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Zitting van 25.06.20

#Onderwerp : HRM. Bezoldingsstatuut. Wijzigingen#

Openbare zitting

Administratie en beheer van het personeel

De Gemeenteraad,
 
Gezien zijn beraadslaging van 4 december 1997 houdende vaststelling van het Bezoldigingsstatuut van toepassing
op het gemeentelijk personeel, met uitsluiting van de Gemeentesecretaris en de Gemeenteontvanger, van kracht
op 1 januari 1997 alsook zijn latere wijzigingen;
 
Gezien zijn beraadslaging van 26 september 2019 houdende verschillende wijzigingen van het
Bezoldigingsstatuut;
 
Gezien het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2017 tot vaststelling van de algemene
bepalingen inzake de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het gemeentepersoneel;
 
Gezien het Besluit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2017 tot vaststelling van de algemene
bepalingen inzake de niveaus, rangen en graden van het gemeentepersoneel;
 
Overwegende dat het er op aankomt verschillende wijzigingen aan te brengen aan gezegde statuut, namelijk voor
:

de toetreding van de schaal van rang 2 en 3 mits naleving van de voorwaarden vanaf 1 juli 2020;
de diplomavereisten;
de verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques toegekend aan de personeelsleden;
de vergoeding voor het onderhoud van het uniform of de werkkledij;
de verhoging van 3,49% van de weddes van niveau E;
de toekenning van een vergoeding aan de agent dat controle der taksen uitvoert en aan de constator-

agent  van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) uitdrukkelijk aangeduid door het College
buiten zijn werkuren;

de toekenning van een vergoeding aan de agent dat een dagelijkse wacht uitvoert in de

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

1/2Gemeenteraad - 25.06.2020 - Uittreksel van dossier 58444

#013/25.06.2020/A/0012#



bereikbaarheidsregeling te midden van de parkeercel;

Overwegende dat het bezoldigingsstatuut in deze zin moest gewijzigd worden;
 
Gezien het Onderhandelingscomité van 20 mei 2020; 
 
Gezien het protocol goedgekeurd door de vakbonden; 
 
Gezien het voorstel van het College;
 
Gezien de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gezien de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende organisatie van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd per ordonnantie van 23 juni 2016;
 
Gezien het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998 betreffende het
overmaken aan de Regering van de akten van de gemeentelijke overheden met oog op het uitoefenen van het
administratief toezicht en zijn latere wijzigingen;
 
Gezien de omzendbrief van de H. Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 augustus
1998;
 
BESLUIT de aangebrachte wijzigingen aan het Bezoldigingsstatuut goed te keuren.
 
TE PRECISEREN dat de inhoud van de bijlage van het Arbeidsreglement betreffende de maaltijdcheques
dienovereenkomstig aangepast zal worden.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

2 bijlagen
Bezoldigingsregeling_20200611_CLCLpdf.pdf, statut-pécuniaire_20200611_final_CLCL.pdf

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Cathy MARCUS
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