
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Gent – Gemeente Gavere

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

zitting van 18 november 2019

Aanwezig: Dieter De Mets, voorzitter van de gemeenteraad

Denis Dierick, burgemeester

Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen

Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Jef Vermaere, Wim Malfroot, Luc Goemaere, 
Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele 
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peter De Rycke, raadsleden

Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldigd: Ankie D'Hollander, gemeenteraadslid

Afwezig: /

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 
10 september 2018)

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 186.

JURIDISCH KADER

 Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft.

 Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven

 Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van 
het adoptieverlof en tot invoering van een pleegouderverlof.

 Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

 Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers.

 Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2008 houdende 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.

 Koninklijk besluit van 5 mei 2019 houdende tot van diverse bepalingen betreffende de 
thematische verloven.

 Koninklijk besluit van 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van 
daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of 
beroepsziekte.

 Koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19 §2 14° van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

 Koninklijk besluit van 5 mei 2019 houdende tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de 
thematische verloven.

 Gemeenteraadsbesluit van 10 september 2018 houdende rechtspositieregeling 
gemeentepersoneel - vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017).

 Verslag van het managementteam van 6 september 2019.

 Verslag en protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van 28 oktober 2019.

 Ontwerp rechtspositieregeling.

MOTIVERING

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het voorontwerp van de 
rechtspositieregeling.



Het managementteam besprak het voorontwerp tijdens zijn vergadering van 6 september 2019 en gaf 
een positief advies.

Het bijzonder onderhandelingscomité besprak het ontwerp tijdens zijn vergadering van 28 oktober 2019 
en sloot een protocol van akkoord af.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

 de gelijkschakeling van bepaalde daggedeelten in geval van deeltijdse werkhervatting voor de 
berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld;

 de invoering van een vergoeding voor loopbaanbegeleiding (in uitvoering van het actieplan 
psycho-sociale risico's);

 de invoering van een vergoeding begeleiding wegens psycho-sociale klachten (in uitvoering van 
het actieplan psycho-sociale risico's);

 de aanpassing van de bedragen van de afscheidspremie bij pensionering;

 de beperking van de overdracht van jaarlijkse vakantiedagen;

 de beperking van het onbetaald verlof als gunst;

 de versoepeling van de opnamemodaliteiten van ouderschapsverlof (stelsel 
loopbaanonderbreking);

 de versoepeling van de opnamemodaliteiten van bijstand of verzorging van een zwaar ziek 
gezins- of familielid (stelsel loopbaanonderbreking);

 de invoering van de loopbaanonderbreking voor erkende mantelzorg;

 de versoepeling van de opnamemodaliteiten van palliatief verlof (stelsel loopbaanonderbreking);

 de aanpassing van bepalingen inzake tucht;

 de bijstelling van de afrondingsverschillen in de weddeschalen van de decretale graden door 
aanpassing naar de weddeschalen AD0210 en FD 0210 zoals medegedeeld door de Federale 
Pensioendienst;

De overige wijzigingen worden geduid in het ontwerp.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: De rechtspositieregeling vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2: Behoudens andersluidende bepalingen treedt de rechtspositieregeling in werking op 1 januari 
2020.

Onderhavige beslissing vervangt bij zijn inwerkingtreding het gemeenteraadsbesluit van 10 
september 2018 houdende rechtspositieregeling gemeentepersoneel - vaststellen (vervangen 
gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017).

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Serge Ronsse

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,
Te Gavere, 26 november 2019

De algemeen directeur,

Serge Ronsse

De voorzitter van de gemeenteraad,

Dieter De Mets


