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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 Titel Vlll Het salaris

-

Hoofdstuk lV De Betaling van het salaris;

Ovenaregende dat onder artikel 239 van dit hoofdstuk opgenomen is hoe de berekening van het
salaris gebeurt wanneêr het maandsalaris niet volledig verschuldigd is; dat de berekeningswijze in
deze situatie volgens dit artikel als volgt is:
indien het werkelijk te betalen aantal dagen gelijk is aan of kleiner dan vijftien, is het aantal

.
.

verschuldigde dertigsten gelijk aan het werkelijk aantal te betalen dagen
indien het werkelijk te betalen aantal dagen groter is dan vijftien is het aantal verschuldigde
dertigsten gelijk aan het verschil tussen dertig en het werkelijk aantal niet te betalen dagen;

Overwegende dat de berekening van het verschuldigde maandloon bij onvolledige maanden in
dertigsten, niet aansluit bij de reële tewerkstellingssituatie waarbij de impact van afwezigheden
afhankelijk is van het aantal arbeidsdagen in de maand waarin de afwezigheid zich voordoet;

dat het om die reden aangewezen is om artikel 239 van de rechtspositieregeling aan te passen
zodat een billijke verrekening mogelijk wordt;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakorganisaties van haar personeel;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1984 tot uitvoering van bovenvermelde wet;
Gelet op de vergadering van het Bijzonder Comité van 12 februari waar het agendapunt:
"Aanpassing rechtspositieregeling - De betaling van het salaris" werd besproken;
Gelet op het protocol van akkoord dat na afloop door de ACV-OD-afvaardiging werd ondertekend;
Gelet op het protocol van niet-akkoord dat na afloop door de ACOD-afvaardiging werd ondertekend;

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

BESLUIT

Artikel í Artikel 239 van de rechtspositieregeling wordt geschrapt en vervangen door het
volgende artikel:
Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van het maandloon
berekend volgens de volgende formule:
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M=VW/PWxn%xNM
waarbij:
M = het te betalen maandloon
VW = het aantal gepresteerde werkdagen/werkuren oÍ daarmee gelijkgestelde dagen/uren
waarvoor salaris wordt uitbetaald
PW= het aantal te presteren werkdagen/werkuren op basis van het werkrooster van het
personeelslid over de volledige periode
n%= het percentage waaraan het personeelslid prestaties verricht
NM= het normale maandsalaris (het jaarsalaris/1 2).

Artikel 2 Dit besluit heeft uitwerking

mêt ingang van 1 maart 202'l

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