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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 Bijlage ll van deze rechtspositieregeling waarin de algemene aanwervings-
en bevorderingsvoonruaarden per graad zijn opgenomen en waar daarnaast de functies zijn
opgenomen waarvoor, bijkomend op de algemene voorwaarden, specifieke voonruaarden gelden;

Overwegende dat de titularis van de functie van hoofdmedewerker-wachter in het Provinciaal
Domein Bokrijk op 1 april 2O21 mel pensioen gaat;

Overuregende dat het, gelet op de noodzaak tot continuering van de dienstverlening, aangewezen
is dat deze functie zo snel als mogelijk opnieuw ingevuld wordt;

Overuvegende dat ook binnen de groep van medewerkers-wachters binnen afzienbare tijd
personeelsleden omwille van pensionering zullen uitstromen en vervangen moeten worden;

Ovenvegende dat het voor de invulling van de functies van (hoofd)medewerker-wachter
aangewezen is dat de titularissen een erkenning hebben als bijzonder veldwachter;

Ovenvegende dat dergelijke erkenning bekomen kan worden mits voldaan is aan de
erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 10 september 20'l 7 tot
regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters en de latere wijzigingen;

Overuvegende dat één van de erkenningsvoonivaarden betrekking heeft op het slagen voor de
bekwaamheidsproef na het volgen van de basisopleiding of, voor wat betreft de periodieke
verlenging van de erkenning, na het slagen voor het examen dat verbonden is aan de
bijscholingscursus;

Ovenruegende dat het aangewezen is om de voorwaarde om erkend te zijn als bijzonder
veldwachter op te nemen bij de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de
f u ncties van (hoofd)medewerker-wachter;

Gelet op artikel 13$4 van de rechtspositieregeling waarin opgenomen is de kandidaten die aan alle
aanwervingsvoorwaarden voldoen behalve aan de voonivaarden van een aanvullende opleiding, tot
de selectieprocedure worden toegelaten, als de aanwervingsvoorwaarden bepalen dat ze het
attest of het getuigschrift van de aanvullende opleiding vóór de afloop van de proeftijd moeten
behalen;

Overwegende dat sedert de inwerkingtreding van het eenheidsstatuut, in arbeidsovereenkomsten
geen proefperiodes meer opgenomen kunnen worden; dat bijgevolg de redactie van artikel 13$4
aangepast moet worden;

Ovenvegende dat artikel 13$4 enkel handelt over het behalen van een attest of getuigschrift van
een aanvullende opleiding binnen een welbepaalde periode;
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Overuvegende dat voor de functies van (hoofd)medewerker-wachter het bekomen van een
erkenning als bijzonder veldwachter als specifieke aanwervings- oÍ bevorderingsvoorwaarde geldt
en niet enkel het behalen van het attest na het volgen van de opleiding;

Gelet op de onderhandelingen die binnen de schoot van het Bijzonder Comité gevoerd werden
tijdens de vergadering van 29 januari 2021 ,11 februari 2021 en 26lebruari 2021i

Gelet op het protocol van akkoord dat na de afloop van de onderhandelingen werd opgesteld door
de ACV-OD-afvaardiging;

Gelet op het protocol van akkoord met bemerkingen dat door de ACOD-afvaardiging ondertekend
werd;

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

BESLUIT

Artikel í Artikel 13$4 van de rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
"ln afwijking van $3 worden kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen behalve
aan de voorwaarde van een aanvullende opleiding tot de selectieprocedure toegelaten als de
aanwervingsvoorwaarden bepalen dat het attest oÍ het getuigschriÍt van de aanvullende opleiding
behaald wordt:

- vóór de aÍloop van de proefperiode, wanneer het om een statutair personeelslid gaat
- vóór de afloop van de periode waarvan de duur overeenstemt met de duur van de

proeÍperiode die verbonden is aan een statutaire aanstelling in het zelfde niveau, wanneer
het om een contractueel personeelslid gaat."

Artikel 2 Artikel 13 van de rechtspositieregeling wordt aangevuld met een $5:
"ln afwijking van $3 worden de kandidaten voor de functies van (hoofd)medewerker-wachter die
aan alle aanwervingsvoonruaarden voldoen, behalve aan de vooruaarde om in het bezit te ziin van
een erkenning als bijzonder veldwachter tot de selectieprocedure toegelaten. Zij dienen de
erkenning te bekomen binnen de termijn die opgenomen is in de specifieke
aanwervingsvoorwaarden zoals opgenomen in Bijlage ll van dit besluit."

Àrtikel 3 Bijlage ll - 3 van de rechtspositieregeling wordt als volgt aangevuld:
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zo snel als mogelijk na de
indiensttreding en maximaal
binnen een termijn van één jaar
die begint te lopen op de datum
van de start van de basisopleiding
bijzonder veldwachter,
aangeboden door hetzij de
politiescholen PLOT/PlVO, hetzij
door politieschool Vesta.
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Artikel 4Deze wijzigingen hebben uitwerking met ingang van heden

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

Hasselt d.d. 2021-03-1 7

De verslaggever,
(1)

Tom Vandeput

egriffier De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen Jos Lantmeeters
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