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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Fabrice Cumps, Burgemeester-Voorzitter ;
Jérémie Drouart, Susanne Muller-Hubsch, Fabienne Miroir, Elke Roex, Fatiha El Ikdimi, Alain
Kestemont, Nadia Kammachi, Allan Neuzy, Julien Milquet, Guy Wilmart, Schepenen ;
Eric Tomas, Monique Cassart, Françoise Carlier, Isabelle Emmery, Gaëtan Van Goidsenhoven,
Christophe Dielis, Abdurrahman Kaya, Kamal Adine, Nketo Bomele, Achille Vandyck, Lotfi Mostefa,
Sofia Bennani, Jean-Jacques Boelpaepe, Latifa Ahmiri, Giovanni Bordonaro, Yasmina Messaoudi, Iman
Abdallah Mahyoub, Leïla Belafquih, Mohammed Khazri, Sunny Mohammad Aamir Naeem, Gilles
Verstraeten, Martine Maria Jean Roggemans, Safouane Akremi, Shahin Mohammad, M'Hamed Benallal,
Sofia Seddouk, André José Crespin, Halina Benmrah, Didier Bertrand, François Rygaert, Pascale Panis,
Gemeenteraadsleden ;
Mustapha Akouz, Voorzitter van het O.C.M.W ;
Marcel Vermeulen, Gemeentesecretaris.

 
Mustafa Ulusoy, Fatima Ben Haddou, Amin El Boujdaini, Mustafa Yaman, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 19.11.20

#Onderwerp : GR. SOCIAAL HANDVEST. Geldelijk statuut. Toevoeging van een artikel 50 : Forfaitaire
dagelijkse toelage voor het gemeentepersoneel werkzaam in een COVID-afnamecentrum#

Openbare zitting

A130 HRM

A130 HRM

HET COLLEGE TOT DE RAAD,
 
 
In vergadering van 12 juni 1996 heeft de gemeenteraad besloten vanaf 1 januari 1997 toe te
treden tot het Sociaal Handvest voor wat betreft het gemeentelijk administratief, technisch en
werkliedenpersoneel, uitgezonderd het onderwijzend personeel, en zijn geldelijke statuut
vastgesteld. De toeziende overheden hebben geen bezwaar tegen deze beraadslaging geuit.
 
Gelet op de wet op de veranderlijkheid van de openbare dienstverlening;
 
Gelet op artikel 2 en volgende van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 133, al. 2 en 135 §2;
 
Gelet op de gezondheidscrisis waarin we leven;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 november 2020, houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
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Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober om
een “covid-19-testdorp” op te richten op de parking Bizet, gelegen Bergensesteenweg 987 te
Anderlecht, in samenwerking met de GGC ;
 
Gelet op de financiële tussenkomst door het RIZIV voor het personeel toegewezen aan dit
afnamecentrum ;
 
Overwegende dat gemeentelijk personeel  toegewezenz a l moeten worden aan dit
afnamecentrum om de goede werking ervan te verzekeren; Dat een interne oproep werd
gedaan; Dat alle mogelijke maatregelen zullen genomen worden om de veiligheid van het
personeel te garanderen; Dat niettegenstaande het personeel in de eerste lijn zal werken in dit
testcentrum ;
 
Overwegende dat het gemeentepersoneel zijn gewoonlijke bezoldiging zal ontvangen ;
 
Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, wordt voorgesteld om het gemeentepersoneel een
forfaitaire toelage toe te kennen van 30 euro bruto (huidige index inbegrepen) per dag, voor de
prestaties verricht in dit afnamecentrum;
 
De uitgaven gelinkt aan deze prestaties zullen aangerekend worden op de volgende 
verschillende budgettaire artikels : xxx/111/01, xxx/111/02,  xxx/111/03 et  xxx/111/05 ;
 
Gelet op de dringendheid van de situatie, zal de wijziging van het hieronder vermelde reglement
voorgelegd worden aan het eerstvolgende onderhandelingscomité, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 19 december 1974  tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel.
 
Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren, om in het geldelijk statuut van het Sociaal
Handvest een artikel 50 toe te voegen zoals volgt:
 
Sociaal handvest
 
GELDELIJK STATUTUT
 
Artikel 50 : Forfaitaire dagelijkse toelage voor het gemeentepersoneel werkzaam in een covid-
afnamecentrum
 
Gelet op de grote flexibiliteit die gevraagd wordt en de eerstelijnsprestaties verricht in het covid-
afnamecentrum, georganiseerd door het gemeentebestuur van Anderlecht, op haar grondgebied
in het kader van de strijd tegen het coronavirus covid-19, wordt een forfaitaire dagelijkse toelage
toegekend aan het gemeentepersoneel.
Deze forfaitaire toelage (onderworpen aan de spilindex 138,01) wordt vastgesteld op een
brutobedrag van 30 EUR bruto per dag.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 20 november 2020

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Jérémie Drouart
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