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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Chris Wauman: schriftelijke antwoorden op 
interpellatie naar aanleiding van 8 maart Internationale vrouwendag

Indiener(s)
Chris Wauman (PVDA); 

Gericht aan
Peter Buysrogge; 

Bondige toelichting
Sinds enkele vragen bij mijn interpellatie in de gemeenteraad niet werden beantwoord, stel ik 
ze via deze weg opnieuw:

1.  hoeveel personeelsleden verdienen er minder dan 2.300 euro bruto per maand 
(barema/basissalaris, dus zonder extralegale voordelen zoals maaltijdcheques)? Graag 
opgesplitst per categorie.

2. Hebben jullie plannen om het minimum salaris of barema voor elk personeelslid op te 
trekken naar 2.300 euro bruto per maand op ‘eigen initiatief’ ( = zonder wettelijke 
verplichting)?

3. Hebben jullie in contracten met externe partners of openbare aanbestedingen clausules 
over de arbeidsvoorwaarden of omstandigheden van hun medewerkers? Zo ja, welke en 
waar? Zo nee, zijn jullie dit van plan zodat iedereen die (on)rechtstreeks bij de stad 
werkt gelijk loon voor gelijk werk krijgt?

4. In de gemeenteraad van 20 april 2020 vroegen wij om de procedures bij 
grensoverschrijdend gedrag of geweld en de hieraan gelinkte huishoudelijke 
reglementen van alle stadsdiensten aan te passen (om in die gevallen steeds de politie 
 te verwittigen, om meteen bewijslast te kunnen vaststellen, victim blaming te 
voorkomen en slachtofferopvang te kunnen voorzien). Op vraag van de burgemeester 
hebben wij geen stemming gevraagd. Dit werd na de zomer van 2020 ook in een 
commissie besproken. Gezien Corona vroegen jullie begrip en uitstel. We zijn nu 2 jaar 
later, zijn deze procedures en huishoudelijke reglementen aangepast? Zo ja, kan u ons 
deze bezorgen? Zo nee, wanneer gaat u ze alsnog laten aanpassen?
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antwoord op uw schriftel,ijke vraag m.b.t. uw interpellatie over 8 maart Internationale
vrouwendag

Geacht raads[id
Beste heer Wauman

Graag bezorgen wij een antwoord op uw schriftel.ijke vraag aangaande uw interpeU.atie tijdens
de gemeenteraad van maart met betrekking tot 8 maart lnternationale vrouwendag.

1. l'loeveel personeelsleden verdienen er minder dan 2.300 euro bruto per
maand (barema/basissalaris, dus 2onder extralegale voordelen zoals maaltijdcheques)?
Graag opgesptitst per categorie.
Het wettetijk minimumtoon bedraagt in Bel.gië +/- I.750 EUR bruto. Het Laagste brutoloon voor
regulier personeel bij stad en OCMW (zonder àrt. 60/fWE of andere sociale tewerkstelting)
bedraagt 2.054,42 EUR (0 jaar anciënniteit in de E-schaal.) voor een vottijdse (3Su)

tewerkste[[ing. Ruim 17 % boveá het wettelijke minimumtoon.
Er zijn volgende bijkomende gel.del.ijke voordelen voor a[[e reguliere personee[sleden:
- maaltijdcheques van 8 EUR per gewerkte dag;
- ecocheques van 160 EUR per jaar voor een vol.tijds personeelslid;
- cadeaubon van 40 EUR per personeeLsl.id per jaar;
- gratis hospitaLisatieverzekering voor het personeeLsLid;

- fietsvergoeding van 0,24 EUR per km;
- tweede pensioenpijLei van S't" voorde contractuelen.
Het aantal personeelsleden die onder een vol.tijds loon van 2.300 EUR bruto zitten op datum
van l april 2O22:

" - in schaal E1 iedereen tot en met 22 jaar anciënniteit: 20 personeelsleden;
- in schaal E2 iedereen tot en met 12 jaar anciënniteit: 10 personeel.sl.eden;
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- in schaal D1 iedereen tot en met 6 jaar anciënniteit: 64 personeetsteden;

- in schaal C1 iedereen tot en met 2 jaar anciënniteit: 37 personeelsleden.

Totaat: 13 1 personeelsleden.
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2. Hebben jul.l,ie planneri om het minimum salaris of barema voor elk personeelslid op te trekken

naar 2.300 euro bruto per maand op 'eigen initiatief ( = zonder wettelijke verplichting)?

ALs stad en OCMW zijn wij gebonden aan de satarisschalen en de daaraan gekoppelde

functione[e toopbaan zoa[s die zijn vastgeLegd in het Vl.aams Rechtspositiebesl.uit. Al,s Lokaal.

bestuur zijn wij niet bevoegd om op eÍgen initiatief barema's of salarisschalen aan tê passen.

3. Hebben jul,l.ie in contracten met externe partners of openbare aanbestedingen clausules over

de arbeidsvoonruaárden of omstandigheden van hun medewerkers? Zo ja, welke en waar? Zo

nee, zijn iuttie dit van ptan zodat ie{ereen die (on)rechtstreeks'bij de stad werkt getiik loon voor
getijk werk krijgt?
ln onze lastenboeken.zijn volgende vermeldingen opgenomen:

De inschrijver engogeert zich, gedurende de volledige uiMoering von de opdracht, de I
basisconventies von de lnternationole Arbeidsorgonisatie te respecteren, en in het biizonder:

7" hetverbod op dwaigarbeid (verdrag nr.29 betreÍlende de geidwongen of verplichte arbeid,7930

en verdrag nr.105 betreffende de afschaffing van de gedwongen orbeid,1957) .

2' het recht op vokbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreÍÏende de vrijheid tot het oprichten van

volwerenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 7948)

3" het recht van organisatie en collectief ouerleg (verdrog nr.98 betreffende het rechtvan

organisatie en collectief overleg, 7949)

4" het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 700 betrffinde de

gelijke verloning, 7957 en verdrag nr. 777 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening),

1s58)

5" de minimumteeftijd voor kinderarbeid (verdrog nr.'738 betreffende de minimumteeftiid,lgTS),

alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de vormen von
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kinderarbeid, 7999)

Daartoe ondertekent de inschrijver de verklaring op eer bijgevoegd bij het offerteformulier.
Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, I 7, 7" vàn het koninklijk
besluit von 74 januari 2013 beschouwd als het niet uiuoeren van de opdracht volgens de

voorsch'riften bepaatd in de opdrachtdocumenten, wot aanteiding zol geven tàt het in gebreke stellen
van de opdrachtnemer, en kan, op bosis van artikel 47, g 2, 7d van het koninklijk besluit von 74
janu.ari 2073 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaatd het
eenzijdig verbreken van de opdracht.

ln het offerteformutier is tevens een non-discriminatiectausu[e opgenomen die door de
inschrijver ingevul,d en ondertekend moet worden.
Daarnaast ging het cotLege van burgemeester en schepenen in zitting van 3 december 2018
akkoord met de toepassing van het charter voor de strijd tegen sociate dumping in het kader
van overheÍdsopdrachten en concessieovereenkomsten en de toevoeging ervan a[s bijlage aan
a[[e overheidsopdrachten.

4. ln de gemeenteraad van 20 aprit 2020 vroegen wij om de procedures bij grensoverschrijdend
gedrag of gewetd en'de hieraan gelinkte huishoudetijke regtementen van alle stadsdiensten aan
te passen (om in die gevall,en steeds de pol,itie te venrittigen, om meteèn bewijstast te kunnen
vaststellen, victim blaming te voorkomen en slachtofferopvang te kunnen voorzien). Op vraag
van de burgemeester hebben wij geen stemming gevraagd. Dit werd na de zomer van 2020 ook
in een commissie besproken. Gezien Corona vroegen jutlie begrip en uitstel. We zijn nu 2
jaar later, zijn deze procedures en huishoudelijke regtementen aangepast? Zo'ia, kan u ons deze
bezorgen? Zo nee, wanneer gaat u ze alsnog laten aanpassen?

De preventieadviseur werkt een [eidraad uit voor personeelsteden aangaande
grensoverschrijdend gedrag en ongewenste intimiteiten naar derden díe ter beschikking gestel.d

zal worden. Deze leidraad komt aanvullend op de interne reglementen en zal daar dus niet in
opgenomen moeten worden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen

opdracht

an Verhulst Peter Buysrogge
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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atgemeen directeur


