
Provincieraad 
van de provincie West-Vlaanderen dd. 
25/03/2021

Besluit

Agendapunt 13
Goedkeuren van het reglement tot vergoeding van externe juryleden van 
selectiecommissies

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN EXTERNE 
JURYLEDEN VAN SELECTIECOMMISSIES BINNEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en 
houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- De provinciewet dd. 30 april 1836;
- Het besluit van de provincieraad van 27 november 1985, in toepassing van het KB van 22 

april 1974 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor de leden, secretarissen 
en helpers van de examencommissies van de examens georganiseerd of voorgezeten door 
de vaste Wervingssecretaris.

- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 § 
3 en artikel 112;

- het besluit van de Vlaamse Regering dd. 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, inzonderheid artikel 131;

- Het besluit van de provincieraad d.d. 27 november 2008 tot vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het provinciepersoneel en latere wijzigingen;

- De overweging dat de vacatietoelages voorzien in hogervermeld besluit van de 
provincieraad van 27 november 1985 niet meer marktconform zijn;

- Het advies van het MAT dd. 9 februari 2021 inzake het voorstel tot vergoeding van 
externe juryleden van selectiecommissies;

- Het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:

 
Artikel 1: § 1 Aan de personen die als extern jurylid (deskundige of voorzitter) worden 
aangesteld door de aanstellende overheid in de selectiecommissies binnen het 
provinciebestuur worden volgende vaste, niet geïndexeerde bedragen toegekend:

Niveau vacante 
functie

voorzitter lid

week weekend week weekend
A + B € 35 € 40 € 30 € 35
C € 30 € 35 € 25 € 30
D + E € 25 € 30 € 20 € 25

§2  De prestaties die verband houden met het opstellen en verbeteren van de schriftelijke 
examenwerken worden per uur bezoldigd op basis van het bedrag in de respectievelijke 
kolommen ‘week’ in §1.
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§3 Voor de verplaatsingen in het kader van de deelname aan een selectiecommissie wordt 
een kilometervergoeding voor het gebruik van motorvoertuigen toegekend ten bedrage van € 
0,3093/km (niet geïndexeerd) en wordt een kilometervergoeding voor het gebruik van de 
fiets toegekend ten bedrage van € 0,15/km (niet geïndexeerd). Het bedrag van de 
kilometervergoeding wordt aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen aangepast. 
Parkeerkosten of kosten voor het gebruik van openbaar vervoer komen in aanmerking voor 
terugbetaling, mits voorleggen van de stavingstukken.

Artikel 2: Het provincieraadsbesluit van 27 november 1985 betreffende de toekenning van 
vacatietoelages wordt met ingang van 1 april 2021 opgeheven.

Artikel 3:  Dit reglement treedt in werking op 1 april 2021.

Brugge, 25/03/2021

De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Christof DEJAEGHER
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Handtekening(en) 
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