
Reglement betreffende de vergoeding toegekend aan juryleden van aanwervings- en 
bevorderingsexamens.

Artikel  1.-  De vergoeding toegekend aan juryleden van aanwervings- en bevorderingsexamens
wordt toegepast zoals voorzien in volgende artikels.

Artikel   2

1. Aan externe juryleden/experten bedoeld in artikel 1, wordt een  vergoeding toegekend waarvan
het bedrag is vastgesteld overeenkomstig de tabel opgenomen in artikel 5 waarin de prestaties
tijdens de openingsuren van onze administratie en de prestaties buiten de openingsdagen en -uren
van onze administratie zijn opgenomen.

2.  Deze bruto forfaitaire vergoedingen voor deelname aan een jury zijn onderworpen aan index
138,01.

3.  De  forfaits  omvatten  de  aanwezigheid  tijdens  examens,  voorbereidende  vergaderingen,
correcties en verplaatsingen.

4. Externe juryleden zullen een formulier moeten invullen om hun prestaties aan te geven.

Artikel   3.- Er wordt 1 zitpenning toegekend aan de aanwezige waarnemende gemeenteraadsleden
die tijdens elke proef van bovengenoemde onderzoeken of examens aanwezig zijn, zoals voorzien
door de gemeenteraad.

Artikel    4 Voor  de  overuren  van  de  interne  personeelsleden  voor  de  prestaties die  buiten  de
openingsuren van de administratie worden uitgevoerd, wordt het arbeidsreglement toegepast voor
de leden tot en met niveau A4.  Een afwijking hierop is voorzien voor alle personeelsleden vanaf
niveau A5: de overuren worden uitbetaald.

Artikel   5



Artikel   6.- Dit reglement heft het vorige reglement ter zake op.

Artikel   7.- Deze beraadslaging treedt in werking op 1 oktober  2020.

Vergoeding toegekend aan juryleden van onderzoeken of examens georganiseerd door de gemeente

Begunstigden:

Extern lid/expert 25 EUR/uur* 10 EUR/uur* 30 EUR/uur* 15 EUR/uur*

Intern lid/opzichter / /

1 zitpenning/aanwezigheid 1 zitpenning/aanwezigheid

* AR = arbeidsreglement

Prestaties tijdens de openingsuren van de 
administratie 

Prestaties buiten de openingsdagen en -uren van de 
administratie

Forfait 1ste uur (naar 
boven afgerond)

Forfait vanaf het 2de 
uur (naar boven afgerond)

Forfait 1ste uur (naar boven 
afgerond)

Forfait vanaf het 2de uur 
(naar boven afgerond)

1) <A5 = volgens AR* - Overuren
2) ≥ A5 = uitbetaling van overuren                       
(afwijking artikel 7 AR)

Waarnemende 
gemeenteraadsleden


