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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina
Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Virginie Taittinger, Christian De
Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van
Vaerenbergh, Farida Tatou, Edoardo Traversa, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Annick Petit, wnd. gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Luc Robert, Rachid Madrane, Sandra Jen, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 19.09.16
#Onderwerp : Personeel – Bijlage IV van het Organiek Besluit voor het gemeentepersoneel – Bijlage IV
van het Arbeidsreglement – Intern reglement betreffende de verloven en de afwezigheden van het
gemeentelijk personeel – Hoofdstuk VIII : Verlof wegens ziekte – Afdeling 2 : Bepalingen voor het
benoemd personeel – Wijzigingen#
Openbare zitting

HRM - gemeentepersoneel
De gemeenteraad,
gezien zijn beraadslaging van 26/05/1997 (ref. : 26.05.97/A/002) houdende wijziging van de organieke
besluiten voor het administratief en technisch personeel, van het grondbeleid, werklieden- en
meesterschapspersoneel, verzorgings-, bijstands- en buitenschools personeel – niet-gesubsidieerd
onderwijs in toepassing van het sociaal handvest, uitvoerbaar geworden door het schrijven van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 04 /09/1997 (ref. : 005-97/1174 9-iv) ;
gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 17 november 2003 houdende goedkeuring van een nieuw
intern reglement betreffende de verloven en de afwezigheden van het gemeentelijk personeel ;
gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 22 mei 2006 houdende goedkeuring van het
arbeidsreglement voor het gemeentelijk personeel ;
gezien, in het bijzonder, Hoofdstuk VIII – Verlof wegens ziekte dat bepaald in zijn artikel 4 9 dat een
benoemd personeelslid dat de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, wordt ambtshalve in rust gesteld de eerste
dag van de maand volgend op die waarin hij, zonder dat hij definitief ongeschikt is bevonden, sedert zijn
zestigste verjaardag, 365 dagen afwezigheid wegens ziekte telt ;
gezien de wet van 27 juni 2016 houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische
en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens
ziekte;
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overwegende dat het daarom noodzakelijk is om artikel 4 9 van het huidig reglement te wijzigen;
overwegende dat de huidige beraadslaging voorgelegd werd aan de representatieve vakbondsorganisaties ;
gelet op artikels 100, 117 en 14 5 van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST :
om de wijziging van het artikel 4 9 van het intern reglement betreffende de verloven en de afwezigheden van
het gemeentelijk personeel goed te keuren als volgt :
Artikel 49 :
Het benoemd personeelslid dat,
- vanaf 1 juli 2016 de leeftijd van 62 jaar
- vanaf 1 januari 2017 de leeftijd van 62 jaar en 6 maanden
- vanaf 1 januari 2018 de leeftijd van 63 jaar
heeft bereikt, wordt ambtshalve in rust gesteld de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij,
zonder dat hij definitief ongeschikt is bevonden, sedert
- de datum waarop hij de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt vanaf 1 juli 2016,
- de datum waarop hij de leeftijd van 62 jaar en 6 maanden heeft bereikt vanaf 1 januari 2017,
- de datum waarop hij de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt vanaf 1 januari 2018,
3 65 dagen afwezigheid wegens ziekte telt.
Voor de berekening van de 365 dagen komen de afwezigheden te wijten aan een arbeidsongeval, een
ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte niet in aanmerking.
De halve dagen afwezigheid ten gevolge van verminderde prestaties wegens ziekte komen niet in
aanmerking.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 21 september 2016

De wnd. gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Annick Petit

Patrick Lenaers
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