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Aanwezig: Maarten De Veuster, voorzitter vast bureau.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Walter Brat, Véronique 
D'Exelle, leden vast bureau..
An Adriaenssens, wnd. algemeen directeur.

Verontschuldigd: Paul Valkeniers, Paul De Swaef, leden vast bureau..
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

WIJZIGINGEN ARBEIDSREGLEMENT LOKAAL BESTUUR SCHOTEN - 
DEFINITIEF AKKOORD

Het vast bureau,

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2020 houdende de delegatie 
van bevoegdheden naar het vast bureau;

Gelet op de bevoegdheid van het vast bureau tot vaststelling van het arbeidsreglement;

Gelet op de vaststelling van het vast bureau van het arbeidsreglement van het lokaal bestuur Schoten 
in zitting van 29 april 2021 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel en latere aanpassingen;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, het gemeentedecreet en het OCMW-decreet;

Gelet op de gevoerde besprekingen met het MAT en daaropvolgend gunstig advies;

Gelet op het principieel akkoord van het college in zitting van 19 mei 2022;

Gelet op de gevoerde bespreking in het bijzonder onderhandelingscomité op 30 mei 2022 en het 
daaropvolgend protocol voor akkoord (03/2022);

Overwegende dat de ingangsdatum van de wijzigingen aan het arbeidsreglement wordt vastgesteld op 
13 juni 2022;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit: 

Artikel 1

De wijzigingen van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel aan artikels 52, 62, 71, 89/2 en 
99/2 vast te stellen (zoals in bijlage aan dit besluit).

Artikel 2

De wijzigingen aan de bijlagen van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel aan bijlage 1.1, 
1.2, 2.7, 2.14, 2.15, 5.1, 14.2 en 14.6 vast te stellen (zoals in bijlage aan dit besluit).

Artikel 3



De wijzigingen aan het arbeidsreglement en de bijlagen in werking te laten treden op 13 juni 2022 en 
de opdracht te geven aan de personeelsdienst om deze wijzigingen te communiceren binnen de 
organisatie.

Artikel 4

Een afschrift te bezorgen binnen de 8 dagen aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie - 
Toezicht op de sociale wetten.

wnd. algemeen directeur,
An Adriaenssens

voorzitter vast bureau,
Maarten De Veuster

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Maarten De Veuster


