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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 30 april 2019

VRIJE TIJD EN WELZIJN

23 2019_GR_00129 Stedelijke Servaisacademie - Arbeidsreglement personeel - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de 
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De 
Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Amber Magnus; de heer Yves Demanet

Verontschuldigd:
mevrouw Joke Ots; de heer Jeroen Hofmans

Beschrijving
Aanleiding en doel
De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt dat het schoolbestuur voor 
haar personeel een arbeidsreglement moet opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen. 
Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast. Aangezien de 
personeelsleden van de Servaisacademie niet onder het arbeidsreglement van de Stad vallen dient 
een afzonderlijk arbeidsreglement te worden opgesteld. 

Op 28 februari 2018 keurde het Vlaams Parlement een nieuw decreet op het Deeltijds Kunstonderwijs 
goed. Dit nieuwe decreet veranderde op verschillende vlakken de organisatie van de academies en 
wijzigde enkele belangrijke terminologieën. Hierdoor dringt een aanpassing van het arbeidsreglement 
van de Servaisacademie zich op.

Advies en motivering
Aangezien er in heel wat artikels aanpassingen dienden te gebeuren, werd een volledig nieuw 
arbeidsreglement opgesteld dat alle voorgaande versies vervangt.
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Het voorliggend ontwerp is - net als het huidige arbeidsreglement - gebaseerd op het model dat werd 
opgesteld door de Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten (OVSG). Het bevat de door de 
wetgeving verplicht op te nemen onderdelen aangevuld met bepalingen die de goede werking van de 
school moeten garanderen. Waar mogelijk en wenselijk werden de richtlijnen van het huidige 
arbeidsreglement bewaard.

Het nieuwe arbeidsreglement dient aan de gemeenteraad voorgelegd te worden na syndicale 
onderhandeling.

Juridische gronden
Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Advies ABOC dd. 2 april 2019. 

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 22 maart 2019. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Geen financiële gevolgen

Beleidsinformatie
001 - Overig beleid  >001 - Overig beleid  > 001 - Overig beleid 

Advies
ABOC
Gunstig advies

Personeelszaken
Gunstig advies

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Gunstig advies
De onderwijswetgeving voorziet dat er voor alle personeelsleden aangesteld in een wervingsambt 2 
evaluatoren worden aangeduid. De eerste evaluator is steeds de directeur van de academie. De 
tweede evaluator mag door het schoolbestuur zelf worden aangeduid. Totnogtoe vervulde het 
diensthoofd HRM de rol van 2e evaluator. Om de continuïteit te garanderen wordt voorgesteld deze 
taak toe te vertrouwen aan de clusterverantwoordelijk personeelszaken (zie bijlage 3). Bij het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid werd nagevraagd of dit mogelijk is. Uit 
het antwoord blijkt dat hiertegen juridisch geen bezwaar is.  

Besluit
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Artikel 1
Het arbeidsreglement van de Stedelijke Servaisacademie wordt goedgekeurd. 

Bijlagen
1. Arbeidsreglement Servaisacademie Halle.pdf
2. VerslagABOC_02042019.pdf
3. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 22 maart 2019.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


