
Geachte leden van het bijzonder comité 
  
Zoals eerder gecommuniceerd is het college naar aanleiding van de wijziging in de regelgeving van de 
pensioenen (gemengd pensioen) principieel akkoord gegaan om in die zin tot verdere statutarisering 
van het administratief en technisch kader over te gaan onder volgende voorwaarden: 
De kandidaten moeten, naast de bepalingen opgenomen in artikel 122 van de Rechtspositieregeling 
voor het administratief en technisch personeel, ten minste 3 jaar dienstanciënniteit kunnen 
aantonen bij een overheid en over een dienstanciënniteit van minimum 6 maanden binnen de 
Hulpverleningszone Waasland beschikken op de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen.  
  
Dit betekent dat artikel 122 van de RPR (oorspronkelijk hoofdstuk rond interne personeelsmobiliteit 
als bijlage) als volgt gewijzigd dient te worden:   
De kandidaten moeten ten minste: 
1° een minimale graadanciënniteit van zes maanden hebben; 
2° ten minste 3 jaar dienstanciënniteit aantonen bij een overheid; 
3° minimum over 6 maanden dienstanciënniteit binnen de Hulpverleningszone Waasland beschikken; 
4° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben over de laatste evaluatie; 
5° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving; 
6° zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste voor de functie.  
  
  
De syndicale vakorganisaties verklaren zich akkoord met de gewijzigde personeelsformatie als 
bijlage. 
  
Het college heeft beslist om volgende functies in de formatie statutair te voorzien: 

functie invulling niveau  dienst 

Administratief medewerker 0,8 C1-2-3 Postlokale Ondersteuning 

Administratief medewerker 1 C1-2-3 Postlokale Ondersteuning 

Administratief medewerker 1 C1-2-3 Postlokale Ondersteuning 

Calltaker/dispatcher 1 C1-23 Dispatching/HC 112/ICT 

Calltaker/dispatcher 1 C1-2-3 Dispatching/HC 112/ICT 

Schoonmaakster 0,5000 E1-2-3 Reiniging gebouwen 

Schoonmaakster 0,5000 E1-2-3 Reiniging gebouwen 

  
Bijkomend is het college eveneens akkoord gegaan om de functie van administratief bediende 
(baliemedewerker) definitief op het kader te voorzien. Op dit moment is deze functie binnen het 
administratief kader voorzien onder voorbehoud van ‘invulling in functie van de financiële 
haalbaarheid’ en beperkt in tijd tot en met 31/12/2017. Om tot definitieve invulling te kunnen 
overgaan is het noodzakelijk om deze voorwaarde uit de formatie te schrappen.  
  
Daarnaast is er een tekstuele aanpassing doorgevoerd in het overzicht van de formatie voor het 
administratief en technisch personeel, met name de functie van contractueel dispatcher is 
toegevoegd in overeenstemming met het personeelsplan/organogram. Door een administratieve 
vergissing werden slechts 4 functies van dispatch opgenomen in plaats van 5. 
  
Mag ik u alvast vragen zich hiermee formeel akkoord te verklaren, zoals met alle partijen besproken, 
aangezien de tijd dringt om deze procedures administratief afgehandeld te krijgen ten voordele van 
de betrokken werknemers. Dit kan in eerste instantie via een reply zodat de zoneraad tot definitieve 
wijziging van de formatie kan overgaan en het college de vacantverklaring kan goedkeuren op 12 



oktober 2017. Mag ik u wel vragen om mij bijgaand protocol ondertekend met eventueel de 
opmerkingen te bezorgen (dit kan ingescand doorgestuurd worden)? 
  
 


