatie duidt nominaal de leden van de stuurgroep aan evenals een niet 

stemgerechtigde secretaris.   

§6:  De leden en technici moeten lid zijn van de SDP. 

 

§7: De stuurgroep wordt als volgt samengesteld: 
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FUNCIE VERTEGENWOORDIGING 

 

Voorzitter: gedeputeerde bevoegd voor 

personeel 

 

Niet stemgerechtigd 

Secretaris: medewerker SDP Niet stemgerechtigd 

Diensthoofd Personeel & HRM Niet stemgerechtigd 

Lid werkgeversdelegatie 1. Provinciegriffier 

2. Provinciebestuur 

3. PTI 

4. Agentschap 

5. Agentschap 

6. Senioren 

7. Senioren 

Lid vakorganisaties 1. ACOD/ACV-OD/VSOA 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

Technici werkgevers 1. Agentschap 

2. Agentschap 

3. Agentschap 

4. Agentschap  

Technici vakorganisaties  

 

Vertegenwoordigers van de verzelfstandigde agentschappen worden aangesteld voor 

de duur van zes jaar waarbij er alternerend 2 lid zijn en de overige als technicus 

worden toegevoegd. De agentschappen spreken onderling af wie zij aanduiden als 

lid/technicus. 

 

§8: Zetelen in de stuurgroep eindigt automatisch indien men niet langer lid is van de SDP, 

of op moment dat men niet langer in actieve dienst is van de werkgever (met 

uitzondering van de vertegenwoordiging van de senioren) of door ontslag als 

lid/technicus van de stuurgroep. 

Vervanging kan voorzien worden. 

 

§9:  De geledingen kunnen per effectief lid een plaatsvervanger aanduiden. 

 

Artikel 15 – Bevoegdheid 

§1: De stuurgroep heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van zowel de 

provincieraad, de deputatie als het diensthoofd Personeel & HRM. 
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§2: Voor volgende zaken wordt het advies van de Stuurgroep ingewonnen : 

 de dienstverlening van de SDP 

 het jaarprogramma van de activiteiten 

De stuurgroep heeft daarnaast te allen tijde de mogelijkheid een advies te formuleren 

over een aangelegenheid die de werking van de SDP betreft. 

Artikel 16 – Werking. 

§1 : Het mandaat van lid van de stuurgroep is onbezoldigd. De reiskosten, in uitvoering 

van opdrachten van de stuurgroep, worden vergoed. 

§3: De stuurgroep vergadert wanneer het belang van de SDP dit vereist, maar ten minste 

tweemaal per kalenderjaar.  

§4:  Aangesloten leden, kunnen ten allen tijde, via werkgroepen betrokken worden bij de 

werking.   

§5:  De stuurgroep wordt bijeengeroepen door het diensthoofd Personeel & HRM.  Indien 

de voorzitter, de gedeputeerde bevoegd voor personeelsbeleid, afwezig is wordt de 

vergadering voorgezeten door de provinciegriffier of het diensthoofd Personeel & HRM. 

§6: Van elke vergadering van de stuurgroep wordt verslag gemaakt door de secretaris van 

de stuurgroep. Het verslag wordt goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering van de 

stuurgroep. 

§7:  Reiskosten gemaakt voor het bijwonen van een vergadering van de stuurgroep worden 

door de werkgever van het personeelslid terugbetaald volgens de van toepassing 

zijnde regels. 

§8: Reiskosten gemaakt door de senioren voor het bijwonen van een vergadering van de 

stuurgroep worden betaald door de SDP. 

§9:  Elke werkgever verleent dienstvrijstelling aan zijn personeelsleden voor het bijwonen 

van de vergadering van de stuurgroep. 

§10:  De SDP kan, op voorstel van de stuurgroep en in uitvoering van de doelstellingen, 

diverse werkgroepen met specifieke opdrachten installeren. 

 

HOOFDSTUK 5: de werkgroepen 

 

Artikel 17 – samenstelling en werking 

§1  De inspraak en betrokkenheid van de leden bij de werking van de SDP worden 

gegarandeerd door de werkgroepen. 

 

 

§2:   Elke werkgroep wordt geleid door een lid van de stuurgroep en/of een personeelslid 

van de SDP. De voorzitter van de werkgroep rapporteert aan de stuurgroep en/of aan 

het diensthoofd Personeel & HRM over de werkzaamheden (inclusief planning, budget, 
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…).  Deze werkgroepen formuleren een voorstel over de aanpak, de uitwerking en 

evaluatie van de opdracht die ze opgelegd krijgen. 

§3: Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een werkgroep 

om een concreet en actief engagement op te nemen bij het uitwerken van een 

voorstel. Het aangesloten lid zetelt in de werkgroep voor de duur van een opdracht. 

§4: De voorzitter van de werkgroep stelt de werkgroep samen en roept de werkgroep 

bijeen.  

§5: De werkgever verleent maximum 4 halve dagen per personeelslid per kalenderjaar 

voor het engagement in een werkgroep. 

De dienstvrijstelling geldt voor de nodige tijd. Er worden geen overuren of andere 

compensaties toegekend. 

§6:  Reiskosten gemaakt voor het bijwonen van een vergadering van de werkgroep worden 

door de werkgever van het personeelslid terugbetaald volgens de van toepassing 

zijnde regels. Deze onkostenvergoeding wordt beperkt tot 4 vergaderingen van de 

werkgroep per jaar.  

 Voor het bijwonen van een vergadering van de werkgroep worden de reiskosten 

gemaakt door de senioren betaald door de SDP. 

 

HOOFDSTUK 6: Financiële middelen 

 

Artikel 18 – Financiële middelen 

§1:  De SDP beschikt voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over financiële  

middelen die integraal deel uitmaken van het provinciale budget en derhalve voor 

vaststelling, uitvoering en evaluatie onderworpen is aan goedkeuring door de 

provincieraad.   

§2:  Het overgedragen bedrag van de reserve(s) van de vzw SDP zullen aangewend worden 

voor het dekken van de stijgende premies van de hospitalisatieverzekering  

§3: Bijdrage van de extern verzelfstandigde agentschappen: 

Jaarlijks wordt een proportionele bijdrage gevraagd aan de extern verzelfstandigde 

agentschappen voor de diensten die de SDP regelt. Deze bijdrage wordt jaarlijks 

vastgelegd door deputatie op voorstel van het diensthoofd Personeel & HRM en is een 

forfaitaire bijdrage per personeelslid in dienst van het agentschap. 

 

HOOFDSTUK 7: Overgangsbepalingen 

 

Artikel 19– leden in overgang 

§1:  Volgende actieve en gepensioneerde personeelsleden en hun inwonende partner, 

kinderen ten laste en andere inwonende bloed- en aanverwanten ten laste, die in 2013 
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geldig aangesloten waren, kunnen lid blijven voor zover zij aan de individuele 

verplichting van dit lidmaatschap voldoen én een jaarlijkse bijdrage betalen aan de 

SDP én dit voor de leden van het: 

- MIGO: voor de duur dat zij geaffecteerd blijven aan de scholengroep waartoe het 

MIGO behoort; 

- Vzw Monumentenwacht: uiterlijk tot de datum van ontbinding vzw Monumentenwacht; 

- Gepensioneerde personeelsleden van de Federale en Vlaamse Gemeenschap: voor 

onbepaalde duur. 

 

§2:  De contractuele personeelsleden tewerkgesteld in Mu.Zee én hun gezinsleden die lid 

waren van de SDP op 31.12.2017 kunnen verder blijven genieten van het aanbod van 

de SDP op voorwaarde dat vzw Mu.Zee hun werkgever blijft, hun tewerkstelling niet 

verandert én ze hun jaarlijks lidgeld betalen. 

 

HOOFDSTUK 8: Slotbepaling 

 

Artikel 20: Voor alle aangelegenheden die hier niet in opgenomen zijn, beslist het 

diensthoofd Personeel & HRM. 

Artikel 21: Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 01.02.2020 

 

 

 

 

*** 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 17 u 15 uur. 

 

 

De provinciegriffier,       De voorzitter, 

Geert Anthierens Christof Dejaegher 

 


