
r o v in c i eLimburg

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel zoals vastgesteld door de
provincieraad op 2 december 2008 en de latere wijzigingen;

Gelet inzonderheid op Titel ll, Hoofdstuk lll, De selectieprocedure;

Gelet op artikel 15 $3 waarin de regels inzake de samenstelling van selectiecommissies
opgenomen zijn;

Ovenvegende dat het om praktische redenen aangewezen is om artikel 15 $3 te wijzigen;

Gelet op de onderhandelingen die gevoerd werden in de schoot van het Bijzonder Comité op
25 september 2O2O;

Gehoord het verslag van Tom Vandeput, lid van het college;

BESLUIT
Artikel í ln het besluit van de provincieraad van 2 december 2008 en de latere wijzigingen,
houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, wordt artikel
15 $3 als volgt gewijzigd:

$1. De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie.

$2. De selecties kunnen gedeeltelijk uitbesteed aan een extern selectiebureau.
Het selectiebureau voert de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de
opdracht.

$3. Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels:
1" de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen
2" elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden waaronder een personeelslid van niveau A van
de directie die personeelszaken onder haar bevoegdheid heeft.
Voor selecties voor functies van niveau B of lager kan dit personeelslid van niveau A vervangen worden
door een personeelslid van niveau B van de directie die personeelszaken onder haar bevoegdheid heeft.
Per lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die optreedt bij afwezigheid van de persoon die hij
vervangt
3" ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur;
van dit minimumaantal externe leden kan uitzonderlijk vanwege de speciÍiciteit van de functies en op
voorwaarde van uitdrukkelijke motivering worden afgeweken
4" de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht
5" de leden van de provincieraad en van de deputatie kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in
een selectieprocedure voor het eigen bestuur
6" bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie over het eindresultaat en het
eindverslag van de kandidaten.
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$4. Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke
deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgestelde
selectiecriteria.
Met toepassing van het eerste lid komen in aanmerking voor deelname aan een selectiecommissie:
1' deskundigen in de personeelsselectie
2o personen extern aan het bestuur, die daartoe wêgens hun professionele activiteit en specialisatie
geschikt bevonden worden
3" personeelsleden van andere overheden, de toezichthoudende overheid uitgezonderd
4o binnen de grenzen van het toegelaten aantal interne commissieleden, personeelsleden van het eigen
bestuur, met een graad die minstens van gelijke rang is als de vacante functie.

$5. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een selectiebureau
of door een persoon die daartoe bevoegd is in overeenstemming met het decreet van
10 december 201 0 betreffende de private arbeidsbemiddeling en het besluit van de Vlaamse
Regering van 'l 0 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private
arbeidsbemiddeling.

Artikel 2Deze wijziging heeft uitwerking met ingang van heden

Àanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; lnge Moors, Bert Lambrechts,
lgor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-1 0-08

De verslaggever,
(1)

Tom Vandeput

De provinciegriffier , De

Wim Jos Lantmeeters
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