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1 ALGEMENE BEPALINGEN
Het OCMW Genk en vzw Menos hebben beslist in de vergadering van hun respectievelijke
bestuursorganen op datum van 18.09.2014 voor het OCMW en op datum van 18.09.2014 voor
vzw Menos om met ingang vanaf 01.01.2015, overeenkomstig Hoofdstuk XII van de organieke
wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976, een vereniging met
publiekrechtelijk karakter op te richten:
het “Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk - vereniging naar publiek recht”.
De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging overeenkomstig de bepalingen van Titel
VIII, hoofdstuk I van het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008.
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering dd. 22 december 2017 werd de
vereniging

omgevormd

tot

Zorgbedrijf

Ouderenzorg

Genk,

welzijnsvereniging

bij

statutenwijziging in de algemene vergadering dd. 6 december 2018.
1.1 Toepassingsgebied
Deze Rechtspositieregeling is van toepassing op alle medewerkers werkzaam binnen het
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, zowel de statutaire medewerkers en de contractuele
medewerkers van het wzc Toermalien en de medewerkers van het wzc Menos die door de
vereniging worden overgenomen als de medewerkers die in dienst komen vanaf 01.01.2015,
tenzij anders is bepaald door verwijzing naar de overgangsbepalingen voor overgedragen
medewerkers onder hoofdstuk 8 van deze rechtspositieregeling.
Zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze rechtspositieregeling:


Medewerkers die tewerkgesteld worden met een studentencontract, waarvoor de
tewerkstelling geregeld wordt via de minimale dwingende wettelijke bepalingen inzake
tewerkstelling van studenten.

1.2 Definities rechtspositieregeling
Voor de toepassing van de verschillende hoofdstukken van de rechtspositieregeling wordt
verstaan onder:
Aanstellende overheid
In Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk wordt dit uitgeoefend door de Algemeen Directeur die wordt
aangesteld door de Raad van Bestuur. Voor de benoeming van de directieleden treedt de raad
van bestuur van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk op als aanstellende overheid.
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Aanstelling
Het besluit van de aanstellende overheid tot het invullen van een betrekking in contractueel of
statutair dienstverband.
Algemene functie
Een functie die ingevoerd is door een besluit van de aanstellende overheid en opgenomen in
het organigram, waarbij de benaming van de functie volstaat als algemene beschrijving van
de functie-inhoud en waarbij “algemene functie” wordt vermeld, vb algemene functieverzorgende.
Bevordering
Het

besluit

van

de

aanstellende

overheid,

waarbij

een

medewerker

dat

aan

de

bevorderingsvoorwaarden voldoet, op proef aangesteld wordt in een betrekking van een
hogere rang. Voor de contractuele medewerker wordt een arbeidsovereenkomst conform de
wet op arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 afgesloten.

Voor de overgedragen

medewerkers gelden de overgangsbepalingen in hoofdstuk 8.
Bevorderingswaarborg
De minimale salarisverhoging na niveau-overschrijdende bevordering zoals bepaald in
hoofdstuk 5 - Salaris.
Contractueel medewerker
Elk medewerker die aangesteld is met een arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Statutair medewerker
Elke medewerker die bij eenzijdige beslissing van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk vast
aangesteld is in statutair dienstverband of die bij eenzijdige beslissing van de overheid
toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair dienstverband.
Algemeen Directeur
De persoon die is aangesteld door de raad van bestuur en die belast is met het dagelijks
beheer van de vereniging.
Directieteam
Het directieteam wordt aangestuurd door de Algemeen Directeur en is als volgt samengesteld:
-

Algemeen Directeur

-

Directeur Zorg

RECHTSPOSITIEREGELING ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK GOEDGEKEURD IN RAAD VAN BESTUUR 05 NOVEMBER 2020

7

In kader van de ontwikkeling van het organigram kan de samenstelling van het directieteam
gewijzigd worden.
Functiebeschrijving
De weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel.
Functionele loopbaan
Het doorlopen van opeenvolgende salarisschalen die met dezelfde graad verbonden zijn op
basis van anciënniteit en waardering.
Gezondheidsindex
De index zoals ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de
wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘s lands concurrentievermogen.
Graad
Benaming voor een groep van gelijkwaardige functies.

Beleidsteam
Het beleidsteam wordt aangestuurd door de algemeen directeur en is als volgt samengesteld:
-

De leden van het directieteam

-

De diensthoofden woongroepen

-

Het diensthoofd onderhoud

-

Het diensthoofd administratie

Mobiliteit
De mogelijkheid om te wijzigen van tewerkstellingsplaats, binnen de organisatie, met
behoud van graad, anciënniteit, loon...
Niveau
Hiërarchische indeling van de graden. De niveaus stemmen, met uitzondering van de niveaus
D en E, overeen met een diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau. De diploma’s of
getuigschriften die in aanmerking komen zijn opgenomen in bijlage I van het besluit van de
Vlaamse regering inzake de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling voor
gemeentemedewerkers van 7 december 2007.
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Overgedragen medewerkers
Begrip gecreëerd ingevolge het Sociaal Akkoord afgesloten tussen Zorgbedrijf Ouderenzorg
Genk, OCMW Genk, Menos vzw en de representatieve werknemersorganisaties op (datum),
waarbij wordt aangeduid de overdracht van medewerkers door respectievelijk het OCMW en
vzw Menos aan Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, die voor 01.01.2016 bij respectievelijk het
OCMW en vzw Menos in dienst waren.
Medewerker
Zowel de statutaire als de contractuele medewerker in dienst van Zorgbedrijf Ouderenzorg
Genk waarop deze rechtspositieregeling van toepassing is.
Rang
Aanduiding van de rangschikking van de graden per niveau (bv niveau A: basisgraad Av en
hogere graden Ax, en Ay en Az).
Salarisschaal
Een salarisschaal bestaat uit een minimumsalaris, een maximumsalaris en een vast aantal
jaarlijkse, tweejaarlijkse of driejaarlijkse verhogingen.
Sociale voordelen
De voordelen toegekend door de werkgever zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
2e pensioenpijler/groepsverzekering, begrafenisvergoeding, vergoeding voor de kosten
woon/werk verkeer.
Specifieke functie
Een functie die ingevoerd is door een besluit van de aanstellende overheid en opgenomen in
het organigram, waarbij de benaming van de functie uitgebreid wordt met een specificatie.
Toelage
Geldelijk voordeel dat de medewerker ontvangt dat welbepaalde prestaties levert.

Vergoeding
Geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die de medewerker werkelijk maakt.
Voltijdse en volledige prestaties
Een arbeidsregeling waardoor de medewerker prestaties moet leveren die overeenkomen met
een gemiddelde arbeidsweek, nl. 38 uren per week.
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2

WERVING EN SELECTIE

Artikel 1
Voor overgedragen medewerkers gelden, naast de bepalingen van deze titel, de bijkomende
bevorderingsvoorwaarden als bepaald in hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen.
2.1 Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
2.1.1 Aanwervingsvoorwaarden
Artikel 2
Om toegelaten te worden tot een selectie en om in aanmerking te komen voor aanwerving in
een functie bij Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk moeten de kandidaten zelf aantonen dat ze aan
volgende voorwaarden voldoen:
-

uiterlijk op datum van afsluiting van de kandidatuurstelling:
1. Voldoen aan de specifieke aanwervingsvoorwaarden;
2. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor
ze solliciteren. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit
het strafregister. Als daarop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag de kandidaat
daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
4. Ten minste 18 jaar oud zijn;
5. a) voor een statutaire functie: Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse
of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of
werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het
bestuur, of, in de andere gevallen, Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
b) voor een contractuele functie: Belg zijn als de uit te oefenen functie een
rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag
inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen
van het bestuur;
6. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
7. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. De medische
geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik dat bepaald is in de
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

-

Uiterlijk op datum van de aanstelling:
8. Slagen voor de selectieprocedure;
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-

Uiterlijk na 6 maanden:
9. Een gunstige evaluatie bekomen voor de uitoefening van de functie;

2.1.2 Bevorderingsvoorwaarden
Artikel 3
Voor een bevordering moeten de kandidaten zelf aantonen dat ze aan volgende voorwaarden
voldoen of dient dit te volgen uit het medewerkersdossier
-

Uiterlijk op datum van de afsluiting van de kandidatuurstelling:
1. Bij indiensttreding een volwaardige selectieprocedure hebben doorlopen;
2. Minimum twee jaar anciënniteit hebben binnen de organisatie;
3. Zo nodig, het vereiste diploma, getuigschrift of attest hebben;
4. Voldoen aan de specifieke bevorderingsvoorwaarden (zie artikel 4);
5. Voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden inzake nationaliteit, gedrag, burgerlijke en
politieke rechten en geneeskundige geschiktheid;
6. De laatste eindwaardering moet gunstig zijn;
7. Opgelopen tuchtstraffen, berispingen en/of sancties moeten doorgehaald zijn.

-

Uiterlijk op startdatum van de bevordering:
8. Slagen voor een selectieprocedure;

-

Uiterlijk na 6 maanden functioneren in de bevordering
9. Een gunstige evaluatie bekomen voor de uitoefening van deze functie;

2.1.3 Specifieke voorwaarden
Artikel 4
De specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die per functie van toepassing zijn
worden opgenomen in respectievelijke functieprofielen.
Het bewijsmiddel dient telkens door de kandidaat zelf te worden voorgelegd en dit uiterlijk op
datum van afsluiting van de kandidatuurstelling, tenzij anders bepaald.
Artikel 5
Wanneer een medewerker een beschermd beroep uitoefent, dient het te allen tijde het diploma
te bezitten dat opgelegd is door de wetgeving.
2.2 Selectieprocedure
Artikel 6
Het directieteam legt de functiebeschrijvingen vast na overleg met de syndicale delegaties.
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2.2.1 Volwaardige selectie
2.2.1.1 Voorbereiding
Artikel 7
De aanstellende overheid verklaart de vacature open en beslist of er een wervingsreserve wordt
aangelegd en hoe lang die geldig is.
Artikel 8
Indien de aanstellende overheid heeft beslist dat er een selectieprocedure zal georganiseerd
worden, bepaalt ze bij de openverklaring of de selectieprocedure wordt gevoerd via:


een aanwervingsprocedure;



een bevorderingsprocedure;



een procedure van interne medewerkersmobiliteit binnen het ZOG of binnen Groep
Genk en vzw Menos (inclusief participerende organisaties Wit-Gele Kruis, OPZC Rekem,
vzw CGG/litp);



of een combinatie van bovenstaande procedures.

In dit laatste geval worden interne en externe kandidaten aan dezelfde proeven onderworpen.
Artikel 9
De aanstellende overheid kan bij de openverklaring beslissen dat de diplomavereisten
vervallen wanneer de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een
reglementering van de hogere overheid een specifiek diploma vergt, en het algemene
capaciteitsniveau en het potentieel van de kandidaten belangrijker zijn dan een diploma. Het
wegvallen van de diplomavereiste wordt gecompenseerd door een vereiste inzake rechtstreeks
nuttige ervaring.
In dat geval wordt er een specifieke selectieprocedure vastgesteld, die minimum een niveauof capaciteitstest omvat, die onderzoekt of de kandidaten in staat zijn te functioneren op het
niveau waarin de functie is gesitueerd.
Artikel 10
Na de openverklaring wordt een vacaturebericht verspreid via de gepaste kanalen, afhankelijk
van de aard van de functie en de te bereiken doelgroep. Bij bevordering en mobiliteit worden
alle medewerkers op de hoogte gebracht via de gepaste kanalen.
Dit bericht vermeldt minstens:
1. de voorwaarden voor deelname aan de selectie;
2. de wijze van openverklaring;
3. de uiterste datum van inschrijving die potentiële kandidaten een redelijke termijn voor
inschrijving geeft.
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Artikel 11
De aanstellende overheid beoordeelt de kandidaturen op basis van de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden. De kandidaten worden op basis van deze beoordeling al dan niet
definitief tot de selectieprocedure toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden
daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht, met vermelding van de reden voor de weigering.
2.2.1.2 Selectieprocedure
Artikel 12
§1 De aanstellende overheid kan beslissen om de selectieprocedure gedeeltelijk of volledig uit
te besteden aan een extern erkend selectiebureau. Het selectiebureau voert in dat geval de
selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de specifieke opdracht
van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.
§2 Wanneer niveau of capaciteitstesten worden georganiseerd zoals vermeld in artikel 9, is de
uitvoering van de selectie door een extern selectiebureau verplicht voor functies van B en A
niveau.
Artikel 13
De aanstellende overheid bepaalt ten laatste voor de aanvang van de selectie


de gepaste selectietechnieken op basis van:
o

de selectiecriteria door de aanstellende overheid vastgelegd;

o

de functiebeschrijving;

o

de te bereiken doelgroep en het aantal kandidaten;

o

de gelijkwaardigheid van de selectietechnieken voor functies van dezelfde
graad.



de gepaste selectiecriteria op basis van de functiebeschrijving;



de volgorde van de selectietechnieken en per selectietechniek of de resultaten al dan
niet eliminerend werken;



of de selectie in eigen beheer wordt georganiseerd of geheel of gedeeltelijk wordt
uitbesteed aan een externe organisatie;



de samenstelling en werking van de selectiecommissie;



of resultaten van de selectie opgesteld worden in de vorm van een bindende
rangschikking, pool of een lijst van geschikt bevonden kandidaten.

Artikel 14
De aanstellende overheid kan aan kandidaten die geslaagd zijn voor gelijkwaardige
selectieproeven voor een functie bij het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk in dezelfde graad als
de vacante functie, op hun verzoek, een gehele of gedeeltelijke vrijstelling toekennen van
deelname aan de selectieproeven.
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Artikel 15
Elke

representatieve

vakbond

kan

een

vertegenwoordiger

afvaardigen

om

de

selectieverrichtingen bij te wonen. Deze afgevaardigden worden niet toegelaten tot de
beraadslaging van de selectiecommissie over de vaststelling van de inhoud van de proeven,
noch tot de beoordeling van de proeven. De afgevaardigden moeten zich onthouden van ieder
contact met de deelnemers aan de selectieprocedure.
Artikel 16
De kandidaten worden schriftelijk, per brief of é-mail, op de hoogte gebracht van het resultaat
van de selectie.
2.2.1.3 Selectiecommissie
Artikel 17
§1 De selectiecommissie bestaat uit minstens twee leden. Externe deskundigen kunnen deel
uitmaken van de selectiecommissie. Bij voorkeur maakt het diensthoofd van de afdeling waar
de functie vacant is deel uit van de selectiecommissie.
§2 De leden van de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk alsook de leden
van de OCMW-Raad, het vast bureau van het OCMW Genk en de raad van bestuur van vzw
Menos, kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie behoudens voor de functies die deel
uitmaken van het directiecomité.
2.2.1.4 Aanstelling
Artikel 18
§1 De aanstellende overheid stelt de meest geschikte kandidaat of kandidaten aan op basis
van het selectieverslag,
§2 De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van de indiensttreding van de
aangestelde medewerker.
2.2.2

Versnelde selectie

Artikel 19
In afwijking van hetgeen bepaald onder afdeling 2.2.1, kan de aanstellende overheid in de
volgende gevallen beslissen om medewerkers aan te stellen zonder de organisatie van een
selectieprocedure;


voor contractuele betrekkingen van bepaalde of onbepaalde duur ter uitvoering van
een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid of;



voor contractuele betrekkingen van bepaalde of onbepaalde duur voor de aanwerving
van medewerkers in een zorgfunctie: verpleegkundigen, zorgkundigen, kamerzorg,
kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten.
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Voor de functies van diensthoofden en directie kan de versnelde selectie nooit
toegepast worden.

Artikel 20
In de gevallen bepaald in artikel 19 stelt de aanstellende overheid een aangepaste
selectieprocedure vast, die minimaal een screening op CV inhoudt, waarna de weerhouden
kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek waarbij objectief door een
interne jury wordt nagegaan of de kandidaat overeenstemt met het job-specifieke profiel.
In de gevallen vernoemd in artikel 19 kan de aanstellende overheid beslissen voor de werving
gebruik te maken van spontane sollicitaties of andere informele toeleidingskanalen.
2.3 Wervingsreserve
Artikel 21
Een wervingsreserve is een lijst van geslaagde kandidaten voor een selectieproef die mits te
voldoen aan de voorwaarden voor de duur van de wervingsreserve in aanmerking komen voor
aanstelling of bevordering.
Artikel 22
De aanstellende overheid beslist bij de vacant verklaring of er een wervingsreserve wordt
aangelegd, en hoe lang deze geldig is. De vastgestelde geldigheidsduur van de
wervingsreserve kan bij gemotiveerde beslissing van de aanstellende overheid worden
verlengd.
Artikel 23
§1. Een kandidaat die in de werfreserve opgeroepen wordt voor bevordering of aanstelling,
heeft 7 werkdagen tijd vanaf de datum van de poststempel vermeld op de aangetekende brief
ter kennisgeving om schriftelijk mee te delen of:
-

Hij/zij wenst bevorderd of aangesteld te worden.

-

Hij/zij voorlopig niet wenst bevorderd of aangesteld te worden.

-

Hij/zij definitief wenst af te zien van een bevordering of aanstelling. Hierdoor verliest
de kandidaat zijn aanspraken en wordt hij/zij definitief geschrapt uit de werfreserve.

§2. Indien de kandidaat niet binnen de 7 werkdagen reageert, verliest de kandidaat zijn
aanspraken op aanstelling of bevordering en wordt definitief geschrapt uit de werfreserve,
tenzij betrokkene overmacht aantoont.
§3. De kandidaat die overmacht wil inroepen, richt een verzoek tot de aanstellende overheid.
Indien de overmacht wordt aanvaard, zal dit worden beschouwd als een voorlopig afzien van
de aanstelling of bevordering.
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Artikel 24
Kandidaten die opgenomen zijn in een werfreserve kunnen eenmaal meedelen dat ze voorlopig
niet in aanmerking wensen te komen voor een mogelijke aanstelling of bevordering.
Artikel 25
Elke kandidaat uit de werfreserve kan aan de aanstellende overheid om zijn/haar schrapping
van de werfreserve verzoeken.
Artikel 26
§1. Een kandidaat die opgenomen is in een werfreserve, verliest al zijn/haar aanspraken op
zijn/haar positie in de werfreserve vanaf het ogenblik dat hij/zij wordt bevorderd (op proef)
of aangesteld in de functie waarvoor hij/zij de overeenkomstige selectieproef heeft afgelegd
of indien de geldigheidsduur van de werfreserve is verstreken.
§2. Een kandidaat die een lagere functie opneemt dan deze waarvoor zij/hij geslaagd is voor
de selectieproef, behoudt binnen de geldigheidsduur van deze werfreserve zijn/haar
aanspraken op zijn/haar positie in de werfreserve van de functie waarvoor hij/zij de
overeenkomstige selectieproef heeft afgelegd.
2.4 Laatstejaarsstudenten
Artikel 27
Onder laatstejaarsstudenten wordt verstaan, studenten die binnen hetzelfde school- of
academiejaar waarbinnen de einddatum voor kandidaatstelling valt, het voor de aanstelling of
bevordering vereiste einddiploma kunnen behalen.
Bij een doctoraat wordt onder laatstejaarsstudenten verstaan, dat het doctoraat tijdens het
lopende academiejaar moet behaald worden.
Artikel 28
Een laatstejaarsstudent(e), die geslaagd is voor de selectieproeven, wordt onmiddellijk
opgenomen in de werfreserve. De kandidaat kan pas in aanmerking komen voor een
bevordering of aanstelling nadat hij/zij het vereiste diploma heeft behaald binnen hetzelfde
school- of academiejaar en nadat hij/zij hiervan een afschrift aan Zorgbedrijf Ouderenzorg
Genk heeft bezorgd en dit vanaf de datum van afgifte van het afschrift van het diploma.
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3 LOOPBAAN
3.1 Evaluaties
Artikel 29
Binnen het Zorgbedrijf wordt een evaluatieprocedure voorzien voor alle medewerkers. Deze
procedure is voorwerp van onderhandeling met de vakbonden en zal binnen dit overleg
opgesteld en overeengekomen worden en weergegeven in de nota “Personeelsgesprekken
binnen het ZOG”.
3.2. Vorming
3.2.1 Algemene bepalingen
Artikel 30
De medewerkers hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot aspecten
die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als om te kunnen voldoen aan de
bevorderingsvereisten.
De medewerkers houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in
de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn.
De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie
of het functioneren van een dienst, of als ze onderdeel uitmaakt van een herstructurering of
reorganisatie van een afdeling of een implementatie van nieuwe werkmethodes en
infrastructuur.
Artikel 31
Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht vermeld in bovenstaand
artikel, wordt onder vorming verstaan: elk begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht of
dat intern of extern aan Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk georganiseerd wordt, ongeacht de
duur ervan en ongeacht of het individueel dan wel in groepsverband georganiseerd wordt.
De vormingsverantwoordelijke zorgt in samenwerking met het beleidsteam voor de concrete
invulling van het vormingsrecht en van de vormingsplicht op basis van de vastgestelde
vormingsbehoeften.
Artikel 32
Als er meerdere medewerkers in aanmerking komen voor een bepaalde vormingsactiviteit en
een gelijktijdige deelname vanwege het dienstbelang niet mogelijk is, kan de leidinggevende,
naargelang van het geval, op basis van een van de volgende criteria voorrang geven:
1° aan de medewerker met een rechtstreeks functioneel belang bij de opleiding, zoals blijkt
uit zijn functiebeschrijving, persoonlijke doelstellingen of planning;
2° aan de medewerker van wie uit de evaluatie blijkt dat het baat heeft bij de vormingsactiviteit;
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3° aan de medewerker van wie uit de evaluatie blijkt dat het een bijzondere verdienste heeft
op het domein van de vormingsactiviteit;
4° aan de medewerker die zich in het kader van een taakverdeling specialiseert in de materie;
5° aan de medewerker met de laagste anciënniteit dat zich nog in de fase bevindt van
kennisverwerving of de verwerving van vaardigheden met betrekking tot de functie;
6° aan medewerkers van een bepaalde dienst om functionele redenen.
3.2.2 De vormingsplicht
Artikel 33
§1 De medewerker op proef neemt deel aan een leertraject dat zijn integratie in de organisatie
en zijn inwerking in de functie bevordert. Dit leertraject kan per functie verschillen.
§2 De medewerker kan verplicht worden om vorming te volgen:
1° om kennis te nemen van nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten met betrekking tot zijn
functie of dienst;
2° om vertrouwd te worden met nieuwe informaticatoepassingen;
3° na een procedure van interne medewerkersmobiliteit, herplaatsing of bevordering, om zich
in te werken in de nieuwe functie;
4° om vertrouwd te worden met het gebruik van nieuwe materialen;
5° als de vorming een onderdeel is van een verbeterplan voor de werking van de dienst;
6° om het individueel functioneren op het vlak van kennis of vaardigheden te verbeteren;
7° om in aanmerking te komen voor een bevordering, in overeenstemming met de specifieke
bevorderingsvoorwaarden vastgesteld in Hoofdstuk 2 punt 2.1.2 art.3.
Artikel 34
Met behoud van de toepassing van de gevolgen van de evaluatie wordt vorming aangeboden
die afgestemd is op de vastgestelde behoeften van de medewerker met een goed met
begeleidingstraject tijdens de loopbaan of onvoldoende met begeleidingstraject.
Artikel 35
De verplichting om aan vormingsactiviteiten deel te nemen gaat uit van de direct
leidinggevende na overleg met de vormingsverantwoordelijke.
De medewerkers kunnen van de verplichting tot deelname aan de opgelegde vormingsactiviteit
vrijgesteld worden als daar ernstige redenen voor zijn, andere dan overmacht. De medewerker
die meent een ernstige reden te hebben voor vrijstelling van de verplichte deelname, vraagt
die vrijstelling voor de start van de vormingsactiviteit aan bij de leidinggevende. De
leidinggevende beslist, in overleg met de directie, over de eventuele vrijstelling.
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Artikel 36
§1 Bij de medewerker die voor interne of externe vormingsactiviteiten volgens de modaliteiten
dienstvrijstelling krijgt, worden de periodes van afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit.
Als de opgelegde vormingsactiviteit buiten de werkuren doorgaat, krijgt de medewerker
daarvoor een compensatie volgens de bij toezegging afgesproken modaliteiten.
§2 De organisatie draagt de kosten voor de deelname aan opgelegde vormingsactiviteiten
volgens de modaliteiten. Tot die kosten behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en
van

de

plaats

waar

de

vormingsactiviteit

doorgaat.

De medewerker dient daartoe de bewijsstukken van de verplaatsingskosten in. De regeling die
geldt voor dienstverplaatsingen is van toepassing op de verplaatsingen voor vorming.
3.2.3 Het vormingsrecht
Artikel 37
§1 De medewerker die wil deelnemen aan een vormingsactiviteit vraagt daartoe toestemming
aan de vormingsverantwoordelijke via de direct leidinggevende met behulp van een
vormingsformulier. De medewerker motiveert zijn/haar aanvraag.
De vormingsverantwoordelijke beslist in samenspraak met de direct leidinggevende over de
toestemming of weigering. Hij/zij motiveert de beslissing.
§2 De medewerker die om een ernstige reden niet kan deelnemen aan een aangevraagde en
toegestane

vormingsactiviteit,

deelt

dat

zonder

uitstel

voor

de

aanvang

van

de

vormingsactiviteit mee aan zijn/haar leidinggevende. De leidinggevende kan een andere
medewerker in de mogelijkheid stellen om de vorming te volgen.
§3 De medewerker die aan een extern georganiseerde vormingsactiviteit deelneemt, geeft na
afloop daarvan aan de vormingsverantwoordelijke via zijn/haar direct leidinggevende een
origineel aanwezigheidsattest.
Artikel 38
De mate waarin de medewerker na deelname aan vormingsactiviteiten in het dagelijks werk
toepassing maakt van de geleerde vaardigheden of van de verworven kennis, is een element
in de evaluatie.
3.3 Administratieve anciënniteit
Artikel 39
§1 Met administratieve anciënniteit wordt de anciënniteit bedoeld die gebruikt wordt voor het
verloop van de loopbaan. De volgende administratieve anciënniteit is van toepassing op de
medewerker:
1° graadanciënniteit;
2° niveauanciënniteit;
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3° dienstanciënniteit;
4° schaalanciënniteit.
§2 De administratieve anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren en volle kalendermaanden. De
diensten die niet zijn begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de laatste
dag van een maand, worden niet meegerekend.
§3 De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum
van de aanstelling op proef in een bepaalde graad of een daarmee vergelijkbare graad.
§4 De niveauanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid sinds de datum
van de aanstelling op proef in een of meer graden van een bepaald niveau of van een daarmee
vergelijkbaar niveau.
§5 De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die gepresteerd zijn binnen de
woonzorgcentra deel uitmakend van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.

Onder werkelijke

diensten worden alle diensten verstaan die recht geven op het salaris of die voor de
medewerker bij ontstentenis van een salaris gelijkgesteld worden met dienstactiviteit.
§6 De graad- en niveauanciënniteit worden in aanmerking genomen op basis van een
vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met de functiebeschrijving van de functie
waarin de medewerker aangesteld wordt
§7 De schaalanciënniteit is de anciënniteit, verworven bij een bestuur in een bepaalde
salarisschaal van de functionele loopbaan van een bepaalde rang. Ze neemt een aanvang op
de datum van de aanstelling op proef in die rang. De diensten die recht geven op een salaris,
ongeacht of ze deeltijds of voltijds worden gepresteerd, geven recht op de toekenning van
schaalanciënniteit.
§8 Onder overheid wordt verstaan:
1. de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke
verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2. de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en
gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3. de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese
Unie of van de Europese Economische Ruimte;
4. de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5. de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6. elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van
algemeen of lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het
overwicht van de overheid tot uiting komt.
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§9

Onder

bestuur

wordt

verstaan

elk

bestuur

dat

de

rechtspositieregeling

voor

gemeentemedewerkers- en provinciemedewerkers volgt of een gelijkaardige regeling die
toelaat de functionele loopbanen te vergelijken.
§10 De medewerker levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid
gepresteerd werden.
§11 Beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kan worden meegerekend voor de
toekenning van graadanciënniteit, schaalanciënniteit en niveau-anciënniteit.
3.4 Functionele loopbaan
Artikel 50
De functionele loopbaan bestaat uit de toekenning van opeenvolgende salarisschalen die met
dezelfde graad verbonden zijn. Bij elke aanstelling in een graad krijgt de medewerker de eerste
salarisschaal van de functionele loopbaan van die graad, tenzij anders bepaald.
§1 De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor niveau A:
Rang

Functionele loopbaan

Voorwaarden voor doorstroom

Av

A1a-A2a-A3a

1) doorstroom van A1a naar A2a na zeven jaar

A1a-A1b-A2a

schaalanciënniteit in A1a en een gunstig waarderingsresultaat;

voor niet

2) doorstroom van A2a naar A3a na zeven jaar

leidinggevenden

schaalanciënniteit in A2a en een gunstig waarderingsresultaat;

A4a-A4b

doorstroom van A4a naar A4b na zeven jaar schaalanciënniteit

Ax

in A4a en een gunstig waarderingsresultaat
Ay

A5a-A5b

doorstroom van A5a naar A5b na zeven jaar schaalanciënniteit
in A5a en een gunstig waarderingsresultaat

Avb

A6a-A6b-A7a

1) doorstroom van A6a naar A6b na zeven jaar
schaalanciënniteit in A6a en een gunstig waarderingsresultaat;
2) doorstroom van A6b naar A7a na zeven jaar
schaalanciënniteit in A6b en een gunstig
waarderingsresultaat;

Axb

A8a-A8b

doorstroom van A8a naar A8b na zeven jaar schaalanciënniteit
in A8a en een gunstig waarderingsresultaat

Ayb

A9a-A9b

doorstroom van A9a naar A9b na zeven jaar schaalanciënniteit
in A9a en een gunstig waarderingsresultaat

Az

A10a-A10b

doorstroom van A10a naar A10b na zeven jaar
schaalanciënniteit in A10a en een gunstig waarderingsresultaat
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§2 De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor niveau B:
Rang

Functionele loopbaan

Voorwaarden voor doorstroom

Bv

B1-B2-B3

1) doorstroom van B1 naar B2 na zeven jaar schaalanciënniteit

En

in B1 en een gunstig waarderingsresultaat;

B2-B3-B4-B5

2) doorstroom van B2 naar B3 na zeven jaar schaalanciënniteit
B2 en een gunstig waarderingsresultaat
3) doorstroom van B3 naar B4 na zeven jaar schaalanciënniteit
in B3 en een gunstig waarderingsresultaat;
2) doorstroom van B4 naar B5 na zeven jaar schaalanciënniteit
B4 en een gunstig waarderingsresultaat

Bv

BV1-BV2-BV3

1) doorstroom van BV1 naar BV2 na zeven jaar
schaalanciënniteit in BV1 en een gunstig waarderingsresultaat;
2) doorstroom van BV2 naar BV3 na zeven jaar
schaalanciënniteit in BV2 en een gunstig waarderingsresultaat

Bx

B4-B5

doorstroom van B4 naar B5 na zeven jaar schaalanciënniteit in
B4 en een gunstig waarderingsresultaat

Bv

BV5

geen doorstromingsmogelijkheden

§3 De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor niveau C:
Rang

Functionele loopbaan

Voorwaarden voor doorstroom

Cv

C1-C2

doorstroom van C1 naar C2 na zeven jaar schaalanciënniteit in
C1 en een gunstig waarderingsresultaat

Cv

C1-C2-C3

1) doorstroom van C1 naar C2 na zeven jaar schaalanciënniteit
in C1 en een gunstig waarderingsresultaat;
2) doorstroom van C2 naar C3 na zeven jaar schaalanciënniteit
in C2 en een gunstig waarderingsresultaat

Cv

C3

Geen doorstromingsmogelijkheden

Cv

C3-C4

doorstroom van C3 naar C4 na zeven jaar schaalanciënniteit in
C3 en een gunstig waarderingsresultaat

Cx

C4-C5

doorstroom van C4 naar C5 na zeven jaar schaalanciënniteit in
C4 en een gunstig waarderingsresultaat
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§4 De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor niveau D:
Rang

Functionele loopbaan

Voorwaarden voor doorstroom

Dv

D1-D2-D3

1) doorstroom van D1 naar D2 na zeven jaar schaalanciënniteit
in D1 en een gunstig waarderingsresultaat;
2) doorstroom van D2 naar D3 na zeven jaar schaalanciënniteit
in D2 en een gunstig waarderingsresultaat

Dv

D4-D5

doorstroom van D4 naar D5 na zeven jaar schaalanciënniteit in
D4 en een gunstig waarderingsresultaat

§5 De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor niveau E:
Rang

Functionele loopbaan

Voorwaarden voor doorstroom

Ev

E1-E2-E3

1) doorstroom van E1 naar E2 na zeven jaar schaalanciënniteit
in E1, en een gunstig waarderingsresultaat;
2) doorstroom van E2 naar E3 na zeven jaar schaalanciënniteit
in E2, en een gunstig waarderingsresultaat

3.5 Interne mobiliteit
Artikel 51
§1. Onder interne medewerkersmobiliteit voor de vervulling van een vacature wordt verstaan:
het heraanstellen van een medewerker in een vacante betrekking van de medewerkersformatie
die in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld.
§2. Voor de deelname aan een procedure van interne medewerkersmobiliteit komen de
volgende medewerkers in aanmerking:
1° de vast aangestelde statutaire medewerkers die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun
administratieve toestand;
2° de contractuele medewerkers die aan de voorwaarden voldoen en die bij indiensttreding
aangesteld zijn na een volwaardige selectieprocedure als bepaald in afdeling 2.2;
3° de medewerkers die zijn aangeworven via versnelde procedure zoals voorzien in art.19.

Artikel 52
De aanstellende overheid doet een oproep tot kandidaten in dezelfde graad of tot kandidaten
in dezelfde en een andere graad van dezelfde rang. Ze beslist over het heraanstellen. Het
heraanstellen is niet tijdelijk maar definitief.
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3.5.1 De voorwaarden en de procedures
Artikel 53
De kandidaten moeten op datum van afsluiting van de kandidatuurstelling ten minste:
1° minimaal 1 jaar anciënniteit hebben binnen dezelfde graad en;
2° de laatste waardering moet gunstig zijn;
3° voldoen aan het functieprofiel zoals vastgesteld onder de titel Selectiecriteria van de
rechtspositieregeling en;
4° voldoen aan de diplomavereiste voor de functie, enkel indien dit diploma vereist is volgens
zowel de aanwervings- als de bevorderingsvoorwaarden.
Artikel 54
De volgende procedure voor de toepassing van de interne medewerkersmobiliteit wordt
minstens gevolgd:
§1 De vacature wordt intern bekendgemaakt door een oproep via het meest geschikte
communicatiekanaal.
§2 Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven voor de interne mobiliteitsprocedure
door ten laatste op de vermelde afsluitdatum de nodige formulieren conform de richtlijnen
van de oproep in te dienen.
§3 Voor de beoordeling van de voorwaarde onder artikel 3, 4° worden de kandidaten op de
meeste gepaste wijze gescreend op het functieprofiel van de vacature door een interne jury.
Deze bestaat uit minstens twee leden. Externe deskundigen kunnen deel uitmaken van de
selectiecommissie. Bij voorkeur maakt het diensthoofd van de afdeling waar de functie vacant
is deel uit van de jury. Titels en verdiensten worden vergeleken. De meest geschikte kandidaat
wordt weerhouden.
Artikel 55
De medewerker behoudt na het heraanstellen in een andere functie, ongeacht of die tot
dezelfde of tot een andere graad behoort, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het
verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige functie als met die andere functie
dezelfde functionele loopbaan verbonden is.
Als de medewerker heraangesteld wordt in een andere functie waarmee een andere functionele
loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan behoudt het zijn schaalanciënniteit en
wordt het met die schaalanciënniteit ingeschaald in de overeenstemmende salarisschaal van
de nieuwe functionele loopbaan.
Bij het heraanstellen in een functie van een andere graad wordt eventuele graadanciënniteit in
de nieuwe graad vastgesteld op basis van een vergelijking van de diensten in de vroegere
functie met de voorwaarden en met het functieprofiel van de nieuwe functie waarin de
medewerker heraangesteld wordt.
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De statutair medewerker die heraangesteld wordt in een andere functie behoudt het statuut
van statutair medewerker.
Artikel 56
§1. De aanstellende overheid kan de vacature openstellen voor kandidaten die minimaal 1 jaar
anciënniteit hebben binnen andere graden van dezelfde rang.
§2.

De

aanstellende

overheid

kan

op

gemotiveerde

wijze

afwijken

van

de

standaardvoorwaarden voorzien in artikel 3.
3.6 Ambtshalve herplaatsing van het statutair medewerkers
3.6.1 De ambtshalve herplaatsing van de statutaire medewerker in een functie van dezelfde
rang
Artikel 57
§1 De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang wordt toegepast als de
betrekking van een vast aangesteld statutair medewerker afgeschaft wordt en de medewerker
zijn betrekking niet in overgangsregeling behoudt.
§2 De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang kan, rekening houdende met
de competenties van betrokkene, worden toegepast:
a) als een statutair medewerker door een bevoegde gezondheidsdienst ongeschikt verklaard
wordt om zijn functie nog langer uit te oefenen, maar wel geschikt geacht wordt om een
andere functie uit te oefenen die verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand.
b) als alternatief voor het ontslag wegens beroepsongeschiktheid.
c) als na een begeleidingstraject dit een alternatief zou bieden.
Artikel 58
De ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang gebeurt op initiatief van
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. Ze houdt in dat de vast aangestelde statutaire medewerker
herplaatst wordt in een andere, passende functie van dezelfde graad of in een passende functie
van een andere graad van dezelfde rang.
De aanstellende overheid beslist over de ambtshalve herplaatsing. Ze hoort vooraf de
medewerker. De herplaatsing is niet tijdelijk, maar definitief.
De medewerker wordt vooraf schriftelijk uitgenodigd voor het gesprek, vermeld in het eerste
lid, en geïnformeerd over de passende functie of functies die voorgesteld worden.
Artikel 59
De ambtshalve herplaatsing wegens afschaffing van de betrekking of als alternatief voor het
ontslag wegens beroepsongeschiktheid is alleen mogelijk in een vacante functie.
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De ambtshalve herplaatsing wegens medische ongeschiktheid (art 26§2a) of wegens
afschaffing van de betrekking heeft voorrang op de vervulling van de vacature door een
procedure van aanwerving, bevordering of interne medewerkersmobiliteit.
De

medewerker

behoudt

na

de

ambtshalve

herplaatsing

de

salarisschaal

en

de

schaalanciënniteit die het verworven had in zijn vorige functie. De graadanciënniteit wordt
volgens de geldende regels opnieuw vastgesteld.
3.6.2 De ambtshalve herplaatsing van de statutaire medewerker in een functie van een lagere
graad
Artikel 60
De statutaire medewerker kan herplaatst worden in een passende functie van een lagere graad:


op initiatief van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk als een bevoegde gezondheidsdienst de
medewerker niet langer geschikt acht om zijn functie of een functie van dezelfde graad uit
te oefenen, maar wel geschikt acht voor de uitoefening van een functie van een lagere
graad



op eigen verzoek om functionele of persoonlijke redenen. Deze vorm van herplaatsing kan
slechts eenmaal tijdens de loopbaan toegekend worden.



als alternatief voor het ontslag mits akkoord van de betrokken medewerker

Artikel 61
De statutaire medewerker die na een bevordering een ongunstig evaluatieresultaat krijgt bij
afloop van de proeftijd, wordt herplaatst in zijn vorige functie of in een andere, vacante functie
van zijn vorige graad, als zijn vorige functie niet meer vacant is.
Artikel 62
De aanstellende overheid beslist over de herplaatsing. Ze hoort vooraf de medewerker. De
herplaatsing is niet tijdelijk maar definitief.
De betrokken medewerker wordt vooraf schriftelijk uitgenodigd voor het gesprek, vermeld in
het eerste lid, en geïnformeerd over de passende functie of functies die voorgesteld worden.
Artikel 63
Bij de herplaatsing naar een lagere graad om gezondheidsredenen, wordt met het oog op de
billijkheid een salaris, salarisschaal of een functionele loopbaan voor de betrokken
medewerker vastgesteld, rekening houdend met het salaris, de salarisschaal en de
schaalanciënniteit die de medewerker al verworven had in zijn vorige functie. Het loon zal
bevroren worden tot het loon dat verschuldigd zou zijn voor de lagere functie tenzij de
anciënniteit het bevroren loon zou overschrijden.
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De statutaire medewerker die na een bevordering naar een lagere graad herplaatst wordt krijgt
opnieuw de salarisschaal die het verworven had in de functie van zijn vorige graad. De
schaalanciënniteit die opgebouwd werd in de functie van de hogere graad tijdens de proeftijd,
wordt overgedragen naar de schaalanciënniteit in de functie van de lagere graad.
Artikel 64
De statutaire medewerker die op zijn verzoek herplaatst wordt in een functie van een lagere
graad krijgt, binnen de functionele loopbaan die verbonden is met zijn nieuwe graad, de
salarisschaal waarvan

het maximumbedrag

het kleinste verschil vertoont met het

maximumbedrag van zijn vorige salarisschaal.
Als aan de functie van de vorige graad een functionele loopbaan verbonden was, wordt de
schaalanciënniteit die de betrokken medewerker had opgebouwd in zijn laatste salarisschaal,
overgedragen op de nieuwe salarisschaal.
3.7 Hogere functie
Artikel 65
Wanneer een functie definitief vacant is of wanneer de titularis tijdelijk afwezig is kan een
medewerker in een lagere graad dat de proeftijd heeft afgerond, tijdelijk de hogere functie
waarnemen.
Artikel 66
Onder lagere graad wordt elke graad verstaan die door bevordering rechtstreeks toegang geeft
tot de waar te nemen functie. De waarnemer moet niet aan de bevorderingsvoorwaarden voor
de waar te nemen functie voldoen. Dit mits de juiste communicatie naar de betrokkene en de
mogelijkheden te bieden om aan de voorwaarden te voldoen.
Artikel 67
De noodzaak om tijdelijk een hogere functie waar te nemen, wordt gemotiveerd door de
Algemeen Directeur. De algemeen directeur duidt als aanstellende overheid op voorstel van
het diensthoofd de meest geschikte medewerker aan. Het selectiereglement is niet van
toepassing.
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Artikel 68
De waarneming van een hogere functie in een betrekking die definitief vacant is, mag ten
hoogste zes maanden duren. Die termijn mag, als dat noodzakelijk is voor de goede werking
van de dienst, verlengd worden op voorwaarde dat de procedure om de betrekking definitief
te vervullen op het ogenblik van de verlenging ingezet is.
De aanstellende overheid beslist in overleg met de leidinggevenden wie de hogere functie
waarneemt.
Artikel 69
De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die verbonden zijn met
die functie.
Artikel 70
De contractuele medewerker die tenminste dertig opeenvolgende kalenderdagen een hogere
functie waarneemt, ontvangt het salaris dat verbonden is aan deze hogere graad. In het salaris
zijn inbegrepen:
1° de haard- of standplaatstoelage;
2° elke andere salaristoeslag.
Deze toekenning wordt geschorst wanneer de medewerker langer dan één maand de hogere
functie

niet

waarneemt.

Er

wordt

een

addendum

toegevoegd

aan

de

bestaande

arbeidsovereenkomst. Voor het overgedragen statutaire medewerker vormt dit een toelage
verduidelijkt in de overgangsbepalingen.
Artikel 71
De waarneming van hogere functie en de toekenning van de toelage stopt:
-

wanneer de titularis van de functie terugkeert of;

-

wanneer de functie geschrapt wordt of;

-

wanneer de vacature definitief ingevuld kan worden met een kandidaat uit een
selectieprocedure of;

-

wanneer betrokkene de voorwaarden tot uitoefening van de waarneming niet behaalt
binnen de afgesproken termijn.

Artikel 72
De medewerker behoudt bij het terug opnemen van zijn vorige functie de waardering die
verkregen was voor de uitoefening van de hogere functie. De opgebouwde schaalanciënniteit
blijft behouden.
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4 AAN- EN AFWEZIGHEDEN
4.1 Algemene bepalingen
Artikel 73
De statutaire medewerker bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende
administratieve toestanden:
1° Dienstactiviteit, 2° Non-activiteit.
§1 Dienstactiviteit
De statutaire medewerker is bij verlof of afwezigheid in dienstactiviteit, indien de medewerker
op dat ogenblik het recht op salaris behoudt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
De statutaire medewerker die afwezig is in geval van overmacht bevindt zich in een toestand
van dienstactiviteit.
De statutaire medewerker bevindt zich in een toestand van dienstactiviteit als het deelneemt
aan een georganiseerde werkonderbreking, maar verliest wel zijn recht op salaris voor de duur
van de afwezigheid.
§2 Non-activiteit
De statutaire medewerker is in non-activiteit bij verlof of afwezigheid, indien het op dat
ogenblik geen recht heeft op zijn salaris, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
De statutaire medewerker die zonder toestemming of geldige reden of ten gevolge van de
toepassing van een tuchtstraf afwezig is, bevindt zich in een toestand van non-activiteit.
4.2 De jaarlijkse vakantiedagen
Artikel 74
Jaarlijkse vakantie
De wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers uit de publieke sector wordt
gevolgd.
Elke

periode

met

recht

op

salaris,

uitkering

in

het

kader

van

de

ziekte-

en

invaliditeitsverzekering (eerste 12 maanden) of een wachtgeld wegens ziekte of invaliditeit
geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen.
De inrichting houdt bij toekenning van de verlofperiode rekening met volgende modaliteiten:
§1 Elke werknemer heeft jaarlijks recht op 26 dagen vakantie a rato van de prestaties in het
lopende jaar. (20 wettelijk verlof en 6 bijkomende verlofdagen, medewerkers in OCMWverlofstatuut krijgen 30 dagen verlof: 20 wettelijke en 10 dagen bijkomend verlof)
Het verlofrecht wordt opgebouwd vanaf één maand tewerkstelling. De werknemer heeft vanaf
de tweede maand tewerkstelling recht op 3,8u verlof per schijf van 38 gewerkte of
gelijkgestelde uren. Het totaal wettelijk verlof wordt op de verloffiche in uren weergegeven.
§2 Het wettelijk verlof wordt in overleg met de medewerkers vastgelegd.
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§3 Eind juni moet 23% van het totaalaantal verlofdagen opgenomen zijn, bij een totaal van 26
verlofdagen zijn dit 6 dagen; bij een totaal van 30 verlofdagen zijn dit 7 dagen.
§4 Van 1 januari tot 30 september dienen respectievelijk minimaal 20 dagen van het totaal
van 26 verlofdagen en 24 dagen van het totaal van 30 verlofdagen opgenomen te zijn. Enkel
de directie kan hierop een afwijking toestaan.
§5 Medewerkers die omwille van ziekte, arbeidsongeval of ander reden waarvan de
afwezigheidsdagen gelijkgesteld zijn aan gewerkte dagen, geen 75% van hun verlof konden
opnemen zoals opgelegd in §3 van dit artikel mogen dit alsnog opnemen in het 4 de kwartaal
van het lopend jaar.
§6 De werknemer kan echter in elke omstandigheid maximaal 6 verlofdagen overzetten naar
een volgend jaar, deze dagen dienen uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar te zijn
opgenomen. Enkel de directie kan uitzonderlijk afwijkingen toestaan op deze regel in geval
van overmacht, bijvoorbeeld:
-

wanneer tijdig aangevraagd verlof niet kon worden opgenomen wegens vervanging
afwezigheden;

-

indien langdurig ziek geweest én na terugkomst niet in de mogelijkheid geweest
om de verlofdagen op te nemen;

-

medewerkers die afwezig zijn tot 31 december en vooraf aan hun ziekte niet alle
vakantiedagen hebben opgenomen, zij moeten wel aantonen waarom zij de regels
vermeld in §3 niet konden opvolgen, bevestigd door het diensthoofd.

-

indien

langdurig

afwezig

geweest

in

kader

van

profylactisch

verlof,

moederschapsrust, borstvoedingsverlof, én na terugkomst niet in de mogelijkheid
geweest om de verlofdagen op te nemen
De directie kan toestemming geven om uitzonderlijk verlofdagen over te nemen naar het
volgende jaar:
-

aan medewerkers die kunnen bewijzen dat zij hun verlof tijdig hebben aangevraagd
(2 maanden op voorhand) maar deze dagen niet hebben verkregen van hun
diensthoofd in het kader van het niet kunnen verzekeren van de dienstcontinuïteit

De overdracht naar een volgend jaar van meer dan 6 verlofdagen houdt voor de berekening
steeds rekening met het aantal wettelijke verlofdagen verminderd met de in het huidig jaar
reeds opgenomen verlofdagen
§7 Als een medewerker ziek wordt voor de aanvang van de vakantie, dan wordt de vakantie
geschorst. Als een medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie, wordt de vakantie niet
geschorst en loopt de vakantie door tot het einde van de aangevraagde duur.
§8 Er is geen uitbetaling bij een langdurige ziekte- of afwezigheidsperiode van meer dan één
jaar.
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§9 Niet opgenomen jaarlijkse vakantiedagen ten gevolge van dienstnoodwendigheden kunnen
bij beslissing van het directieteam worden opgenomen in de eerste 3 maanden van het
volgende jaar.
4.3 Bijkomende verlofdag 11 juli

Artikel 75
11 juli wordt toegekend als bijkomende verlofdag. Deze dag volgt de regeling van een
wettelijke feestdag behoudens de bijkomende verloning die hierop niet van toepassing is.
Artikel 76
Medewerkers kunnen onder bepaalde voorwaarden gerechtigd zijn op arbeidsduurvrijstelling
einde loopbaan zoals vastgelegd door de betreffende reglementeringen. Zorgbedrijf
Ouderenzorg Genk zal hiertoe de modaliteiten vastleggen. Ze worden slechts toegekend in de
mate dat hiervoor de nodige financiering (ook op langere termijn) wordt voorzien via de het
agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap in de financiering van VSBO
RAAS.
Voor de overgedragen medewerkers in dienst getreden vóór 1 januari 2011 geeft toekenning
van nieuwe of bijkomende arbeidsduurvrijstelling einde loopbaan uit de betreffende
reglementeringen (ook als de keuze wordt gemaakt voor de premie) aanleiding tot verlies van
het verworven verlofrecht en onmiddellijke toepassing van de verlof- en feestdagenregeling
vermeld in dit hoofdstuk voor de andere medewerkers. De overgedragen medewerkers kunnen
zich vanaf dat ogenblik niet langer beroepen op het verworven recht inzake jaarlijks verlof bij
de overdracht.

RECHTSPOSITIEREGELING ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK GOEDGEKEURD IN RAAD VAN BESTUUR 05 NOVEMBER 2020

31

4.4 De feestdagen
Artikel 77
§1. Met behoud van de toepassing van de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974
en het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering
van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, heeft de medewerker betaalde
vakantie op de volgende feestdagen:
1 januari
Paasmaandag
1 mei
Hemelvaartsdag
Pinkstermaandag
21 juli
15 augustus
1 november
11 november
25 december
§2. Een feestdag die op een zaterdag, een zondag of inactiviteitsdag valt, geeft recht op een
compensatiedag die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kan worden
opgenomen.
4.5 Bevallingsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof en verlof voor verstrekken van
pleegzorgen
4.5.1 Bevallingsverlof
Artikel 78
Het bevallingsverlof wordt toegekend aan de medewerker volgens de bepalingen van de
Arbeidswet van 16 maart 1971.
§1 De medewerker die van dit recht gebruik wenst te maken, brengt zijn rechtstreeks
leidinggevende hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit verlof wordt met een periode van
dienstactiviteit gelijkgesteld.
§2 De vast aangestelde statutaire medewerker behoudt het recht op salaris tijdens het
bevallingsverlof op voorwaarde dat de betrokkene alle beroepswerkzaamheid staakt.
§3 Bij verlenging van de postnatale rustperiode in overeenstemming met artikel 39, zesde lid,
van de Arbeidswet van 16 maart 1971, wordt de vast aangestelde statutaire medewerker
tijdens de duur van die verlenging doorbetaald.
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4.5.2 Vaderschapsverlof bij hospitalisatie of overlijden van de moeder
Artikel 79
§ 1. Als de moeder overlijdt, heeft de statutaire medewerker die vader is van het kind, recht
op vaderschapsverlof, dat niet langer mag duren dan het deel van het bevallingsverlof dat nog
niet opgenomen werd door de moeder bij haar overlijden.
§ 2. Bij opname van de moeder in een ziekenhuis heeft de statutaire medewerker die vader is
van het kind, recht op vaderschapsverlof, dat op zijn vroegst een aanvang neemt vanaf de
achtste dag, te rekenen na de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de moeder meer dan
zeven dagen opgenomen is in het ziekenhuis en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten
heeft. Het vaderschapsverlof eindigt als de moeder het ziekenhuis verlaat en uiterlijk bij het
verstrijken van de periode die overeenstemt met het deel van het bevallingsverlof dat door de
moeder op het ogenblik van haar opname in het ziekenhuis nog niet was opgenomen.
§ 3. Het vaderschapsverlof, vermeld in § 1 en § 2, is bezoldigd.
4.5.3 Opvangverlof en adoptieverlof
Artikel 80
§1 De medewerker heeft recht op opvangverlof of adoptieverlof als een minderjarig kind in
zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 30 ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en
uitvoeringsbesluiten.
§2 Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Tijdens het opvangverlof
behoudt de statutaire medewerker het recht op zijn gebruikelijke salaris. Contractuele
medewerkers krijgen tijdens het adoptieverlof een uitkering van de mutualiteit.
§3 Het verlof wordt toegestaan door de rechtstreeks leidinggevende conform de wensen van
de medewerker, maar rekening houdend met de dienstnoodwendigheden.
§4 De medewerker moet ten minste één maand vóór de opname van het verlof zijn
rechtstreeks leidinggevende schriftelijk op de hoogte brengen van de begin- en einddatum
van dit verlof.
§5 Het recht op adoptieverlof bedraagt maximum 6 weken indien het kind bij het begin van
het adoptieverlof de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt. Het recht op adoptieverlof
bedraagt maximum 4 weken indien het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt.
De maximumduur wordt verdubbeld als het opgenomen kind een handicap heeft. Als slechts
een van de samenwonende partners adopteert kan alleen die persoon het verlof genieten. Het
adoptieverlof moet in een aaneengesloten periode opgenomen worden.
§6 De uitoefening van het recht op adoptieverlof moet een aanvang nemen binnen twee
maanden die volgen op de inschrijving van het kind als lid van het gezin van de werknemer.
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De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt echter steeds een einde op het moment
waarop het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt (ook wanneer deze verjaardag tijdens de
opname van het verlof valt).
4.5.4 Verlof voor verstrekken van pleegzorgen
Artikel 81
De medewerker heeft recht op verlof voor verstrekken van pleegzorgen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 30 quater van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en
uitvoeringsbesluiten.
Het pleegzorgverlof vormt een recht voor iedere medewerker die officieel als pleegouder is
aangesteld door:
-

de rechtbank,

-

de plaatsingsdienst die erkend is door de bevoegde gemeenschappen,

-

door de dienst voor jeugdwerking

-

of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.

-

Dit verlof is voor gebeurtenissen die te maken hebben met de plaatsing van het kind.

Het recht op pleegzorgverlof geldt voor alle vormen van plaatsing in het gezin waartoe kan
worden besloten door één van de hierboven vermelde organismen, zowel de plaatsing van
minderjarige personen, als de plaatsing van personen met een handicap.
Ten aanzien van de werkgever wordt het bewijs van hoedanigheid als pleegouder geleverd
door de formele aanstellingsbeslissing die uitgaat van één van deze organismen.
De medewerker, die is aangesteld als pleegouder, kan het pleegzorgverlof enkel opnemen
voor gebeurtenissen die specifiek verband houden met de pleegzorgsituatie en waarbij
zijn/haar tussenkomst vereist is, maar verhinderd wordt door de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst.
Het pleegzorgverlof kan opgenomen worden in volgende situaties:
-

Voor het bijwonen van zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die
bevoegd zijn voor het pleeggezin;

-

Voor contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de natuurlijke ouders of voor
het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden;

-

Voor contacten met de dienst voor pleegzorg.

In andere dan de drie hierboven vermelde situaties, geldt het recht op pleegzorgverlof slechts
voor zover de bevoegde plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt waarom dat verlof
noodzakelijk is en voor zover die situaties niet reeds worden afgedekt door het sociaal verlof.
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De duur van het pleegzorgverlof is bepaald op maximaal 6 dagen per kalenderjaar.
Indien het pleeggezin bestaat uit twee medewerkers, die gezamenlijk als pleegouder zijn
aangesteld, dienen de 6 dagen pleegzorgverlof onder hen beiden te worden verdeeld. Deze 6
dagen zijn een maximumtermijn ongeacht het aantal personen die aan de pleegouder(s) zijn
toevertrouwd.
Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.
Tijdens dit verlof behoudt de statutaire medewerker het recht op zijn gebruikelijke salaris.
Contractuele medewerkers krijgen tijdens dit verlof een uitkering van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening.
Het verlof wordt toegestaan door de rechtstreeks leidinggevende conform de wensen van de
medewerker, maar rekening houdend met de dienstnoodwendigheden.
4.6 Ziekteverlof
4.6.1 Ziekteverlof (=verlof wegens medische redenen)
Artikel 82
§1. De medewerker die afwezig is wegens ziekte of ongeval van gemeen recht krijgt
ziekteverlof. De opname van ziekteverlof gebeurt steeds volgens het prestatieregime.
§2. Het ziekteverlof maakt geen einde aan de stelsels van:
1° verlof voor deeltijdse prestaties;
2° loopbaanvermindering.
De medewerker blijft het gewaarborgd loon ontvangen dat verschuldigd is voor deze deeltijdse
prestaties.
§3. Bij samenloop van ziekteverlof en alle andere vormen van verlof, loopt het ziekteverlof
door. Er wordt hiervoor geen compensatiedag gegeven.
Voor samenloop van ziekteverlof en jaarlijkse vakantiedagen gelden specifieke regels. Deze
zijn opgenomen in artikel 74§6
Artikel 83
De medewerker

met ziekteverlof staat onder het toezicht van

het geneeskundig

controleorgaan dat wordt aangeduid door de werkgever.
Voor de alle medewerkers wordt de ziektecontrole toegepast volgens de bepalingen
opgenomen in een intern reglement.
Deze bepalingen zijn in overeenstemming met artikel 31 van de arbeidsovereenkomstenwet
en de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde.

RECHTSPOSITIEREGELING ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK GOEDGEKEURD IN RAAD VAN BESTUUR 05 NOVEMBER 2020

35

4.6.2 Ziekteverlof statutair medewerkers
Artikel 84
§1. Op het moment van de vaste benoeming worden aan de statutaire medewerker
onmiddellijk 63 ziektekredietdagen toegekend. Vanaf het vierde jaar worden per volledig jaar
dienstactiviteit 21 ziektekredietdagen toegekend aan het stelsel van ziektekredietdagen,
tenzij anders bepaald.
§2. Voor elke dag ziekteverlof wordt een dag afgetrokken van het aantal ziektekredietdagen.
Voor de opgenomen ziektekredietdagen wordt salaris betaald.
§3. De ziektekredietdagen worden pro rata toegekend. Als deze berekening leidt tot een niet
geheel getal wordt het aantal ziektekredietdagen waarop de medewerker recht heeft afgerond
naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal.
§4. Ziektekredietdagen opgebouwd bij een vorige openbare dienst zijn overdraagbaar voor de
vast aangestelde statutaire medewerker.
Artikel 85
Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat de vast aangestelde statutaire
medewerker zijn ziektekredietdagen heeft opgebruikt en indien de betrokken medewerker
nog altijd ziek is, kan Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk de medewerker doorverwijzen naar de
federale medische dienst die bevoegd is voor de eventuele verklaring tot definitieve
ongeschiktheid,

met

het

oog

op

een

eventuele

vervroegde

pensionering

om

gezondheidsredenen.
Artikel 86
In afwijking op artikel 85, wordt de vast aangestelde statutaire medewerker ambtshalve op
pensioen gesteld vóór de uitputting van zijn ziektekredietdagen indien hij sinds zijn 60 ste
verjaardag 365 kalenderdagen ziekteverlof heeft opgenomen. Zijn pensioen gaat in vanaf de
1ste dag van de maand volgend op deze waarin zijn 365ste dag ziekteverlof viel.
Artikel 87
De vast aangestelde statutaire medewerker die tijdens een opdracht bij een buitenlandse
regering, een buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling, met pensioen
wordt gesteld wegens invaliditeit en een pensioenuitkering van die overheid of die instelling
ontvangt, kan vóór de uitputting van zijn ziektekredietdagen definitief ongeschikt worden
verklaard.
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4.6.3 Halftijds ziekteverlof
Artikel 88
§1. De medewerker die na een afwezigheid wegens ziekte, ongeval van gemeen recht of
arbeidsongeval geschikt wordt geacht om zijn functie terug op te nemen met deeltijdse
prestaties kan:
-

verplicht worden om zijn functie terug op te nemen met een tewerkstellingsbreuk van
minimaal 19/38

De toestemming wordt verleend voor een periode van ten hoogste twee maanden. Deze
periode kan maximaal 2 keer verlengd worden op dezelfde wijze met een periode van
telkens ten hoogste twee maanden.
§2. De afwezigheid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt
beschouwd als ziekteverlof.
§3. De medewerker die een volledige werkdag vakantie wil nemen tijdens de periode van de
deeltijdse prestaties wegens ziekte, moet het aantal uren verlof opnemen overeenkomstig de
resterende tewerkstellingsbreuk.
§4. De afwezigheid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt voor de
vast aangestelde statutaire medewerker aangerekend op het aantal nog beschikbare
ziektekredietdagen pro rata de afwezigheid bedoeld in §1.
§5 In uitzonderlijke situaties kan de directie een uitzondering toestaan op de bepalingen in
§1 tot en met §4 van dit artikel.
4.6.4 Verlof wegens arbeidsongeschiktheid
Artikel 89
§1. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan voor de duur van de afwezigheid
naar aanleiding van:
1° een arbeidsongeval;
2° een ongeval op de weg naar en van het werk;
3° een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een derde;
4° een beroepsziekte;
5° de vrijstelling van arbeid van de zwangere medewerker of de medewerker die borstvoeding
geeft en dat werkt in een schadelijk arbeidsmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen
aangepaste of andere arbeidsplaats mogelijk is;
6° de dagen afwezigheid wegens ziekte die zich voordoen binnen de zes weken voor de
werkelijke bevallingsdatum. Bij de geboorte van een meerling wordt die periode verlengd tot
acht weken.
Voor de statutaire medewerker worden die dagen aangerekend op het beschikbare
ziektekrediet vermeld in artikel 85, behalve voor de toepassing van artikel 89§1, wat de
afwezigheden vermeld onder punt 1 tot en met 4 betreft.
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§2. In de gevallen waarin de afwezigheid in de in §1, 1° tot en met 4°, vermelde oorzaken, te
wijten is aan een verantwoordelijke derde partij, ontvangt de medewerker het salaris alleen als
voorschot, dat nadien verrekend wordt op de door de derde verschuldigde vergoeding en dat
op de derde te verhalen is. Om het bedoelde salaris als voorschot te kunnen bekomen moet
de medewerker Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen
laten treden die de getroffene mocht kunnen doen gelden tegen de persoon die
verantwoordelijk is voor het ongeval, en dit tot het bedrag van het salaris.

Artikel 90
De medewerker die het slachtoffer is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte behoudt
het recht op betaling van de toelagen, voor prestaties die hij normaal had moeten presteren
indien hij niet tijdelijk arbeidsongeschikt was geweest ingevolge dit arbeidsongeval of
beroepsziekte.
4.7 Disponibiliteit door ziekte of invaliditeit
Artikel 91
§1. De vast aangestelde statutaire medewerker die geen recht heeft op uitkeringen in het
kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kan bij afwezigheid wegens ziekte of
invaliditeit in disponibiliteit worden geplaatst op het ogenblik dat de medewerker het totale
aantal

beschikbare

ziektekredietdagen,

toegekend volgens

de

bepalingen

van

zijn

rechtspositieregeling, heeft opgebruikt.
§2. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit houdt op telkens de toestand van ziekte of
invaliditeit ophoudt te bestaan, of wanneer het betrokken vast aangestelde statutaire
medewerker, al dan niet vervroegd, op pensioen wordt gesteld.
§3 Voor de vaststelling en rechtvaardiging van de toestand van ziekte of invaliditeit gelden
dezelfde regels als voor een ziek of invalide vast aangesteld statutair medewerker dat zijn
beschikbare ziektekrediet nog niet volledig heeft opgebruikt.
Artikel 92
§1 De vast aangestelde statutaire medewerker die in disponibiliteit wegens ziekte of
invaliditeit is gesteld, ontvangt een wachtgeld gelijk aan 60% van het laatste activiteitsalaris
en de fictieve ontwikkeling daarvan, berekend volgens de regels die van toepassing zouden
zijn geweest als de medewerker nog in effectieve actieve dienst was gebleven.
Het wachtgeld wordt berekend op de bezoldigingsonderdelen die ook voor de vaststelling van
de pensioenen in aanmerking komen, met inbegrip van haard- en standplaatstoelage.
§2. Het bedrag van dit wachtgeld mag evenwel in geen geval minder bedragen dan:
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1° de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkregen met toepassing
van de regeling voor contractuele medewerkers in het kader van de sociale verzekering bij
ziekte of invaliditeit;
2° het pensioen dat verkregen zou worden bij het vervroegd op rust stellen op dezelfde dag
waarop de toestand van disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit ingaat.
Artikel 93
In afwijking van het voorgaande artikel, bedraagt het wachtgeld 100% van de laatste
activiteitswedde, indien de ziekte waaraan het vast aangestelde statutair medewerker lijdt,
erkend wordt als een ernstige en langdurige ziekte.
Deze beslissing wordt genomen door:


voor de medewerkers aangesloten bij de rijksdienst voor sociale zekerheid van de
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: de bevoegde federale medische dienst;



voor de medewerkers aangesloten bij de plaatselijke pensioenkas: een geneeskundige
commissie, samengesteld uit de arbeidsgeneesheer en een geneesheer aan te duiden en
te betalen door de belanghebbenden. Indien beide geneesheren het wenselijk achten,
kunnen zij de tussenkomst van een derde geneesheer inroepen.

Deze beslissing kan ten vroegste worden genomen na drie maanden ononderbroken
ziekteverlof en/of disponibiliteit ten gevolge van de ernstige en langdurige ziekte. De
beslissing werkt terug tot op de dag waarop de disponibiliteit aanving.
Artikel 94
De tijd die een vast aangesteld statutair medewerker doorbrengt in de stand disponibiliteit
wordt aangerekend als werkelijke dienst.
Artikel 95
De vast aangestelde statutaire medewerker in disponibiliteit moet aan zijn rechtstreeks
leidinggevende een adres bekendmaken in een van de lidstaten van de Europese Unie, waar
hem de beslissingen die op hem betrekking hebben, kunnen worden bezorgd.
4.8 Disponibiliteit wegens ambtsopheffing
Artikel 96
§1. De vast aangestelde statutaire medewerkers die in disponibiliteit wegens ambtsopheffing
zijn gesteld, behouden hun aanspraken op verhoging in salaris. Zij genieten een wachtgeld,
gebaseerd op het laatste activiteitsalaris en de fictieve ontwikkeling daarvan, berekend
volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als zij nog in effectieve actieve
dienst waren gebleven.
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§2. Het eerste en het tweede jaar is het wachtgeld gelijk aan het laatste activiteitsalaris en de
ontwikkeling ervan, vermeld in §1. Elk jaar dat daarop volgt wordt het met 20% verminderd.
Het wachtgeld mag echter, binnen de grens van 40/40, niet lager zijn dan zoveel maal 1/40
van het laatste activiteitsalaris als de statutaire medewerker, op de datum van de in
disponibiliteitsstelling wegens ambtsopheffing, jaren werkelijke dienst in de openbare sector
heeft.
§3. Als tijdens de disponibiliteit wegens ambtsopheffing de organieke salarissen van de
medewerkers worden gewijzigd, dan wordt het wachtgeld aangepast aan het nieuwe fictieve
laatste

activiteitsalaris,

dat

zal

worden

berekend

rekening

houdend

met

de

omschakelingsprincipes van de herziening van de salarisschalen en uitgaande van het
vroegere laatste activiteitsalaris dat als basis heeft gediend om het vroegere wachtgeld te
berekenen.
§4. In geen geval mag de disponibiliteit wegens ambtsopheffing in het totaal, en al dan niet
met onderbroken periodes, de duur van de werkelijke overheidsdiensten van de statutaire
medewerker overtreffen, met inbegrip van de tijdelijke en contractuele diensten in de publieke
sector, maar met uitsluiting van de militaire diensten die voor de vermelde overheidsdiensten
werden volbracht.
De statutaire medewerker kan door het bestuur niet meer dan tweemaal in disponibiliteit
wegens ambtsopheffing worden gesteld.
4.9 Verlof voor deeltijdse prestaties
Artikel 97
§1 De medewerker kan verlof voor deeltijdse prestaties krijgen. Dit verlof is geen recht, maar
wordt toegestaan als een gunstmaatregel voor zover de goede werking van de dienst hierdoor
niet in het gedrang komt. Dit houdt een vermindering van prestaties in van ½, 1/4 of 1/5de
van de voltijdse betrekking. Het verlof voor deeltijdse prestaties duurt maximaal 2 jaar en kan
slechts één maal tijdens de loopbaan aangevraagd worden.
§2 Om gerechtvaardigde redenen in verband met de goede werking van de dienst kan het
uitoefenen van dit recht gepaard gaan met een wijziging van tewerkstellingsplaats en kan de
aanvang van dit verlof met een maximum van 6 maand worden uitgesteld. De rechtstreeks
leidinggevende beslist over de aanpassing van het werkrooster naar aanleiding van dit verlof,
rekening houdend met de wensen van de medewerker en met de goede werking van de dienst.
§3 De medewerker die van dit verlof gebruik wil maken, dient minstens drie maanden op
voorhand een aanvraag in bij de directeur op de vereiste formulieren met aanduiding van de
periode gedurende dewelke hij van dit recht gebruik wenst te maken. Hetzelfde geldt voor een
verlenging, vroegtijdige beëindiging en omschakeling van prestatiebreuk.
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§4 Dit verlof neemt steeds een aanvang op de eerste van de maand, tenzij het onmiddellijk
aansluit op bevallings-, vaderschaps-, adoptie-, pleegzorgverlof of een vorm van
loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering. Hetzelfde geldt voor een verlenging,
vroegtijdige beëindiging en omschakeling van prestatiebreuk.
§5 Het ziekteverlof maakt geen einde aan een toegekend stelsel van verlof voor deeltijdse
prestaties.
§6 Als een feestdag op een dag verlof voor deeltijdse prestaties valt, loopt dat verlof door.
§7 Verlof voor deeltijdse prestaties wordt niet bezoldigd en wordt niet gelijkgesteld met
dienstactiviteit.
§8 Voor een contractueel medewerker wordt een verlof voor deeltijdse prestaties beschouwd
als een deeltijdse schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en niet als een
wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst.
§9 De medewerker kan het toegestane verlof voor deeltijdse prestaties te allen tijde opzeggen,
mits eerbiediging van een termijn van minimum 1 maand, tenzij het bestuur een kortere
termijn aanvaardt.
4.10 Kort verlet
Artikel 98
De medewerker heeft recht op omstandigheidsverlof naar aanleiding van de gebeurtenissen
en binnen de perken zoals volgt:
Reden van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

1. Huwelijk van de werknemer

Twee dagen door de werknemer te kiezen
tijdens de week waarin de gebeurtenis
plaats heeft of tijdens de daaropvolgende
week.

2. Huwelijk van een kind van de werknemer

Een dag door de werknemer te kiezen

of van zijn partner, van een broer, zuster,

tijdens de week waarin de gebeurtenis

van de vader, moeder, stiefvader,

plaats heeft of tijdens de daaropvolgende

stiefmoeder, van een kleinkind van de

week indien huwelijk van een kind van de

werknemer of van zijn partner.

werknemer of van zijn/haar partner
De dag van het burgerlijk huwelijk of de
dag van het kerkelijk huwelijk in de andere
gevallen.

3. Priesterwijding of intrede in het klooster

De dag van de plechtigheid

van een kind van de werknemer of van zijn
partner, van een broer, zuster van de
werknemer of van zijn partner.
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4. De geboorte van een kind van de

Drie dagen, door de werknemer te kiezen

werknemer zo de afstamming van dit kind

tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de

langs vaderszijde vast staat.

dag van de bevalling.

5. Overlijden van de partner of een kind van

Vijf werkdagen vanaf de dag van het

de werknemer of van zijn partner, van de

overlijden.

vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder van
de werknemer of van zijn partner.
6. Overlijden van een broer, zuster,

Twee dagen, door de werknemer te kiezen

grootvader, grootmoeder, kleinkind,

tijdens de periode die begint met de dag

overgrootvader, overgrootmoeder,

van het overlijden en eindigt met de dag

schoonzoon of schoondochter van de

van de begrafenis

werknemer of van zijn partner die bij
werknemer inwoont.
7. Overlijden van een broer, zuster,

De dag van de begrafenis

grootvader, grootmoeder, kleinkind,
overgrootvader, overgrootmoeder,
schoonzoon of schoondochter van de
werknemer of van zijn partner die niet bij
de werknemer inwoont.
8. Plechtige communie van een kind van de

De dag van de plechtigheid. Wanneer deze

werknemer of van zijn partner.

samenvalt met een zondag, feestdag of
gewone inactiviteitsdag: de gewone
activiteitsdag die onmiddellijk aan de
gebeurtenis voorafgaat of erop volgt.

9. Deelneming van een kind van de

De dag van het feest. Wanneer dit

werknemer, of van zijn partner aan het feest

samenvalt met een zondag, feestdag of

van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit

gewone inactiviteitsdag: de gewone

feest plaats heeft.

activiteitsdag die onmiddellijk aan de
gebeurtenis vooraf gaat of erop volgt.

10a. Verblijf van de dienstplichtige

De nodige tijd met een maximum van 3

werknemer in een rekruterings- en

dagen

selectiecentrum of in een militair hospitaal
ten gevolge van zijn verblijf in een
rekruterings- of selectiecentrum.
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10b. Verblijf van de werknemer

De nodige tijd, met een maximum van drie

gewetensbezwaarde op de administratieve

dagen.

gezondheidsdienst of in één van de
verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig
de wetgeving over het statuut van de
gewetensbezwaarden door de koning zijn
aangewezen.
11. Bijwonen van een bijeenkomst van een

De nodige tijd, met een maximum van één

familieraad, bijeengeroepen door de

dag.

vrederechter.
12a. Deelneming aan een jury, oproeping

De nodige tijd

als getuige voor de rechtbank of
persoonlijke verschijning op aanmaning van
de arbeidsrechtbank.
12b. Uitoefening van het ambt van bijzitter

De nodige tijd.

in een hoofdstembureau of enig
stembureau bij de parlements-,
provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen.
12c. Uitoefening van het ambt van bijzitter

De nodige tijd

in één van de hoofdbureaus bij de
verkiezingen van het Europese Parlement.
13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in

De nodige tijd

een hoofdbureau voor stemopneming bij de
parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen
14. Adoptie van een kind.

Drie dagen naar keuze van de werknemer,
in de maand volgend op de inschrijving van
het kind in het bevolkingsregister waar de
werknemer zijn verblijfplaats heeft.

§1
-

Een aangenomen kind is gelijkgesteld met een wettig kind wat de toepassing van het
kort verlet betreft.

-

Een halfbroer of halfzuster, stiefbroer of stiefzuster, wordt gelijkgesteld met een broer
of zuster.
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-

Voor alle toepassingen van het begrip “partner” onder §2 wordt verstaan de
echtgeno(o)t(e) of de partner met wie men wettelijk samenwoont luidens een verklaring
die

werd

afgelegd

voor

de

ambtenaar

gemeenschappelijke woonplaats.

van

de

burgerlijke

stand

van

de

Deze verklaring gebeurt door middel van een

geschrift. De ambtenaar overhandigt de partijen een ontvangstbewijs en maakt melding
van de verklaring in het bevolkingsregister.
§2 Deze afwezigheden moeten, in de mate van het mogelijke, vooraf gemeld worden aan de
personeelsadministratie.
In onvoorziene gevallen dient de werknemer de dag zelf te verwittigen of binnen de 24 uren
na de gebeurtenis.
§3 Het verlof wordt, op vertoon van een bewijsstuk, door de rechtstreeks leidinggevende
toegestaan, conform de wensen van de medewerker, maar rekening houdend met de
dienstnoodwendigheden.
§4 Het verlof wegens kort verlet wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.
§5 Het verlof wegens kort verlet is voor de medewerkers in alle bovenstaande gevallen
bezoldigd.
§6 Dit verlof wordt toegekend in werkdagen volgens werkrooster.

4.11 Politiek verlof
Artikel 99
De medewerker heeft recht op politiek verlof in overeenstemming met de bepalingen van het
decreet van 14 maart 2003 houdende de regeling van het politiek verlof voor de medewerkers
van de provincies, gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, alsook de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen
die onder hun controle of toezicht vallen.
De medewerker die op politiek verlof wil beroep doen volgt hiertoe de wettelijke schikkingen.
4.12 Vakbondsverlof
Artikel 100
Vakbondsafgevaardigden kunnen beroep doen op vakbondsverlof zoals voorzien in het
syndicaal statuut.
4.13 Onbetaald verlof
4.13.1 Onbetaald verlof per kalenderjaar
Artikel 101
§1. De medewerker kan in aanmerking komen om twintig werkdagen onbetaald verlof per
kalenderjaar op te nemen nadat de overige vakantiedagen opgenomen of gepland zijn.
§2 Onbetaald verlof is geen recht maar een gunst.
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§3. Het verlof wordt door de rechtstreeks leidinggevende, en mits akkoord van de hogere chef,
toegestaan, conform de wensen van de medewerker, maar rekening houdend met de
dienstnoodwendigheden. Deze dagen worden opgenomen onder dezelfde voorwaarden als
de jaarlijkse vakantiedagen.
§4. De onder §1 vermelde dagen onbezoldigd verlof worden niet gelijkgesteld met
dienstactiviteit.
4.13.2 Onbetaald verlof per loopbaan
Artikel 102
§1. Onbetaald verlof als recht
Een voltijds medewerker met minimaal 4 jaar dienstanciënniteit, heeft recht op:
-

Eén jaar voltijds aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

-

Twee jaar halftijds aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

-

Vier jaar ¼ aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

-

Vijf jaar 1/5 aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

Dit onbetaald verlof als recht telt mee als dienstactiviteit.
§2. Onbetaald verlof als gunst
Een voltijds medewerker met minimaal 4 jaar dienstanciënniteit, heeft recht op:
-

Eén jaar voltijds aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan,

-

Twee jaar halftijds aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

-

Vier jaar ¼ aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

-

Vijf jaar 1/5 aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

Dit onbetaald verlof als gunst telt niet mee als dienstactiviteit.
§3. Onbetaald verlof als recht
Een deeltijds medewerker met minimaal 2 jaar dienstanciënniteit, heeft recht op:
-

Eén jaar voltijds aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan,

-

Twee jaar vermindering tot 19/38 aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de
loopbaan

-

Vier jaar vermindering tot 28,5/38 aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de
loopbaan

Dit onbetaald verlof als recht telt mee als dienstactiviteit.
§4. Onbetaald verlof als gunst
Een deeltijds medewerker met minimaal 2 jaar dienstanciënniteit, heeft recht op:
-

Eén jaar voltijds aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de loopbaan

-

Twee jaar vermindering tot 19/38 aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de
loopbaan

-

Vier jaar vermindering tot 28,5/38 aaneensluitend onbetaald verlof gedurende de
loopbaan
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Dit onbetaald verlof als gunst telt niet mee als dienstactiviteit.
§5. Onbetaald verlof voor 55+ers
Vanaf 55 jaar hebben de medewerkers recht op 12 bijkomende aaneensluitende maanden
voltijds onbetaald verlof. Dit onbetaald verlof telt mee als dienstactiviteit.
§6. Onbetaald verlof voor 55+ers
Vanaf 55 jaar hebben de medewerkers onbeperkt recht op deeltijds onbetaald verlof tot aan
het pensioen. Dit onbetaald verlof telt mee als dienstactiviteit.
§7 Het verlof bedoeld in §1 tot en met 6 wordt door de bevoegde directeur toegestaan,
conform

de

wensen

van

de

medewerker,

maar

rekening

houdend

met

de

dienstnoodwendigheden.
§8 Dit verlof bedoeld in §1 tot en met §6 moet in principe 3 maanden op voorhand worden
aangevraagd, en vangt in principe aan bij het begin van de maand. De aanvang kan met een
maximum van 6 maanden worden uitgesteld op verzoek van de dienst om gerechtvaardigde
redenen in verband met de goede werking van de dienst.
§9 Bij niet-inwilliging van de aanvraag van dit verlof kan de medewerker bezwaar aantekenen
bij de aanstellende overheid binnen de 7 kalenderdagen. De aanstellende overheid hoort de
betrokken medewerker en neemt een beslissing uiterlijk binnen de maand nadat de
medewerker werd gehoord.
4.13.3 Verlof om dringende of dwingende redenen
Artikel 103
De medewerker heeft recht op 10 dagen bijkomend verlof waarvan de eerste 2 dagen
bezoldigd worden door de werkgever en de overige onbezoldigd zijn. Hiervoor is een attest
van de betrokken officiële instantie nodig dat de dringende of dwingende reden van
afwezigheid aangeeft.

Bijvoorbeeld een medisch attest dat aangeeft dat de medewerker

aanwezig moet zijn voor de verzorging van een ziek inwonend gezinslid. Deze dagen worden
gelijkgeschakeld met dienstactiviteit.
4.14 Dienstvrijstellingen
Artikel 104
§1 Een vrouwelijke medewerker krijgt dienstvrijstelling voor borstvoeding op het werk a rato
van de benodigde tijd en voor prenatale onderzoeken tijdens de diensturen gedurende de
zwangerschap.
§1 De medewerker krijgt dienstvrijstelling:


voor vorming overeenkomstig de modaliteiten.



wanneer het door Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk wordt doorverwezen naar de
arbeidsgeneeskundige dienst.



wanneer het door Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk wordt doorverwezen naar de
arbeidsongevallenverzekeraar.
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voor de controle of de nazorgen van een opgelopen arbeidsongeval.

§3 Dienstvrijstellingen worden toegestaan door de rechtstreeks leidinggevende.
§4 Dienstvrijstellingen worden toegekend voor de hoogstnodige tijd, tenzij anders bepaald.
De toekenning gebeurt volgens werkrooster.
§5 Dienstvrijstellingen worden bezoldigd en met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.
§6 De medewerker moet dienstvrijstellingen in principe minstens 2 dagen op voorhand
aanvragen, tenzij het om een dringende oproep of noodgeval gaat.
§7 De medewerker moet indien mogelijk op voorhand en anders uiterlijk bij het hernemen van
zijn dienst het bewijs leveren van de reden van de dienstvrijstelling.
4.15 Loopbaanvermindering en loopbaanonderbreking
Algemene bepalingen
Artikel 105
§1 Het toekennen van een loopbaandonderbreking of een loopbaanvermindering kan ertoe
leiden dat de medewerker van tewerkstellingsplek moet wijzigen, indien nodig voor de goede
werking van de dienst.
§2 De medewerker die een loopbaanonderbreking of een loopbaanvermindering wil aanvragen
of verlengen, dient minstens drie maanden op voorhand een schriftelijke aanvraag in bij de
personeelsdienst met vermelding van de periode gedurende dewelke hij/zij van dit recht
gebruik wenst te maken en het type van loopbaanonderbreking dat hij wenst op te nemen.
§3 Hetzelfde geldt voor een verlenging en vroegtijdige beëindiging van loopbaanonderbreking
of loopbaanvermindering, alsook voor een omschakeling van loopbaanonderbreking naar
loopbaanvermindering of omgekeerd.
§4 De loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering neemt steeds een aanvang op de
eerste van de maand, tenzij het onmiddellijk aansluit op bevallingsverlof of een vorm van
loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering. Hetzelfde geldt voor een verlenging en
vroegtijdige beëindiging van loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering, alsook voor
een omschakeling van loopbaanonderbreking naar loopbaanvermindering of omgekeerd.
§5 De aanvang van de loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering kan met een maximum
van 6 maand worden uitgesteld op verzoek van de dienst om gerechtvaardigde redenen in
verband met de goede werking van de dienst.
4.15.1 Ouderschapsverlof
Artikel 106
De medewerker heeft recht op ouderschapsverlof in overeenstemming met de bepalingen van
het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof
in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.
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§1. De medewerker die dit verlof wil aanvragen of verlengen, dient een aanvraag schriftelijk
in bij de personeelsdienst met aanduiding van de periode gedurende dewelke hij/zij van dit
recht gebruik wenst te maken. Hetzelfde geldt voor een verlenging en vroegtijdige beëindiging
van loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering, alsook voor een omschakeling van
loopbaanonderbreking naar loopbaanvermindering of omgekeerd.
§2. Het ouderschapsverlof kan binnen de maand na aanvraag worden uitgesteld om
gerechtvaardigde redenen in verband met de goede werking van de dienst.
§3. Het recht op ouderschapsverlof gaat alleszins in 6 maanden na de maand waarin het
gemotiveerde uitstel plaats heeft.
§4. De rechtstreeks leidinggevende beslist over de aanpassing van het werkrooster naar
aanleiding van de loopbaanvermindering, rekening houdend met de wensen van de
medewerker en met de goede werking van de dienst.
§5 De medewerker verstrekt uiterlijk op het ogenblik waarop het ouderschapsverlof ingaat,
het document of de documenten tot staving van ouderschapsverlof.
§6 Het ouderschapsverlof moet in principe 3 maanden op voorhand worden aangevraagd. Dit
verlof neemt steeds een aanvang op de eerste van de maand, tenzij het onmiddellijk aansluit
aan het bevallingsverlof of een vorm van loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering.
Hetzelfde geldt voor een verlenging en vroegtijdige beëindiging, alsook voor een
omschakeling van vormen van ouderschapsverlof.
4.15.2 Palliatief verlof
Artikel 107
§1 De medewerker heeft recht op palliatief verlof in overeenstemming met de bepalingen van
de Herstelwet van 22 januari 1985 artikel 100bis e.v. en haar uitvoeringsbesluiten.
§2 De medewerker die palliatief verlof wil aanvragen of verlengen, dient schriftelijk een
aanvraag in bij de personeelsdienst met aanduiding van de periode gedurende dewelke hij/zij
van dit recht gebruik wenst te maken.
§3 De behandelende arts van de persoon die de palliatieve verzorging behoeft, verklaart hierop
dat de medewerker zich bereid heeft verklaard deze palliatieve verzorging te verlenen, zonder
dat hierbij de identiteit van de patiënt wordt vermeld.
§4 Het palliatief verlof gaat in de eerste dag van de week volgend op de week waarin het
formulier door de medewerker werd overhandigd of op een vroeger tijdstip, mits akkoord.
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4.15.3 Bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
Artikel 108
§1 De medewerker heeft recht op verlof voor bijstand voor een zwaar ziek gezinslid
overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering
van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek
gezins- of familielid.
§2 De medewerker die dit verlof wil aanvragen of verlengen, dient schriftelijk een aanvraag in
bij de personeelsdienst met aanduiding van de periode gedurende dewelke hij/zij van dit recht
gebruik wenst te maken.
§3 De behandelende arts van de persoon die de bijstand of verzorging nodig heeft, verklaart
hierop dat de medewerker zich bereid heeft verklaard deze bijstand of verzorging te verlenen.
§4 Het verlof gaat in de eerste dag van de week, volgend op de datum van de aanvraag of op
een vroeger tijdstip mits akkoord. De ingangsdatum kan worden uitgesteld met maximum 7
kalenderdagen, om redenen die verband houden met het functioneren van de dienst.
4.15.4 Mantelzorger
Artikel 109
Mantelzorgverlof
Artikel 109
Medewerkers die een erkende mantelzorger zijn volgens de Wet van 12 mei 2014, kunnen
verlof nemen voor mantelzorg. Dit kan met een maximum van 6 maanden over de hele
loopbaan.
Een voltijdse medewerker kan per zorgbehoevende persoon gedurende 1 maand volledig of 2
maanden gedeeltelijk -met de helft of met 1/5de– stoppen met werken. Wie deeltijds werkt,
kan zijn prestaties enkel volledig opschorten gedurende 1 maand.
De medewerker dient dit verlof minstens 7 kalenderdagen op voorhand schriftelijk aan te
vragen bij de personeelsdienst. Hij voegt het bewijs van erkenning als mantelzorger van de
geholpen persoon toe.
Mantelzorgverlof telt mee als dienstactiviteit.
4.15.5 Zorgkrediet
Artikel 110
Medewerkers hebben recht op Vlaams zorgkrediet, om volgende reden:


Om te zorgen voor zijn kind tot en met 12 jaar;



Om te zorgen voor zijn kind met een handicap;



Om zorg te verlenen voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;



Om palliatieve zorgen te verlenen;



Om een erkende opleiding te volgen.
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Het Vlaams zorgkrediet is een recht voor alle functies.
Wie voltijds werkt, kan voltijds (gedurende 18 maanden), halftijds (gedurende 36 maanden) of
1/5de (gedurende 90 maanden) zorgkrediet nemen. Wie deeltijds werkt, kan het werk volledig
schorsen of schorsen tot halftijdse prestaties.
Het zorgkrediet moet steeds worden aangevraagd voor minstens 3 maanden tot maximaal 12
maanden. Enkel zorgkrediet met een motief palliatieve zorg kan worden aangevraagd voor
een periode van minstens 1 maand.
De aanvraag dient 3 maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd te worden bij de
personeelsdienst, met uitzondering van het zorgkrediet met een motief palliatieve zorg, dat 7
kalenderdagen op voorhand kan aangevraagd worden.
Zorgkrediet is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit.
4.16 Bijzondere bepalingen
Artikel 111
De medewerkers die genieten van één van de volgende verloven en die na het verstrijken van
de voorziene termijn of bij het einde van de opdracht hun dienst niet hernemen, worden na
schriftelijke verwittiging ambtshalve als ontslagnemend beschouwd:
1

bevallingsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof en verlof voor verstrekken van
pleegzorgen

2

verlof voor opdracht

3

onbetaald verlof

4

alle vormen van volledige loopbaanonderbreking.

5

politiek verlof
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5

SALARIS EN VERGOEDINGEN

5.1 Salaris
5.1.1 Algemene bepalingen
Artikel 112
Het jaarsalaris van de medewerkers is vastgelegd in salarisschalen, die bestaan uit:
1°

een minimumsalaris;

2°

de salaristrappen, die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen;

3°

een maximumsalaris.

Elke salarisschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C, D, E, die overeenstemmen
met de niveaus, vermeld in de aanwervingsvoorwaarden, gevolgd door een cijfer en eventueel
een kleine letter a of b.
Artikel 113
§1. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, vermeld
in de titel 3.4 functionele loopbaan, verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde
lettercijfercode:

Niveau E:
Graad

Rang

Schalen

1 basisgraad

Ev

E1-E2-E3

Graad

Rang

Schalen

1 basisgraad

Dv

D1-D2-D3

1 hogere graad

Dx

D4-D5

Graad

Rang

Schalen

1 basisgraad

Cv

C1-C2-C3

Cv (verzorgend)

C1-C2

C

C3

Cv (verplegend)

C3-C4

Cx

C4-C5

Niveau D:

Niveau C:

1 hogere graad
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Niveau B: ²b
Graad

rang

Schalen

1 basisgraad

Bv

B1-B2-B3

1 specifieke basisgraad

Bx

B2-B3-B4-B5

1 specifieke basisgraad

Bx

BV1-BV2-BV3

1 hogere graad

Bv

B4-B5

1 hogere specifieke graad

Bv (verplegend)

BV5

Graad

rang

Schalen

1 basisgraad

Av

A1a-A2a-A3a

1 specifieke basisgraad

Avb

A6a-A6b-A7a

eerste hogere graad

Ax

A4a-A4b

Axb

A8a-A8b

Ay

A5a-A5b

Ayb

A9a-A9b

Az

A10a-A10b

Niveau A:

tweede hogere graad
derde hogere graad
§2.

De

salarisschalen

die

met

inbegrip

van

de

periodieke

verhogingen

en

de

loopbaanspreiding van toepassing zijn, zijn in bijlage toegevoegd.
Artikel 114
De medewerker wordt bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan zijn graad.
De medewerker ontvangt het salaris dat overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. De
geldelijke anciënniteit bestaat uit het aantal dienstjaren dat in aanmerking wordt genomen
voor de berekening van het salaris.
De medewerker die geen recht heeft op het meerekenen van vroegere diensten, ontvangt het
beginsalaris van de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is aan zijn
graad.
Het salaris van een deeltijds medewerker wordt vastgesteld in verhouding tot zijn prestaties.
De algemeen directeur stelt het individuele jaarsalaris van de medewerkers vast.
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5.1.2 De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van geldelijke
anciënniteit
5.1.2.1 Diensten bij een overheid
Artikel 115
Voor de opbouw van de geldelijke anciënniteit en dus voor de toekenning van periodieke
salarisverhogingen worden de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband
meegerekend die de medewerker levert of heeft geleverd in dienst van:
1. de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke
verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2. de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en
gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3. de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese
Unie of van de Europese Economische Ruimte;
4. de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5. de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6. elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van
algemeen of lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het
overwicht van de overheid tot uiting komt.
5.1.2.2 Diensten in de privésector of als zelfstandige
Artikel 116
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk zal, voor berekening van de geldelijke anciënniteit, alle
relevante ervaring meenemen teneinde een billijk en competitief voorstel te formuleren in lijn
met de salaris en marktvoorwaarden.
Voor de medewerker wordt beroepservaring in de privésector of als zelfstandige volledig in
aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit en dus voor de toekenning van de
periodieke salarisverhogingen en voor de schaalanciënniteit, op voorwaarde dat ze relevant is
voor de uitoefening van de functie waarin de medewerker aangesteld wordt.
De relevantie van de beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt beoordeeld
op basis van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met de
functiebeschrijving voor de functie waarin de medewerker aangesteld wordt.
De medewerker levert zelf de bewijsstukken van de diensten.
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere
verloop van de loopbaan.
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5.1.2.3 De valorisatie van de diensten
Artikel 117
§1. De diensten die in overeenstemming met de twee vorige afdelingen gepresteerd werden,
worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor honderd procent,
ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds gepresteerd werden.
In afwijking van het voorgaande worden bij aanwerving deeltijdse diensten die gepresteerd
werden voor 1 januari 2008 meegerekend voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit
pro rata het prestatieregime.
§2 Voor prestaties geleverd in het onderwijs geldt een aparte berekening, die is opgenomen
in artikel 116.
§3. De geldelijke anciënniteit, verworven in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende functies,
wordt voor dezelfde periode maximaal voor een volledige prestatie gevaloriseerd. Ze is
bovendien in actieve deeltijdse functies niet onderling cumuleerbaar voor de toekenning van
de periodieke verhogingen.
Artikel 118
De duur van de in aanmerking komende diensten die de medewerker in het onderwijs als
interim of als tijdelijk medewerker heeft gepresteerd wordt vastgesteld aan de hand van
attesten, verstrekt door de bevoegde autoriteiten.
De diensten, vermeld op het attest, die in tienden zijn betaald, en die per schooljaar geen
volledig jaar werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden dag per dag samengeteld. Het
totale aantal zo gewerkte dagen wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van de
rekenkundige bewerking wordt vervolgens gedeeld door 30. Het quotiënt geeft het aantal in
aanmerking te nemen maanden. Met de rest wordt geen rekening gehouden.
De diensten, vermeld op hetzelfde attest, die bewijzen dat de medewerker een volledig
schooljaar heeft gewerkt, gelden voor een totaal van driehonderd dagen en leveren één jaar
in aanmerking te nemen diensten op.
Artikel 119
De diensten die in aanmerking komen, worden berekend per kalendermaand. De diensten die
niet zijn begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de laatste dag van een
maand, worden niet meegerekend.
5.1.3 Bijzondere bepalingen
Artikel 120
§1 De medewerker die schaalanciënniteit verwerft voor relevante ervaring wordt met de
toegekende schaalanciënniteit ingeschaald in de salarisschaal van de functionele loopbaan die
overeenstemt met de toegekende schaalanciënniteit.
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§2 De medewerker die bevorderd wordt, krijgt in zijn nieuwe graad nooit een salaris dat lager
is

dan

het

salaris

dat

het

in

zijn

vorige

graad

zou

hebben

gekregen.

§3 De medewerker die bevorderd wordt naar een graad van een hoger niveau uit een
selectieprocedure die is open verklaard de eerste van de maand volgend op de goedkeuring
van de Raad van Bestuur heeft ten minste recht op de volgende verhoging van zijn jaarsalaris
tegen 100%:
1°

620 euro bij bevordering naar niveau D;

2°

745 euro bij bevordering naar niveau C;

3°

870 euro bij bevordering naar niveau B;

4°

1240 euro bij bevordering naar niveau A.

Als het jaarsalaris in de nieuwe graad niet ten minste het bedrag, vermeld in het eerste lid,
hoger is dan het jaarsalaris dat de medewerker in zijn oude graad zou hebben gekregen, wordt
het jaarsalaris in de nieuwe graad verhoogd tot de minimale verhoging, vermeld in het eerste
lid, bereikt wordt.
Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan
in de graad waarnaar de medewerker bevorderd wordt. Daartoe wordt telkens zijn oude
salarisschaal, met inbegrip van de periodieke verhogingen, maar zonder het verloop in de
functionele loopbaan, vergeleken met de nieuwe salarisschaal, met inbegrip van de toepassing
van de periodieke verhogingen en het verloop in de functionele loopbaan.
§4 In afwijking van §2, eerste lid, is de minimale salarisverhoging ook van toepassing als een
medewerker in dienst van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk via een aanwervingsprocedure
aangesteld wordt in een graad van een hoger niveau.
5.1.4 De betaling van het salaris
Artikel 121
§1 Het salaris volgt het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen, behoudens een
door de bevoegde overheid opgelegde indexsprong. Het salaris tegen 100%, zoals opgenomen
in de bijlagen, wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer.
§2 Het salaris wordt maandelijks betaald vanaf de indiensttreding.
§3 Voor de vast aangestelde statutaire medewerker wordt het salaris vooruitbetaald.
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5.2 Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
5.2.1 Haard- en standplaatstoelage
Artikel 122
§1. De medewerker ontvangt, krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van
verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van
het gemeente- en provinciemedewerkers, maandelijks samen met het salaris een haard- of
standplaatstoelage onder dezelfde voorwaarden als de medewerkers van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
§2. In het geval dat de twee echtgenoten of de twee personen die samenleven elk
beantwoorden aan de voorwaarden om de haardtoelage te verkrijgen, wijzen ze in wederzijds
akkoord diegene van de twee aan, aan wie de haardtoelage wordt uitbetaald. De
standplaatstoelage wordt toegekend aan de medewerker die geen haardtoelage geniet.
§3. Als het recht op haard- en standplaatstoelage in de loop van een maand wijzigt, wordt
voor de gehele maand het voordeligste stelsel toegekend.
5.2.2 Vakantiegeld
Artikel 123
§1 De statutaire medewerker ontvangt vakantiegeld overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van
het vakantiegeld van het gemeentemedewerkers en het provinciemedewerkers zoals gewijzigd
door het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003.
§2 Contractuele medewerkers ontvangen vakantiegeld volgende de uitvoeringsmodaliteiten
van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.
§3 Het vakantiegeld wordt uitbetaald voor 30 juni van het jaar waarin de vakantie wordt
toegekend.
§4 In afwijking van het voorgaande wordt het vakantiegeld uitbetaald tijdens de maand die
volgt op de datum van de pensionering van de medewerker of op de datum van overlijden, het
ontslag, de afdanking of de afzetting van de rechthebbende.
Bij de berekening van het vakantiegeld wordt in dat geval rekening gehouden met het
percentage en de eventuele inhouding, die op de datum in kwestie van kracht zijn. Het
percentage wordt toegepast op het jaarsalaris dat als basis dient voor de berekening van het
salaris dat de medewerker op die datum geniet.
Als de medewerker op die datum geen salaris of een verminderd salaris geniet, dan wordt het
percentage berekend op het salaris dat hem betaald zou zijn geweest, als het op die datum
zijn ambt uitgeoefend zou hebben.

RECHTSPOSITIEREGELING ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK GOEDGEKEURD IN RAAD VAN BESTUUR 05 NOVEMBER 2020

56

5.2.3. Eindejaarstoelage en attractiviteitspremie

Eindejaarstoelage
Artikel 124
§1 In deze afdeling wordt verstaan onder:
1° referentieperiode: de periode van 1 januari tot en met 30 september van het in aanmerking
te nemen jaar. Het maandsalaris is gelijk aan een twaalfde van het jaarsalaris. Wanneer het
maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het in dertigsten verdeeld. Het uurloon is
gelijk aan 1/1976 van het jaarsalaris.
2° jaarsalaris: het salaris op jaarbasis genoten tijdens de maand oktober of, in voorkomend
geval, het wachtgeld of de uitkering, uitbetaald in plaats van een salaris, eventueel aangevuld
met de haard- of standplaatstoelage en de bevorderingswaarborg.
§2 De medewerker ontvangt jaarlijks een eindejaarstoelage, tenzij anders overeengekomen.
§3 Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het
veranderlijke gedeelte, maar de eindejaarstoelage mag nooit meer bedragen dan een twaalfde
van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficient die van toepassing is op
het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.
§4 Omdat de zorgmedewerkers van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk een attractiviteitspremie
ontvangen

ter

uitvoering

van

het

sociaal

akkoord

betreffende

de

federale

gezondheidssectoren (publieke sector) van 18 juli 2005, ontvangen deze medewerkers
volgende eindejaarstoelage:
1° het forfaitaire gedeelte:
a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2009 330,84 euro;
b) vanaf 2010 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar,
telkens vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is
aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het in aanmerking te nemen
jaar. Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee decimalen nauwkeurig;
c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt
verhoogd met 148,74 euro;
2° het veranderlijke gedeelte:
2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die
van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen
jaar. Als de medewerker in de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar
geen of slechts een gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage
berekend op basis van het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als de
medewerker zijn functie wel volledig had uitgeoefend.
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§5 De medewerker ontvangt de volledige eindejaarstoelage als het als titularis van een
betrekking met volledige prestaties het volledige salaris heeft ontvangen tijdens de hele duur
van de referentieperiode.
Als de medewerker niet het volledige salaris heeft ontvangen als titularis van een betrekking
met volledige prestaties of onvolledige prestaties, wordt het bedrag van de toelage verminderd
in verhouding tot het salaris dat het werkelijk heeft ontvangen.
De periodes waarin de medewerker tijdens de referentieperiode als titularis van een betrekking
met volledige prestaties of onvolledige prestaties met ouderschapsverlof was of met
bevallingsverlof was met toepassing van de Arbeidswet van 16 maart 1971, worden
gelijkgesteld met periodes waarvoor de medewerker het salaris volledig heeft ontvangen.
§6 De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te
nemen jaar uitbetaald.
§7 Indien de medewerker tevens tewerkgesteld is bij een gemeente of provincie, bij de federale
overheid of in het onderwijs, waar de cumulatiebeperking van de eindejaarstoelage nog
ingeschreven is in de regeling, kan het bedrag van de gecumuleerde eindejaarstoelagen nooit
hoger zijn dan het bedrag van de hoogste toelage, als de toelage voor de verschillende functies
op basis van volledige prestaties zou worden berekend. Het bedrag van de eindejaarstoelage
wordt in dat geval verminderd. De vermindering wordt het eerst toegepast op de laagste
toelage. In dat geval moet de medewerker aan de hand van een verklaring op erewoord
vermelden welke verschillende betrekkingen het cumuleert.
§8 Overgedragen medewerkers die vóór de overdracht geen attractiviteitspremie genoten
maar wel de verhoogde eindejaarspremie, zullen deze behouden zolang deze voordeliger is
dan de attractiviteitspremie.

Attractiviteitspremie
Artikel 125
§1 De premie en attractiviteitspremie worden toegekend in de plaats van de genoemde
verhogingen van de eindejaarstoelage in overeenstemming met de onderrichtingen van de
federale financierende overheid.
De attractiviteitspremie is ter uitvoering van punt 13 van het sociaal akkoord betreffende de
federale gezondheidssectoren (publieke sector) van 18 juli 2005.
§2 Het bedrag van de attractiviteitspremie bestaat uit twee delen:
1) Het eerste deel heeft een waarde van 161,41 euro en wordt reeds toegekend onder
de vorm van gelijkaardige rechten rekening houdend met de instructies van het
gewestelijk toezicht (zijnde de verhoging van de eindejaarstoelage in 2003, de
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de fietsvergoeding).
2) Het tweede deel bestaat uit een forfaitair complement van 480 euro.

RECHTSPOSITIEREGELING ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK GOEDGEKEURD IN RAAD VAN BESTUUR 05 NOVEMBER 2020

58

De bedragen worden elk jaar aan de index aangepast. Het basisbedrag van de verschillende
elementen wordt verbonden aan de gezondheidsindex, overeenkomstig de modaliteiten welke
zijn vastgesteld bij de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij
sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het
Rijk worden gekoppeld.
§3 De medewerker ontvangt het volledige bedrag van het tweede deel van de premie indien
hij titularis is van een betrekking met volledige prestaties die aanleiding hebben gegeven tot
de betaling van een volledig salaris tijdens de hele duur van de referentieperiode.
Worden gelijkgesteld met deze arbeidsprestaties de niet-gepresteerde dagen of uren voor
zover zij aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding door Zorgbedrijf Ouderenzorg
Genk (onder meer jaarlijkse vakantie, feestdagen, ziekteperiode gedekt door een gewaarborgd
loon).
De niet-gepresteerde dagen of uren worden niet gelijkgesteld voor zover zij geen aanleiding
geven tot de betaling van een vergoeding door Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (onder meer
ziekteperiode niet gedekt door een gewaarborgd loon, onbetaald verlof, enz.)
§4 De referentieperiode voor de berekening van het bedrag van de attractiviteitspremie waar
de medewerker recht op heeft, dekt de periode die begint op 1 oktober van het burgerlijk jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de attractiviteitspremie uitgekeerd wordt en die afloopt op
30 juni van het burgerlijk jaar van uitkering.
Het bedrag van de attractiviteitspremie wordt bepaald a rato van de geleverde of gelijkgestelde
arbeidsdagen tijdens de referentieperiode.
§5 Voor het deeltijds tewerkgestelde medewerker wordt het bedrag van het tweede deel van
de premie berekend a rato van de duur van de tijdens de referentieperiode verricht of daarmee
gelijkgestelde arbeidsprestaties.
§6 Het tweede deel van de premie wordt in één keer uitbetaald in de loop van het laatste
kwartaal van het in aanmerking genomen jaar of in de maand waarin de medewerker uit dienst
treedt.
§7 Het tweede deel van de premie is niet verschuldigd aan om dringende reden ontslagen
medewerkers, noch voor arbeidsprestaties die zijn verricht tijdens een proefperiode waaraan
een einde werd gemaakt, noch voor arbeidsprestaties, verricht in het raam van een
studentencontract.
§8 De attractiviteitspremie zal slechts toegekend worden aan de medewerkers, voor zover de
regering de ten laste neming van de kosten verzekert volgens de bepalingen van de punten 1
en 13 van het sociaal akkoord betreffende gezondheidssectoren van 18 juli 2005.
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5.2.4 Toelage voor onregelmatige prestaties: nachtprestaties en prestaties op zaterdagen,
zondagen en feestdagen
Artikel 126
§1 Deze toelagen zijn niet van toepassing op:
1° medewerkers van niveau A;
2° het directieteam
§2 De toelage voor onregelmatige prestaties wordt als volgt toegekend:
Reden

Verklaring

% toeslag

Zaterdag

26%

Zondag

56%

Feestdag

56%

Avond

Tussen 19 en 20u

20%

Nacht op weekdagen en zaterdag

Tussen 20 en 06u

35%

Nacht op zon- en feestdagen

Tussen 20 en 06u

56%

Rekening houdend met:
-

De toeslagen zijn niet onderling cumuleerbaar. De hoogste toeslag in functie
van de geleverde onregelmatige prestaties wordt toegekend

-

Prestaties op zaterdag, zondag en feestdagen, zijn de prestaties tussen 0 uur
tot 24 uur.

-

indien de prestaties middernacht overschrijden, geven ook alle (delen van) uren
van die prestaties recht op de nachttoeslag, ook als de prestaties eindigen na
6u

§3 Als berekeningsbasis voor de toelage in geld geldt het bruto-uursalaris, verhoogd met de
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie en de
bevorderingswaarborg zo deze van toepassing zijn.
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5.2.5 Toelage voor overuren
Artikel 127
Er wordt een intern reglement opgemaakt waarin de definities van minuren, meeruren en
overuren zijn opgenomen.

5.2.6 Verstoringstoelage
Artikel 128
De medewerker die onvoorzien buiten zijn/haar arbeidsregeling door de bevoegde
dienstverantwoordelijke opgeroepen wordt voor een dringend werk en dus binnen het uur op
zijn/haar dienst verwacht wordt, ontvangt per oproep een verstoringstoelage. De
verstoringstoelage bedraagt 100% van het uurloon.
Als berekeningsbasis voor het uurloon geldt het brutosalaris, eventueel verhoogd met de
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie en de
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering.
Deze bepaling is eveneens van toepassing voor de overgedragen medewerkers en vervangt de
vroegere regeling inzake terugroeping.
Er wordt een intern reglement opgesteld waarin de definities van dringend werk nader worden
opgenomen.
5.2.7 Toelage voor het waarnemen van een hogere functie
Artikel 129
Voor de toekenning van de toelage voor het waarnemen van de hogere functie, moet de
waarneming van de hogere functie ten minste 30 opeenvolgende kalenderdagen beslaan.
De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat de medewerker bij een bevordering
in de waargenomen functie zou ontvangen en het salaris dat de medewerker in zijn werkelijke
functie ontvangt.
5.2.8 Functiecomplement hoofdverpleegkundigen
Artikel 130
In uitvoering van het sectoraal akkoord federale gezondheidsdiensten (publieke sector) van
18 juli 2005 wordt aan de hoofdverpleegkundigen, de hoofdparamedici en de verpleegkundige
coördinatoren die een geldelijke anciënniteit hebben van 18 jaar of meer en die voldoen aan
de voorwaarden voorzien in het financieringsbesluit, maandelijks een functiecomplement van
68,07 €, zijnde 816,80 € op jaarbasis, toegekend.
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Deze bedragen worden geïndexeerd met als basisindexcijfer de gezondheidsindex 113,87
(basis 1996) overeenkomstig de modaliteiten die zin vastgesteld bij de wet van 1 maart 1977
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven van de overheidssector aan het
indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Deze regeling is slechts van
toepassing voor zover de federale regering de ten laste neming van de kosten verzekert.

5.3 De vergoeding tijdens dienstreizen
5.3.1 Algemene bepalingen voor dienstreizen
Artikel 131
§1 Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf
bepaalde bestemming in opdracht van of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchisch
meerdere van de medewerker.
§2 De directeur geeft toestemming voor dienstreizen. Hij beslist ook welk vervoersmiddel het
meest verantwoord is. Hij kan deze taak delegeren aan leidinggevende medewerkers.
§3 Kosten van dienstreizen worden, samen met de bewijsstukken ingediend met een
standaardformulier voor de opgave van de dienstreis. Het formulier moet binnen een termijn
van maximaal drie maanden na de dienstreis worden ingediend. Ze worden samen met de
betaling van het maandsalaris vergoed. Enkel kosten die noodzakelijk zijn, worden
terugbetaald. Kosten gemaakt door de medewerker ten persoonlijke titel worden niet
terugbetaald.
§4 Medewerkers die een dienstreis maken, vallen niet onder het toepassingsgebied van
afdeling 5.2.1.5 toelage voor overuren van titel 5.2 toelagen, vergoedingen en sociale
voordelen. In uitzonderlijke gevallen en mits degelijke motivatie kan hierop een afwijking
worden toegestaan door de algemeen directeur.
§5 De vergoedingen in dit hoofdstuk kunnen niet gecumuleerd worden met andere
tegemoetkomingen in de reiskosten voor hetzelfde traject.
§6 Inbreuken op dit hoofdstuk kunnen leiden tot tuchtmaatregelen, schorsing en/of
intrekking van het recht op vergoeding en terugbetaling van de reeds ontvangen vergoeding.
5.3.2 Fietsvergoeding voor dienstreizen
Artikel 132
§1 Deze vergoeding wordt slechts toegekend aan medewerkers die gebruik maken van de
eigen fiets of de bedrijfsfiets voor dienstreis.
§2 De vergoeding bedraagt 0,24 euro (op 12/08/2020 maar geïndexeerd) per gefietste
kilometer.
§3 De gevolgde fietsroute tijdens de dienstreis:
1° moet de kortste veilige fietsroute zijn voor de medewerker tussen de verschillende
werkplaatsen;
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2° wordt altijd uitgedrukt in volledige kilometers: afstanden van 500 meter en meer worden
afgerond naar boven, afstanden van minder dan 500 meter worden afgerond naar beneden.
§4 medewerkers die gebruik maken van de bedrijfsfiets ontvangen de helft van de in §2
voorziene vergoeding per gefietste kilometer.
5.3.3 Kosten openbaar vervoer (trein, tram, bus) voor dienstreizen
Artikel 133
§1 De vergoeding is vastgesteld op 100% van de kostprijs.
Als de medewerker in eerste klasse reist, betaalt het zelf de supplementaire kosten.
§2 Indien de medewerker reeds een abonnement heeft dat voor 100% is terugbetaald in het
kader van het woon-werkverkeer, is hij verplicht dit te gebruiken.
5.3.4 Kosten eigen motorvoertuig voor dienstreizen
Artikel 134
§1 Deze vergoeding wordt slechts toegekend aan medewerkers die toelating hebben gekregen
hun dienstverantwoordelijke voor het gebruik van het eigen motorvoertuig voor dienstreizen.
§2 De reiskosten worden bepaald op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende de
algemene regeling inzake reiskosten – aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding
en de jaarlijkse omzendbrief die het concrete bedrag vastlegt. Deze kilometervergoeding dekt
alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering
van de parkeerkosten. Parkeerkosten dienen apart ingediend te worden voor terugbetaling.
§3 Het bedrag wordt jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan het algemene indexcijfer
van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te vermenigvuldigen met een
breuk waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het
voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van
het lopende jaar.
§4 De verplaatsing wordt altijd uitgedrukt in volledige kilometers: afstanden van 500 meter
en meer worden afgerond naar boven, afstanden van minder dan 500 meter worden afgerond
naar beneden.
5.4 De sociale voordelen
5.4.1 De maaltijdcheques
Artikel 135
§1 Aan alle werknemers – met uitzondering van de studenten vakantiewerkers - worden
maaltijdcheques toegekend a rato van één maaltijdcheque per 7,6 effectief gepresteerde
werkuren.
§2 De waarde van de maaltijdcheque wordt minimaal bepaald op 6,58 €
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De tegemoetkoming van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk in de kostprijs van de maaltijdcheque
wordt vastgesteld op 5,49 €. De medewerker neemt een bedrag van 1,09 euro voor zijn
rekening. Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van het netto maandsalaris.
§3 De waarde van de maaltijdcheque voor overgedragen medewerkers met het oude OCMWstatuut wordt minimaal bepaald op 8€. De tegemoetkoming van Zorgbedrijf Ouderenzorg
Genk in de kostprijs van de maaltijdcheque wordt vastgesteld op 6,91 €. De medewerker
neemt een bedrag van 1,09 euro voor zijn rekening. Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden
van het netto maandsalaris.
§4 Voor de berekeningen waarvan sprake in voorgaand artikel geldt het volgende: het
maximumaantal arbeidsdagen dat een voltijds medewerker per kwartaal kan presteren stemt
overeen met het aantal arbeidsdagen in het regime van de vijfdagenweek die in het kwartaal
vallen d.w.z. het aantal kalenderdagen in het kwartaal, verminderd met het aantal zaterdagen,
zondagen en feestdagen die niet in het weekend vallen.
5.4.2. De ecocheque
Artikel 136
In kader van het VIA5-akkoord ontvangen alle werknemers van het ZOG – met uitzondering
van

de

studenten

vakantiewerkers

–

een

ecocheque

van

200€

a

rato

van

hun

tewerkstellingsbreuk. Deze ecocheque wordt uitgereikt in de maand september.
5.4.3 De hospitalisatieverzekering
Artikel 137
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk sluit aan bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Groep
Genk die de hospitalisatiekosten verzekert. Medewerkers kunnen hun gezinsleden die onder
hetzelfde dak wonen mee opnemen in deze verzekeringspolis.

De aanvang van de

verzekering, de instapmodaliteiten, de individuele bijdragen, worden ter beschikking gesteld
van de werknemers evenals alle andere informatie met betrekking tot deze groepspolis.
5.4.4 Tweede pensioenpijler
Artikel 138
§1 Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk richt een “tweede pensioenpijler” in voor haar contractuele
medewerkers binnen het stelsel RSZPPO. De premie bedraagt met ingang vanaf 01.01.2021
3% van het jaarloon en wordt volledig gedragen door Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.
§2 Voor de overdragen medewerkers die op het ogenblik van de overdracht al genoten van
een tweede pensioenpijler wordt het voordeel van de tweede pensioenpijler waarvan zij
genieten behouden tenzij zij zelf een andere keuze maakten en hiervoor een voorstel
ondertekenden.
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5.4.5 De begrafenisvergoeding
Artikel 139
§1 Als een medewerker overlijdt, wordt aan de persoon of personen die de kosten voor de
begrafenis hebben gedragen een begrafenisvergoeding toegekend.
§2 De begrafenisvergoeding stemt overeen met het geïndexeerde maandsalaris van de
medewerker, eventueel verhoogd met de haard- en standplaatstoelage en met om het even
welke andere salaristoeslag dit wil zeggen bevorderingswaarborg, toelage voor het uitoefenen
van een hogere functie.
Het maandsalaris wordt omgezet in een maandsalaris voor voltijdse prestaties als het
overleden medewerker deeltijds werkte.
§3 De begrafenisvergoeding mag niet meer bedragen dan een twaalfde van het bedrag,
vastgesteld met toepassing van artikel 39, eerste, derde en vierde lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

De vergoeding wordt in voorkomend geval

verminderd met het bedrag van een vergoeding die krachtens andere wettelijke of
reglementaire bepalingen wordt toegekend.
5.4.6. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer
Artikel 140
§1 De vergoedingen in deze afdeling zijn enkel van toepassing voor door Menos overgedragen
medewerkers en kunnen:
1° per dag slechts voor één woon-werktraject heen en terug worden toegekend, uitgezonderd
in het geval van onderbroken diensten;
2° niet gecumuleerd worden met andere tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten voor
hetzelfde traject.
§3 Inbreuken op deze afdeling kunnen leiden tot tuchtmaatregelen, schorsing en/of
intrekking van het recht op vergoeding en terugvordering van de reeds ontvangen vergoeding.

5.4.6.1 Fietsvergoeding
Artikel 141
§1 De fietsvergoeding wordt slechts toegekend aan medewerkers die gebruik maken van de
eigen fiets of de bedrijfsfiets voor het woon-werkverkeer.
§2 De vergoeding bedraagt 0,24 euro geïndexeerd per gefietste kilometer woon-werktraject
zonder dat de maximumbedragen vastgesteld door de bevoegde overheid om te genieten van
fiscale vrijstelling en vrijstelling inzake RSZ worden overschreden.
§3 Medewerkers die gebruik maken van een bedrijfsfiets ontvangen de helft van het in §2
voorziene bedrag per kilometer woon-werktraject.
§4 Het woon-werktraject:
1° mag geheel of gedeeltelijk met de fiets worden afgelegd;
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2° is de kortste veilige fietsroute voor de medewerker;
3° wordt altijd uitgedrukt in volledige kilometers: afstanden van 500 meter en meer worden
afgerond naar boven, afstanden van minder dan 500 meter worden afgerond naar beneden;
4° mag maximaal twee verplaatsingen per dag met de fiets inhouden;
5° moet een minimumafstand – enkel gemeten – van 500 meter bedragen;
6° de medewerker die zich met de fiets verplaatst moet ten minste 50% van het maximumaantal
verplaatsingen in de referteperiode van 3 maanden met de fiets verrichten.
7° de medewerker die zich met de e-bike verplaatst moet ten minste 80% van het
maximumaantal verplaatsingen in de referteperiode van 3 maanden met de e-bike verrichten
5.4.6.2 Openbaar vervoer
Artikel 142
§1 Deze vergoeding wordt toegekend aan medewerkers die gebruik maken van het openbaar
vervoer voor het woon-werkverkeer.
§2 De vergoeding voor de trein is vastgesteld op 100% van de kostprijs. Als de medewerker
in eerste klasse reist, betaalt het zelf de supplementaire kosten.
§3 De vergoeding voor de bus is vastgesteld op 100% van de kostprijs
§4 Enkel abonnementen en meerrittenkaarten komen in aanmerking.
Wanneer geen abonnement wordt gebruikt, gelden volgende regels:
1° de gebruikte vervoersbewijzen moeten exclusief aangewend worden voor woonwerkverkeer;
2° de vergoeding moet lager liggen dan deze die zou voortvloeien uit het gebruik van een
abonnement.
5.4.6.3 Auto
Artikel 143
§1 De medewerker die minstens 66% arbeidsongeschikt is en hierdoor geen gebruik kan
maken van het gemeenschappelijk openbaar vervoer, ontvangt een vergoeding indien hij de
wagen gebruikt voor het woon-werkverkeer. Die vergoeding bedraagt de kostprijs van een
NMBS-jaarabonnement tweede klasse over dezelfde afstand. Maandelijks wordt 1/12e van de
vergoeding betaald samen met het maandsalaris. De toekenning van de vergoeding wordt
geschorst wanneer de medewerker langer dan één maand zijn functie niet uitoefent.
§2 De medewerker die beroep wenst te doen op deze vergoeding legt vooraf het bewijs van
deze arbeidsongeschiktheid voor.
Een nieuw bewijs dient te worden ingeleverd:
1° bij elke wijziging aan de arbeidsongeschiktheid;
2° na verloop van één jaar.

RECHTSPOSITIEREGELING ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK GOEDGEKEURD IN RAAD VAN BESTUUR 05 NOVEMBER 2020

66

§3 Aan de medewerkers die deel uitmaken van het directieteam kan Zorgbedrijf Ouderenzorg
Genk een bedrijfswagen toekennen onder de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd in de
bedrijfswagenpolicy die in een intern regelement wordt vastgelegd.
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6

BEËINDIGING VAN DE RECHTSVERHOUDING

6.1 Het verlies van de hoedanigheid van statutair medewerker en definitieve ambtsneerlegging
van het statutair medewerker
6.1.1 Het verlies van de hoedanigheid van statutair medewerker
Artikel 144
§ 1. Niemand kan zijn hoedanigheid van ambtenaar verliezen vóór het einde van de maand
waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, behalve in de gevallen bepaald door de
pensioenwetgeving of door dit besluit.
§ 2. Ambtshalve wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid van ambtenaar op de laatste
dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, behalve in geval van schorsing in
het belang van de dienst van de ambtenaar of als een tuchtprocedure tegen de ambtenaar
loopt. In die gevallen wordt ambtshalve een einde gemaakt aan de hoedanigheid van
ambtenaar na afloop van de schorsing in het belang van de dienst en eventueel van de
tuchtprocedure.
§3 Ambtshalve en zonder opzegging wordt een einde gemaakt aan de hoedanigheid van
statutair medewerker als:
1° de statutaire aanstelling onregelmatig werd bevonden binnen de termijn voor beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State of, als een zodanig beroep is ingesteld, tijdens de
procedure;
2° de statutaire medewerker niet meer voldoet aan de voor zijn functie geldende
nationaliteitsvereiste, of de burgerlijke en politieke rechten niet meer geniet, of zijn medische
ongeschiktheid voor de functie behoorlijk werd vastgesteld;
3° de statutaire medewerker zonder geldige reden de werkpost verlaat of na een toegelaten
afwezigheid zonder geldige reden het werk niet hervat na meer dan tien dagen;
4° de statutaire medewerker zich in een toestand bevindt waarin de toepassing van de
burgerlijke wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft.
De termijn, vermeld in punt 1°, geldt niet in geval van arglist of bedrog vanwege de statutaire
medewerker.
§4. De medewerker van wie de onregelmatige aanstelling, vermeld in artikel 144, §3 1°, niet
te wijten is aan arglist of bedrog van zijn kant, ontvangt een verbrekingsvergoeding waarvan
het bedrag in verhouding staat tot de duur van de statutaire aanstelling.
In andere gevallen, vermeld in artikel 143 §1 tot en met §3 wordt een einde gemaakt aan de
hoedanigheid van statutair medewerker zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.
§5. De aanstellende overheid stelt het verlies van de hoedanigheid van statutair medewerker
vast en beslist tot ontslag van de betrokken medewerker. De medewerker wordt vooraf
gehoord.
Het ontslag wordt met een aangetekende brief betekend.
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Als de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen van toepassing is,
wordt de medewerker geïnformeerd over alle verplichtingen die uit die wet voortvloeien.
6.1.2 De definitieve ambtsneerlegging van het statutair medewerker
Artikel 145
§1 De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van de statutaire
medewerker op proef:
1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige tussentijdse
evaluatie of eindevaluatie van de proeftijd.
3° De statutaire medewerker op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal
gedurende drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit kan ontslagen worden
na uitputting van mogelijkheden tot herplaatsing.
§2 Naast de ambtsneerlegging als gevolg van de pensioenwetgeving, geven de volgende zaken
aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van de vast aangestelde statutaire medewerker:
1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evaluatie
tijdens de loopbaan.
§3 De statutaire medewerker die vrijwillig ontslag neemt, brengt het bestuur daarvan
schriftelijk op de hoogte. De aanstellende overheid neemt kennis van het ontslag en brengt
de medewerker daarvan schriftelijk op de hoogte.
§4 De datum waarop de statutaire medewerker de dienst effectief verlaat, wordt vastgesteld
in onderling akkoord tussen de medewerker en de aanstellende overheid.
De vaste aanstelling in statutair verband bij een andere overheid wordt gelijkgesteld met
vrijwillig ontslag, behalve als een deeltijds werkend medewerker daarnaast ook deeltijds bij
een andere overheid vast aangesteld wordt.
§5 De statutaire medewerker op proef die wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde
beroepsongeschiktheid, heeft een niet-opschortbare opzeggingstermijn van één maand, te
rekenen vanaf de dag waarop het ontslag werd betekend. Het ontslag wordt betekend via een
aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt.
§6 Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van de vast aangestelde
statutaire medewerker wordt via aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de datum van
uitwerking vermeld.
De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de betekening van
het ontslag.
De vast aangestelde statutaire medewerker die wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde
beroepsongeschiktheid heeft een niet-opschortbare opzegtermijn van drie maanden.
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Tijdens de opzegtermijn kan de betrokken medewerker afwezig blijven ten einde ander werk
te zoeken, cfr. de bepalingen opgenomen in de Wet op de Arbeidsovereenkomsten.
§8 In onderling akkoord tussen de aanstellende overheid en de medewerker kan de
opzeggingstermijn van de vast aangestelde statutaire medewerker die ontslagen wordt
wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid, worden ingekort.
6.2 Beëindiging van de contractuele verhouding
Artikel 145
§1 Contractuelen kunnen ontslagen worden door de aanstellende overheid overeenkomstig
het arbeidsrecht. Onverminderd deze regeling kan de contractuele medewerker ontslagen
worden door de aanstellende overheid na een negatieve evaluatie zoals opgenomen in het
interne reglement evaluaties.
§2 Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden voor
de contractuele medewerkers volgende tekortkomingen beschouwd als een dringende reden,
met onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding voor gevolg:
- onheuse bejegening van bewoners waardoor de gezondheid en/of de integriteit van de
bewoner in ernstige mate geschaad wordt of risico ontstaat op ernstige schade (fysieke
verwondingen, psychosociaal leed).
- voorlegging van valse attesten;
- druggebruik, alcoholintoxicatie en dronkenschap op het werk;
- diefstal en het plegen van geweld;
- opzettelijk schade toebrengen aan machines en programmatuur;
- (herhaald) overtreden van (elementaire) veiligheidsvoorschriften;
- herhaalde onwettige afwezigheid en/of afwezigheid zonder verwittiging na schriftelijke
ingebrekestelling…
Deze opsomming is niet limitatief en houdt niet in dat, zonder afbreuk te doen aan het
soevereine beslissingsrecht van de rechter, geen andere tekortkomingen kunnen worden
ingeroepen voor ontslag om dringende redenen.
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7 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
7.1 Inwerkingtreding
Deze rechtspositieregeling treedt in werking een maand na de goedkeuring ervan door de
Raad van Bestuur tenzij anders bepaald in de rechtspositieregeling zelf.
7.2 Overgangsregeling
Van zodra de rechtspositieregeling in werking treedt geldt dit voor alle elementen uit deze
regeling.
7.3 Toezichthoudende overheid
De

rechtspositieregeling

is

overgemaakt

aan

de

Toezichthoudende

Overheid

voor

opmerkingen conform de vigerende regelgeving.
7.4 Publicatie
De rechtspositieregeling zal aan de werknemers worden bekendgemaakt door publicatie op
het toekomstig intranet van de organisatie alsmede door het ter inzage leggen van de tekst
op elke werkplek. De medewerkers ontvangen elk een gedrukt exemplaar waarbij zij ertoe
gehouden zijn een ontvangstbewijs hiervan te ondertekenen.
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8

OVERGANGSBEPALINGEN

Deze overgangsbepalingen zijn van toepassing op alle overgedragen medewerkers voor
zolang ze gelden.
8.1 Werving en selectie
Overgedragen medewerkers, die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, kunnen slechts
éénmaal bevorderen/heraangesteld worden in de hogere functie binnen Zorgbedrijf
Ouderenzorg Genk met behoud van hun (vaste statutaire) aanstelling en overgangsbepalingen.

8.2 Aan- en afwezigheden
8.2.1 De jaarlijkse vakantiedagen
De overgedragen medewerkers behouden het aantal jaarlijkse verlofdagen (statutaire en
reglementaire verlofdagen inbegrepen – maar met aftrek van hieronder vallende reglementaire
verlofdag voor 11 juli die wordt voorzien als een bijkomende 11de feestdag) dat zij op het
ogenblik van de overdracht hebben:
- Voor medewerkers WZC Toermalien die in dienst waren op 31 december 2010: 30 dagen
(voor contractueel medewerkers is het wettelijk verlof (20 dagen bij een volledig jaar)
toegekend volgens de bepalingen van het administratief statuut/reglement voor de
contractuele medewerkers van het OCMW van toepassing op het ogenblik van de overdracht
- Voor medewerkers WZC Toermalien in dienst getreden vanaf 1 januari 2011: 26 dagen (voor
contractueel medewerkers is het wettelijk verlof 20 dagen bij een volledig jaar) toegekend
volgens de dwingende bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering inzake de
rechtspositieregeling van het OCMW (met eveneens toekenning van de bijkomende feestdag
voor 11 juli) en het administratief statuut/reglement voor contractueel medewerkers van het
OCMW van toepassing op het ogenblik van de overdracht
- Voor medewerkers uit de ondersteunende diensten werkzaam in wzc Toermalien: 30 dagen
(voor contractueel medewerkers is het wettelijk verlof (20 dagen voor een volledig jaar)),
toegekend volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het OCMW-medewerkers
van toepassing op het ogenblik van de overdracht.
De verlofdagen worden berekend volgens de tewerkstelling in het jaar waarin het verlof wordt
toegekend en opgenomen.
Bij toekenning van nieuwe of bijkomende verlofdagen voor arbeidsduurvermindering
eindeloopbaan zal deze overgangsregeling ten einde komen en zal de regeling voorzien in
artikel 74 worden toegepast.
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8.2.2

Feestdagen

De overgedragen medewerkers uit de ondersteunende diensten wzc Toermalien hebben recht
op de feestdagen voorzien in deze rechtspositieregeling in artikel 77.
Bovendien hebben zij recht op de volgende drie bijkomende feestdagen: 2 november, 15
november en 26 december.
Bij toekenning van nieuwe of bijkomende verlofdagen voor arbeidsduurvermindering
eindeloopbaan zal deze regeling ten einde komen en zal de regeling voorzien in artikel 77
worden toegepast.
8.3

Salaris en vergoedingen

8.3.1 Eindejaarstoelage en attractiviteitspremie
De periodes waarin de medewerker in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of gebrekkigheid
worden evenmin gelijkgesteld.
8.3.2

Toelage voor onregelmatige prestaties: nachtprestaties en prestaties op zaterdagen,
zondagen en feestdagen

De vergoedingsregeling voor onregelmatige prestaties voor de medewerkers die overgenomen worden
van het OCMW-Toermalien wordt als volgt toegepast:

PREMIES
zon- en feestdagen

100%

zaterdag

5%

avond

25%

nacht op weekdagen

25%

en zaterdag
nacht op zon- en

125%

feestdagen
8.3.3

De sociale voordelen

8.3.3.1 Gunstverlof bij oppensioenstelling
De overgedragen statutaire medewerkers van OCMW-Toermalien krijgen 3 maanden
voorafgaand aan hun oppensioenstelling een gunstverlof toegekend. Tijdens deze
periode behouden zijn hun loonrechten.
8.3.3.2 Sociale begeleiding
De overgedragen medewerkers van OCMW-Toermalien kunnen rekenen op sociale
begeleiding en opvang georganiseerd door de sociale dienst van het OCMW ter
ondersteuning van problemen in hun privé-situatie
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Bijlage Salarisschalen
Het salaris tegen 100% wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Salarisschalen

A1a

A2a

A3a

A4a

A4b

Minimum

21.850

23.100

24.050

26.300

26.300

27.950

34.000

35.250

Maximum

36.200

38.450

38.450

40.100

Verhoging

2x1x750

1x1x700

3x1x750

3x1x750

3x1x750

3x1x750

1x1x700

2x1x750

2x3x1500

1x3x1450

1x3x1450

1x3x1500

3x3x1500

2x3x1.500

1x3x1450

3x3x1500

3x3x1500

1x3x1450

1x3x1450

1x3x1.450

2x3x1500

1x3x1450

1x3x1450

3x3x1500

1x3x1500

2x3x1.500

1x3x1250

2x3x1250

2x3x1250

1x3x1200

2x3x1250

2x3x1.250

1x3x1200

0

21.850

23.100

24.050

26.300

26.300

27.950

1

22.600

23.800

24.800

27.050

27.050

28.700

2

23.350

24.550

25.550

27.800

27.800

29.450

3

24.050

25.300

26.300

28.550

28.550

30.200

4

24.050

25.300

26.300

28.550

28.550

30.200

5

24.050

25.300

26.300

28.550

28.550

30.200

6

25.550

26.800

27.800

30.000

30.000

31.700

7

25.550

26.800

27.800

30.000

30.000

31.700

8

25.550

26.800

27.800

30.000

30.000

31.700

9

27.050

28.300

29.300

31.500

31.500

33.150

10

27.050

28.300

29.300

31.500

31.500

33.150

11

27.050

28.300

29.300

31.500

31.500

33.150

12

28.550

29.750

30.750

33.000

33.000

34.650

13

28.550

29.750

30.750

33.000

33.000

34.650

14

28.550

29.750

30.750

33.000

33.000

34.650

15

30.000

31.250

32.250

34.500

34.500

36.150

16

30.000

31.250

32.250

34.500

34.500

36.150

17

30.000

31.250

32.250

34.500

34.500

36.150

18

31.500

32.750

33.750

35.950

35.950

37.650

19

31.500

32.750

33.750

35.950

35.950

37.650

20

31.500

32.750

33.750

35.950

35.950

37.650

21

32.750

34.000

35.000

37.200

37.200

38.850

22

32.750

34.000

35.000

37.200

37.200

38.850

23

32.750

34.000

35.000

37.200

37.200

38.850

24

34.000

35.250

36.200

38.450

38.450

40.100

A1b

1x3x1250
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Salarisschalen

A5a

A5b

A6a

A6b

A7a

Minimum

28.400

29.900

25.550

27.050

28.550

Maximum

44.500

48.600

39.950

41.400

42.900

Verhoging

3x1x1000

1x1x1100

3x1x1000

2x1x1000

1x1x950

1x3x1950

1x1x1150

1x3x1950

1x1x950

2x1x1000

2x3x2000

1x1x1100

1x3x2000

2x3x2000

1x3x2000

1x3x1950

1x3x2000

1x3x1500

1x3x1450

1x3x1950

2x3x1750

1x3x1950

1x3x1450

3x3x1500

3x3x1500

1x3x1700

2x3x2000

3x3x1500

1x3x1450

1x3x1450

1x3x2450

1x3x1500

1x3x2500
1x3x2450

0

28.400

29.900

25.550

27.050

28.550

1

29.400

31.000

26.550

28.050

29.500

2

30.400

32.150

27.550

29.050

30.500

3

31.400

33.250

28.550

30.000

31.500

4

31.400

33.250

28.550

30.000

31.500

5

31.400

33.250

28.550

30.000

31.500

6

33.350

35.250

30.500

32.000

33.500

7

33.350

35.250

30.500

32.000

33.500

8

33.350

35.250

30.500

32.000

33.500

9

35.350

37.200

32.500

34.000

35.450

10

35.350

37.200

32.500

34.000

35.450

11

35.350

37.200

32.500

34.000

35.450

12

37.350

39.200

34.000

35.450

36.950

13

37.350

39.200

34.000

35.450

36.950

14

37.350

39.200

34.000

35.450

36.950

15

39.300

41.200

35.450

36.950

38.450

16

39.300

41.200

35.450

36.950

38.450

17

39.300

41.200

35.450

36.950

38.450

18

41.050

43.650

36.950

38.450

39.950

19

41.050

43.650

36.950

38.450

39.950

20

41.050

43.650

36.950

38.450

39.950

21

42.800

46.150

38.450

39.950

41.400

22

42.800

46.150

38.450

39.950

41.400

23

42.800

46.150

38.450

39.950

41.400

24

44.500

48.600

39.950

41.400

42.900
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Salarisschalen

A8a

A8b

A9a

A9b

A10a

A10b

Minimum

30.250

31.500

35.950

38.100

37.200

44.650

Maximum

46.000

47.250

51.600

54.550

52.850

59.500

Verhoging

1x1x1150

1x1x1100

3x1x1000

3x1x1100

1x3x2500

1x3x1750

2x1x1100

1x1x1150

1x3x2000

2x3x2000

1x3x2200

1x3x1700

2x3x2000

1x1x1100

1x3x1950

1x3x1950

2x3x2250

2x3x1750

1x3x1950

1x3x2000

2x3x2000

2x3x2000

1x3x2200

1x3x1700

2x3x2000

1x3x1950

1x3x1950

1x3x1950

1x3x2250

1x3x1750

1x3x1200

2x3x2000

1x3x2000

1x3x1250

2x3x1000

1x3x2250

1x3x1250

1x3x1950

1x3x750

1x3x2200

2x3x1250

0

30.250

31.500

35.950

38.100

37.200

44.650

1

31.400

32.600

36.950

39.200

37.200

44.650

2

32.500

33.750

37.950

40.300

37.200

44.650

3

33.600

34.850

38.950

41.400

39.700

46.400

4

33.600

34.850

38.950

41.400

39.700

46.400

5

33.600

34.850

38.950

41.400

39.700

46.400

6

35.600

36.850

40.950

43.400

41.900

48.100

7

35.600

36.850

40.950

43.400

41.900

48.100

8

35.600

36.850

40.950

43.400

41.900

48.100

9

37.600

38.800

42.900

45.400

44.150

49.850

10

37.600

38.800

42.900

45.400

44.150

49.850

11

37.600

38.800

42.900

45.400

44.150

49.850

12

39.550

40.800

44.900

47.350

46.400

51.600

13

39.550

40.800

44.900

47.350

46.400

51.600

14

39.550

40.800

44.900

47.350

46.400

51.600

15

41.550

42.800

46.900

49.350

48.600

53.300

16

41.550

42.800

46.900

49.350

48.600

53.300

17

41.550

42.800

46.900

49.350

48.600

53.300

18

43.550

44.750

48.850

51.350

50.850

55.050

19

43.550

44.750

48.850

51.350

50.850

55.050

20

43.550

44.750

48.850

51.350

50.850

55.050

21

44.750

46.000

50.850

53.300

51.850

57.300

22

44.750

46.000

50.850

53.300

51.850

57.300

23

44.750

46.000

50.850

53.300

51.850

57.300

24

46.000

47.250

51.600

54.550

52.850

59.500
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Salarisschalen

B1

B2

B3

B4

B5

Minimum

17.300

18.850

19.550

19.950

21.400

Maximum

23.350

26.450

29.150

29.750

32.500

Verhoging

1x1x500

1x1x600

1x1x800

1x1x800

1x1x900

5x2x500

1x2x650

1x2x750

1x2x850

1x2x950

1x2x450

2x2x600

6x2x800

1x2x800

2x2x900

4x2x500

1x2x650

1x2x750

1x2x850

1x2x950

1x2x600

1x2x600

2x2x800

2x2x800

2x2x900

1x2x650

1x2x900

1x2x850

1x2x950

2x2x600

2x2x800

2x2x900

1x2x650

1x2x850

1x2x950

1x2x600

2x2x800

1x2x1000

1x2x800

0

17.300

18.850

19.550

19.950

21.400

1

17.800

19.450

20.350

20.750

22.300

2

17.800

19.450

20.350

20.750

22.300

3

18.300

20.100

21.100

21.600

23.250

4

18.300

20.100

21.100

21.600

23.250

5

18.800

20.700

21.900

22.400

24.150

6

18.800

20.700

21.900

22.400

24.150

7

19.300

21.300

22.700

23.250

25.050

8

19.300

21.300

22.700

23.250

25.050

9

19.800

21.950

23.500

24.050

26.000

10

19.800

21.950

23.500

24.050

26.000

11

20.300

22.550

24.300

24.850

26.900

12

20.300

22.550

24.300

24.850

26.900

13

20.750

23.200

25.100

25.700

27.800

14

20.750

23.200

25.100

25.700

27.800

15

21.250

23.800

25.900

26.500

28.750

16

21.250

23.800

25.900

26.500

28.750

17

21.750

24.400

26.650

27.300

29.650

18

21.750

24.400

26.650

27.300

29.650

19

22.250

25.050

27.450

28.150

30.550

20

22.250

25.050

27.450

28.150

30.550

21

22.750

25.650

28.250

28.950

31.500

22

22.750

25.650

28.250

28.950

31.500

23

23.350

26.450

29.150

29.750

32.500
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Salarisschalen

BV1

BV2

BV3

BV5

Minimum

17.450

18.950

19.650

22.050

Maximum

23.350

26.550

29.250

33.350

Verhoging

1x1x450

1x1x650

1x1x800

1x1x950

10x2x500

2x2x600

3x2x800

1x2x900

1x2x550

1x2x650

1x2x750

5x2x950

1x2x600

6x2x800

1x2x900

1x2x650

1x2x850

4x2x950

2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
1x2x750

0

17.450

18.950

19.650

22.050

1

17.900

19.600

20.450

23.000

2

17.900

19.600

20.450

23.000

3

18.400

20.200

21.250

23.900

4

18.400

20.200

21.250

23.900

5

18.900

20.800

22.050

24.850

6

18.900

20.800

22.050

24.850

7

19.400

21.450

22.850

25.800

8

19.400

21.450

22.850

25.800

9

19.900

22.050

23.600

26.750

10

19.900

22.050

23.600

26.750

11

20.400

22.700

24.400

27.700

12

20.400

22.700

24.400

27.700

13

20.900

23.300

25.200

28.650

14

20.900

23.300

25.200

28.650

15

21.400

23.900

26.000

29.550

16

21.400

23.900

26.000

29.550

17

21.900

24.550

26.800

30.500

18

21.900

24.550

26.800

30.500

19

22.400

25.150

27.600

31.450

20

22.400

25.150

27.600

31.450

21

22.900

25.800

28.400

32.400

22

22.900

25.800

28.400

32.400

23

23.450

26.550

29.250

33.350
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Salarisschalen

C1

C2

C3

C4

C5

Minimum

13.550

14.250

15.900

18.550

20.400

Maximum

21.950

22.800

24.800

26.550

29.300

Verhoging

1x1x600

1x1x550

1x1x650

1x1x550

1x1x600

1x2x600

9x2x600

2x2x600

1x2x600

1x2x600

1x2x550

1x2x550

1x2x650

2x2x550

1x2x650

8x2x600

2x2x600

1x2x600

1x2x600

1x2x600

1x2x550

1x2x850

1x2x650

1x2x550

1x2x650

1x2x600

2x2x600

1x2x600

2x2x600

1x2x700

1x2x650

2x2x550

1x2x650

1x2x600

1x2x600

2x2x600

1x2x650

1x2x550

1x2x650

2x2x600

1x2x600

1x2x600

1x2x850

1x2x550

1x2x650

1x2x600

1x2x850

0

13.550

14.250

15.900

18.550

20.400

1

14.150

14.800

16.550

19.100

21.000

2

14.150

14.800

16.550

19.100

21.000

3

14.750

15.400

17.150

19.700

21.600

4

14.750

15.400

17.150

19.700

21.600

5

15.300

16.000

17.750

20.250

22.250

6

15.300

16.000

17.750

20.250

22.250

7

15.900

16.600

18.400

20.800

22.850

8

15.900

16.600

18.400

20.800

22.850

9

16.500

17.200

19.000

21.400

23.500

10

16.500

17.200

19.000

21.400

23.500

11

17.100

17.800

19.650

21.950

24.100

12

17.100

17.800

19.650

21.950

24.100

13

17.700

18.400

20.250

22.550

24.700

14

17.700

18.400

20.250

22.550

24.700

15

18.300

19.000

20.850

23.100

25.350

16

18.300

19.000

20.850

23.100

25.350

17

18.900

19.600

21.500

23.650

25.950

18

18.900

19.600

21.500

23.650

25.950

19

19.500

20.200

22.100

24.250

26.550

20

19.500

20.200

22.100

24.250

26.550

21

20.100

20.750

22.750

24.800

27.200

22

20.100

20.750

22.750

24.800

27.200

23

20.650

21.350

23.350

25.400

27.800

24

20.650

21.350

23.350

25.400

27.800

25

21.250

21.950

23.950

25.950

28.450

26

21.250

21.950

23.950

25.950

28.450

27

21.950

22.800

24.800

26.550

29.300
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Salarisschalen

D1

D2

D3

D4

D5

Minimum

13.300

14.300

15.500

16.900

17.000

Maximum

18.300

19.600

20.700

21.950

23.800

Verhoging

1x1x350

1x1x350

1x1x350

1x1x350

1x1x300

3x2x350

1x2x350

1x2x400

1x2x350

2x2x500

1x2x300

1x2x400

1x2x350

1x2x300

1x2x300

8x2x350

1x2x350

1x2x400

10x2x350

1x2x800

1x2x500

1x2x400

2x2x350

1x2x550

1x2x500

1x2x350

1x2x400

4x2x400

1x2x400

1x2x350

1x2x500

1x2x350

1x2x400

3x2x600

1x2x400

1x2x350

2x2x350

1x2x400

1x2x400

1x2x350

1x2x350

1x2x400

1x2x500

1x2x350

0

13.300

14.300

15.500

16.900

17.000

1

13.650

14.650

15.850

17.250

17.300

2

13.650

14.650

15.850

17.250

17.300

3

14.000

15.000

16.250

17.600

17.800

4

14.000

15.000

16.250

17.600

17.800

5

14.350

15.400

16.600

17.900

18.300

6

14.350

15.400

16.600

17.900

18.300

7

14.700

15.750

17.000

18.250

18.600

8

14.700

15.750

17.000

18.250

18.600

9

15.000

16.150

17.350

18.600

19.400

10

15.000

16.150

17.350

18.600

19.400

11

15.350

16.500

17.700

18.950

19.900

12

15.350

16.500

17.700

18.950

19.900

13

15.700

16.900

18.100

19.300

20.300

14

15.700

16.900

18.100

19.300

20.300

15

16.050

17.250

18.450

19.650

20.700

16

16.050

17.250

18.450

19.650

20.700

17

16.400

17.650

18.850

20.000

21.100

18

16.400

17.650

18.850

20.000

21.100

19

16.750

18.000

19.200

20.350

21.500

20

16.750

18.000

19.200

20.350

21.500

21

17.100

18.350

19.600

20.700

22.000

22

17.100

18.350

19.600

20.700

22.000

23

17.450

18.750

19.950

21.050

22.600

24

17.450

18.750

19.950

21.050

22.600

25

17.800

19.100

20.350

21.400

23.200

26

17.800

19.100

20.350

21.400

23.200

27

18.300

19.600

20.700

21.950

23.800
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Salarisschalen

E1

E2

E3

Minimum

13.250

13.550

14.200

Maximum

15.000

15.650

16.550

Verhoging

1x1x100

1x1x150

1x1x150

3x2x100

7x2x150

12x2x150

1x2x150

1x2x100

1x2x400

3x2x100

4x2x150

6x2x150

1x2x200

0

13.250

13.550

14.200

1

13.350

13.700

14.350

2

13.350

13.700

14.350

3

13.450

13.850

14.500

4

13.450

13.850

14.500

5

13.550

14.000

14.650

6

13.550

14.000

14.650

7

13.650

14.150

14.800

8

13.650

14.150

14.800

9

13.800

14.300

14.950

10

13.800

14.300

14.950

11

13.900

14.450

15.100

12

13.900

14.450

15.100

13

14.000

14.600

15.250

14

14.000

14.600

15.250

15

14.100

14.750

15.400

16

14.100

14.750

15.400

17

14.250

14.850

15.550

18

14.250

14.850

15.550

19

14.400

15.000

15.700

20

14.400

15.000

15.700

21

14.550

15.150

15.850

22

14.550

15.150

15.850

23

14.700

15.300

16.000

24

14.700

15.300

16.000

25

14.850

15.450

16.150

26

14.850

15.450

16.150

27

15.000

15.650

16.550
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Salarisschalen

AV1

AV2

AV3

AV4

Minimum

22.750

26.350

28.050

30.400

Maximum

35.350

38.950

43.000

49.400

Verhoging

1x1x1.000

1x1x1.050

1x1x1.250

1x1x1.600

5x2x1.050

1x2x1.050

2x2x1.250

3x2x1.550

1x2x1.000

1x2x1.000

1x2x1.000

1x2x1.600

4x2x1.050

5x2x1.050

4x2x1.250

4x2x1.550

1x2x1.150

1x2x1.000

1x2x1.200

1x2x1.600

2x2x1.050

2x2x1.250

1x2x1.550

1x2x1.150

1x2x1.300

1x2x1.800

0

22.750

26.350

28.050

30.400

1

23.750

27.400

29.300

32.000

2

23.750

27.400

29.300

32.000

3

24.800

28.450

30.550

33.550

4

24.800

28.450

30.550

33.550

5

25.850

29.450

31.800

35.100

6

25.850

29.450

31.800

35.100

7

26.900

30.500

33.000

36.650

8

26.900

30.500

33.000

36.650

9

27.950

31.550

34.250

38.250

10

27.950

31.550

34.250

38.250

11

29.000

32.600

35.500

39.800

12

29.000

32.600

35.500

39.800

13

30.000

33.650

36.750

41.350

14

30.000

33.650

36.750

41.350

15

31.050

34.700

38.000

42.900

16

31.050

34.700

38.000

42.900

17

32.100

35.700

39.200

44.450

18

32.100

35.700

39.200

44.450

19

33.150

36.750

40.450

46.050

20

33.150

36.750

40.450

46.050

21

34.200

37.800

41.700

47.600

22

34.200

37.800

41.700

47.600

23

35.350

38.950

43.000

49.400
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Artikel 3
Volgende overgangsmaatregelen die werden voorzien ten gevolge van de invoering van de
krachtlijnen Kelchtermans blijven gelden:
De inschakelingstabellen vastgelegd in de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 4 juli 1997 waarbij het basisstatuut en het geldelijk statuut vastgesteld wordt blijven
behouden.
ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH MEDEWERKERS:
NIVEAU

NIEUWE SALARISSCHAAL

VORIGE SCHAAL

vanaf 01.01.1994
NIVEAU E

salarisschaal E1

1.10

salarisschaal E2

1.12
1.13

NIVEAU D

salarisschaal E3

alle selectieschalen in dit niveau

salarisschaal D1

1.14
1.22
1.24

salarisschaal D2

1.26
1.30
alle selectieschalen in dit niveau

NIVEAU C

salarisschaal D3

1.40

salarisschaal C1

1.50
1.35

salarisschaal C2

1.31
1.37bis
alle selectieschalen in dit niveau

salarisschaal C3

1.47
1.51
1.58
1.53
1.55a
1.43

salarisschaal C4

1.63
1.55

NIVEAU B

salarisschaal B1

1.55 (ook maatsch. assist.)

salarisschaal B2

1.61 (ook maatsch. assist.)
alle selectieschalen in dit niveau

salarisschaal B3

1.77 (ook maatsch. assist.)

salarisschaal B4

1.66
1.78
1.78a
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NIVEAU A

salarisschaal A1

1.80

salarisschaal A3

1.87

salarisschaal A4

1.89

salarisschaal A5

1.93

salarisschaal A6

1.91
1.92

salarisschaal A7

1.94

salarisschaal A9

1.95

wettelijke graden

OCMW-secretaris
OCMW-ontvanger

Vanaf 01.01.1999 werden bovenvermelde weddeschalen van niveau A vervangen door
onderstaande:

NIVEAU A

Schalen 1994

Schalen sectoraal akkoord ‘97-‘98

A1

A1a

A2

A1b

A3

A2a

A4

A4a

A5

A5a
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