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Besprekingen en besluiten van het College

Personeel / Onderwijs - Aanpassen RPR - verschuiving dienstvrijstelling op eerste werkdag van het 
nieuwe jaar (namiddag) naar 24 december in de namiddag.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56.

Wetten en Reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 en latere wijzigingen houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 

Verwijzingsdocumenten

 Gemeenteraadsbeslissing van 24.01.2013 en latere wijzigingen houdende vaststellen van de 
lokale rechtspositieregeling. 

 Aktename toezichthoudende overheid van 27.03.2013.
 Gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2016 houdende delegatie bevoegdheid vaststellen 

personeelsformatie, organogram en rechtspositieregeling naar het schepencollege. 

Verantwoording

 In artikel 359 van onze rechtspositieregeling wordt bepaald dat het personeelslid een halve dag 
dienstvrijstelling krijgt in de namiddag op de eerste werkdag van het jaar. 



 Gezien dit in het kader van de dienstverlening naar de burger soms voor problemen zorgt, is het 
aangewezen om deze halve dag dienstvrijstelling te verschuiven naar 24 december in de 
namiddag. 

 De verschuiving van de halve dag dienstvrijstelling naar 24 december in de namiddag zal op het 
Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité besproken worden. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Artikel 359 van de rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt : 
Het personeelslid krijgt een halve dag dienstvrijstelling in de namiddag op 24 december. 

Art. 2
De verschuiving van de halve dag dienstvrijstelling naar 24 december zal aan de vakorganisaties 
worden voorgelegd op 18.03.2021.

Namens het college

Get. Lien Ysebaert Get. Servaas Van Eynde
Algemeen directeur wnd Burgemeester-voorzitter, wnd.
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