
 
 
 
Motie ingediend door de fracties “Lijst van de Burgemeester” en “Ecolo – Groen” 
 
 
Motie van de gemeenteraad van Sint-Gillis ter ondersteuning van de eisen van het 
personeel van het plaatselijk openbaar ambt 
 
 
 
Gelet op de legitieme eisen van het personeel van de plaatselijke besturen en van de OCMW’s, 
inzonderheid met betrekking tot de herwaardering van de gemeentelijke salarisschalen en, 
algemener, de loonvoorwaarden; 
 
Overwegende dat de vakbonden deze eisen verdedigen door middel van een memorandum 
en dat syndicale acties in de gemeenten, de OCMW’s en de Brusselse openbare ziekenhuizen 
steeds regelmatiger voorkomen; 
 
Overwegende dat de vakbonden meer bepaald de kans hebben gekregen hun eisen te 
formuleren tijdens de gemeenteraad van 28 februari 2019; 
 
Overwegende dat de Conferentie van Burgemeesters en Brulocalis naar aanleiding van de 
verkiezingen in mei 2019 een memorandum hebben opgesteld ter attentie van de toekomstige 
Brusselse onderhandelaars, waarin er meer bepaald sprake is van de “dringende 
herwaardering van de gemeentelijke salarisschalen”; 
 
Overwegende dat uit de lezing van voornoemd memorandum blijkt dat de salarisschalen van 
het plaatselijk openbaar ambt in Brussel gemiddeld 5,11% lager zijn ten opzichte van de 
plaatselijke salarisschalen in Vlaanderen, 7,09% lager in vergelijking met de plaatselijke 
salarisschalen in Wallonië en 13,93% lager ten opzichte van de salarisschalen van de 
gewestelijke ambtenaren; 
 
Overwegende dat het verschil met het gewestelijk openbaar ambt bovendien groter is 
geworden als gevolg van de herziening van de salarisschalen van de gewestelijke ambtenaren 
waartoe de Brusselse regering besliste tijdens de vorige legislatuur; 
 
Overwegende dat de vakbonden in een brief van 9 augustus 2019 te kennen gaven dat de 
loonverschillen met het gewestelijk openbaar ambt, als gevolg van de voornoemde beslissing 
van de Brusselse regering, volgens hen 45% konden bedragen; 
 
Overwegende dat het Brussels Gewest er tot voor kort, via het sociaal charter van 1994, over 
waakte dat de salarisschalen tussen de gemeenten en de OCMW’s werden geharmoniseerd; 
 
Overwegende dat uit de lezing van recente antwoorden op parlementaire vragen kan worden 
afgeleid dat de harmonisatie van de gemeentelijke salarisschalen niet langer een absolute 
prioriteit is voor de huidige gewestregering; 
 
Overwegende, echter, dat de harmonisatie van de gemeentelijke salarisschalen op het niveau 
van de 19 gemeenten een noodzakelijke hefboom is die toelaat territoriale ongelijkheden op 
gewestelijk niveau uit te vlakken; 
 



Overwegende dat er wordt vastgesteld dat steeds meer gemeentelijke ambtenaren vertrekken 
en van hun bestuur overstappen naar andere gemeenten omdat ze er tegen gunstiger 
loonvoorwaarden aan de slag kunnen gaan; 
 
Overwegende dat de valorisatie van de arbeidsvoorwaarden niet beperkt blijft tot de centrale 
kwestie van de vergoedingen en dat het belangrijk is ook rekening te houden met 
overwegingen zoals interne mobiliteit, beroepsopleidingen en de kwaliteit van de 
arbeidsomgeving; 
 
Overwegende dat de mobiliteit van gemeentelijke ambtenaren naar de gewestelijke besturen 
ook een fenomeen is dat steeds vaker voorkomt daar de loonvoorwaarden bij het gewest 
duidelijk een stuk voordeliger zijn; 
 
Overwegende dat dit fenomeen enkel maar zal toenemen, gelet op het voornemen van de 
Brusselse regering om voorrang te geven aan de gemeentelijke autonomie wat betreft de 
loonvoorwaarden van de ambtenaren van de plaatselijke besturen, ten koste van het beleid 
tot harmonisatie zoals bevorderd door het sociaal charter van 1994; 
 
Overwegende dat, zonder financiële steun vanwege het gewest, meerdere gemeenten, zoals 
ook Sint-Gillis, niet bij machte zijn de loonvoorwaarden toe te kennen zoals die ook worden 
geboden door het gewest en andere gemeenten met een gunstiger fiscaliteit; 
 
Overwegende dat deze situatie een bedreiging vormt voor het beleid van aanwervingen van 
kwaliteitsvolle medewerkers, om hen vervolgens aan de gemeente te “binden”, dat in sommige 
gemeenten wordt gevoerd, meer bepaald in gemeenten die werken in het kader van een 
beheersplan; 
 
Overwegende dat Sint-Gillis niettemin financiële inspanningen levert om haar personeel te 
waarderen, in functie van de beschikbare middelen, zoals onlangs nog met de toekenning van 
maaltijdcheques; 
 
Gelet op de zeer belangrijke rol van de gemeenten die taken van algemeen belang vervullen, 
ook voor rekening van andere bestuursniveaus zoals het gewest; 
 
Beslist: 
 

1. Te bevestigen dat ze zich schaart achter het beginsel van solidariteit tussen de 
gemeenten, zoals door het Brussels Gewest – sinds zijn ontstaan – belichaamd via, 
meer bepaald, het mechanisme van de algemene dotatie aan de gemeenten alsook 
het sociaal charter; 

 
2. De eisen van het personeel van de plaatselijke besturen en de OCMW’s te steunen en 

in dit kader te vragen aan het college van burgemeester en schepenen: 
 

 Te overleggen met de vakbonden, met het oog op de organisatie van een symbolische 
werkonderbreking vóór het einde van dit jaar, met als doel de bevoegde gewestelijke 
overheid te wijzen op de noodzaak om een herwaardering van de gemeentelijke 
salarisschalen te ondersteunen in het kader van een harmonisatie op het niveau van 
de 19 gemeenten; 
 

 Te overleggen op het niveau van de Conferentie van Burgemeesters en van Brulocalis 
met als doel de eisen van het personeel van de plaatselijke besturen te ondersteunen 
in het kader van snel overleg met de bevoegde gewestelijke overheid; 
 



 De huidige motie door te sturen naar de Brusselse regering, meer bepaald naar de 
minister-president, de minister belast met de Plaatselijke Besturen en de minister 
belast met Begroting en Openbaar Ambt. 

 
 


