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Personeel - Wijziging rechtspositieregeling: Principieel akkoord
De raad,
In besloten zitting vergaderd.
Samenvatting
Er wordt voorgesteld de gemeentelijke rechtspositieregeling (GRPR) aan te passen.
Meer bepaald betreft het de wijziging van het artikel m.b.t. de salarisschaal van
gemeentesecretaris/algemeen directeur en financieel beheerder/financieel directeur +
toevoeging van de salarisschalen van algemeen directeur en financieel directeur in Bijlage IV.
bij de GRPR.
Voorgeschiedenis
 16/01/2020: Advies M-team m.b.t. wijzigingen van de rechtspositieregeling
 28/01/2020: Besluit college van burgemeester en schepenen houdende
standpuntbepaling wijziging rechtspositieregeling.
 10/03/2020: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van
25/03/2020.
Feiten en context
De gepubliceerde salarisschalen voor de decretale graden dienen ingevoegd te worden in
Bijlage IV van de gemeentelijke rechtspositieregeling.
Ook de verwijzingen hiernaar, in artikel 244, dienen te worden aangepast.
Advies
Het M-team verleende op 16/01/2020 gunstig advies aan de voorgestelde wijzigingen.
Juridische grond
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2007 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.
Argumentatie
 Wijziging van art. 244 m.b.t. de salarisschaal van gemeentesecretaris/algemeen
directeur en financieel beheerder/financieel directeur.
o Toelichting: Op de website van de toezichthoudende overheid werden de
salarisschalen van de decretale graden gepubliceerd. Deze dienen
overgenomen te worden.
o Voorstel van nieuwe tekst:
De salarisschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld tussen minimum €
39.294,07 en maximum € 58.036,33 en wordt gespreid over 15 jaar.
De salarisschaal van de financieel directeur wordt vastgesteld tussen minimum €
37.016,16 en maximum € 54.671,90 en wordt gespreid over 15 jaar.
Als het inwoneraantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners,
op basis waarvan met toepassing van artikel 122, eerste lid, en artikel 124, eerste
lid van het Rechtspositieregelingsbesluit de salarisschaal van de algemeen directeur
en van de financieel directeur werd vastgesteld, dan behouden de algemeen
directeur en de financieel directeur in dienst hun salarisschaal ten persoonlijken titel.
De uitgewerkte salarisschalen van de algemeen directeur en de financieel directeur
bevinden zich in bijlage IV bij dit besluit.
 Toevoeging van de salarisschalen van algemeen directeur en financieel directeur in
bijlage IV. van de GRPR.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Gaat akkoord volgende wijzigingen aan te brengen aan de gemeentelijke
rechtspositieregeling:
 Wijziging van de tekst van art. 244 m.b.t. de salarisschaal van
gemeentesecretaris/algemeen directeur en financieel beheerder/financieel directeur als
volgt:
De salarisschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld tussen minimum € 39.294,07 en
maximum € 58.036,33 en wordt gespreid over 15 jaar.
De salarisschaal van de financieel directeur wordt vastgesteld tussen minimum € 37.016,16 en
maximum € 54.671,90 en wordt gespreid over 15 jaar.
Als het inwoneraantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners, op basis
waarvan met toepassing van artikel 122, eerste lid, en artikel 124, eerste lid van het
Rechtspositieregelingsbesluit de salarisschaal van de algemeen directeur en van de financieel
directeur werd vastgesteld, dan behouden de algemeen directeur en de financieel directeur in
dienst hun salarisschaal ten persoonlijken titel.
De uitgewerkte salarisschalen van de algemeen directeur en de financieel directeur bevinden
zich in bijlage IV bij dit besluit.



Toevoeging van de salarisschalen van algemeen directeur en financieel
directeur in bijlage IV. van de GRPR.
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Artikel 2 - Maakt deze wijziging aan de gemeentelijke rechtspositieregeling bekend
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 285, 286 en 287 van het Decreet over het
lokaal bestuur en overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 08/05/1965 tot instelling
van de arbeidsreglementen.
Artikel 3 - Geeft deze wijziging aan de gemeentelijke rechtspositieregeling door via het
digitaal loket Toezicht Agentschap Binnenlands Bestuur.
Voor eensluidend uittreksel:

Ethel Van den Wijngaert,
Algemeen directeur

Julie De Clerck,
Voorzitter gemeenteraad

