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OCMW PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2021
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita
Horions, Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann
Kauffmann, Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
OCMW-personeel - rechtspositieregeling – aanpassing geboorteverlof.
Aanleiding en doel
De rechtspositieregeling voorziet in Titel X, hoofdstuk X art. 295 en art.296 o.a. in de toekenning van
omstandigheidsverlof bij een bevalling van de echtgenote of van de samenwonende partner voor maximum 10
werkdagen ter gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van de werknemer (eerste graad). Dit
omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is bezoldigd, met uitzondering van een deel van het
vaderschapsverlof voor contractuele personeelsleden.
Op 30 december 2020 verscheen de Programmawet van 20 december 2020 in het Belgisch staatsblad die deze 10 dagen
uitbreidt voor de personeelsleden die onder de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 vallen.
Op 24 september 2021 verscheen er een besluit van de Vlaamse Regering dat deze 10 dagen uitbreidt voor de statutaire
personeelsleden.
Juridische gronden
Artikel 186 van het decreet over het lokaal bestuur.
Programmawet van 20 december 2020.
De arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en latere wijzigingen, in bijzonder artikel 30§2.
Koninklijk Besluit van 10 januari 2021 tot wijziging van artikel 223 bis van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994.
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot wijziging van artikel 136 en 209 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Adviezen
Deze wijziging werd voorgelegd aan het managementteam en de vakbonden en gunstig geadviseerd.
Motivering
De Vlaamse Regering heeft met het besluit van 24 september 2021 voor een wettelijk kader gezorgd voor een
uitbreiding van het geboorteverlof voor de statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, tot 15
werkdagen vanaf 1 januari 2021 en tot 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023, conform de bepalingen in de
arbeidsovereenkomstenwet die van toepassing is voor de contractuele personeelsleden.
In uitvoering van deze dwingende bepalingen dient de rechtspositieregeling eveneens in die zin aangepast te worden.
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Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :
Artikel 1.In artikel 211, derde lid, van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt tussen de zinsnede “1971,”en
het woord “worden” de zinsnede “of omstandigheidsverlof genoot voor een gebeurtenis als vermeld in artikel 295, §1,
2°,”ingevoegd.
Artikel 2.In artikel 295 van de rechtspositieregeling worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt in de tabel de rij
“2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter gelegenheid van de geboorte van een kind dat
wettelijk afstamt van de werknemer :10 werkdagen“
vervangen door de rij
“2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter gelegenheid van de geboorte van een kind dat
wettelijk afstamt van de werknemer: voor een geboorte vanaf 1 januari 2021 15 werkdagen en voor een geboorte vanaf
1 januari 2023 20 werkdagen“
Artikel 3.Artikel 296 wordt vervangen door wat volgt:
“Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is in alle gevallen bezoldigd, met uitzondering van
het omstandigheidsverlof voor een gebeurtenis als vermeld in artikel 295, eerste lid, 2°.
De volgende beloningsregeling geldt voor het omstandigheidsverlof voor een gebeurtenis als vermeld in artikel 295,
eerste lid, 2°:
1° als de geboorte vanaf 1 januari 2021 plaatsvindt, heeft het statutaire personeelslid gedurende de eerste tien dagen
recht op een doorbetaling van het salaris en gedurende de vijf resterende dagen recht op een brutosalaris van 82%.
Om het salaris te bepalen, wordt het brutosalaris op jaarbasis begrensd op 26.230 euro tegen 100%;
2° als de geboorte vanaf 1 januari 2023 plaatsvindt, heeft het statutaire personeelslid gedurende de eerste tien dagen
recht op een doorbetaling van het salaris en gedurende de tien resterende dagen recht op een brutosalaris van 82%.
Om het salaris te bepalen, wordt het brutosalaris op jaarbasis begrensd op 26.230 euro tegen 100%.”;
Voor het contractuele personeelslid wordt het omstandigheidsverlof voor een gebeurtenis als vermeld in artikel 295,
eerste lid, 2°, toegekend conform de regeling, vermeld in artikel 30, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten. Voor het personeelslid dat dienstvrijstelling heeft gekregen voor de gebeurtenis, vermeld in
artikel 295, eerste lid, 2°, worden die dagen dienstvrijstelling verminderd met het aantal dagen, vermeld in artikel 295,
eerste lid, 2°.”.
Artikel 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021

Namens raad voor maatschappelijk welzijn :

.

de secretaris
get. Peter Spooren

de voorzitter
get. Juul Vrolix

voor eensluidend uittreksel:
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