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Personeel & Organisatie
Reglement op de vergoeding van stagiairs bij het OCMW Laakdal.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Regelmatig werken er stagiairs op de diensten van het OCMW. Momenteel worden deze stagairs, in
tegenstelling tot de gemeente, niet vergoed. Gezien de samenwerking tussen beide besturen, is het
niet meer dan logisch dat stagairs bij de diensten van het OCMW ook vergoed worden vanaf het
schooljaar 2020-2021.
Stagiairs die gedurende langer dan een maand stage lopen binnen de diensten van het OCMW,
helpen het vast personeel gedeeltelijk met hun taken. Verder moeten zij ook de verplaatsing maken
van en naar het gemeentehuis.
Argumentatie
Het raadsbesluit van 3 oktober 1977 , waarop de stagevergoeding van de gemeente gebaseerd is, is
verouderd. De vergoeding wordt nog uitgedrukt in Belgische franken nl. 100 Belgische franken per
gepresteerde dag. Voorstel is om vanaf 01/09/2020 een vergoeding uit te betalen aan de stagiairs
van 2,50 euro/per dag geïndexeerd conform de lonen, pro rato hun effectief gepresteerde uren. De
aanpassing van het reglement met terugwerkende kracht vanaf 01/09/2020 is om geen onderscheid te
maken tussen de stagairs die stage lopen tijdens het schooljaar 2020-2021.
Deze stagevergoeding kan dan ook toegekend worden aan de stagairs van het OCMW.
De vergoeding is gekoppeld aan de volgende voorwaarden:
• stagiairs lopen minstens gedurende 1 maand stage in de gemeentelijke diensten;
• zij moeten minstens 20 werkdagen stage kunnen aantonen.
JURIDISCH KADER
Het raadsbesluit van de gemeenteraad d.d. 3 oktober 1977.
Het raadsbesluit van de gemeenteraad d.d. 22/10/2019 mbt reglement tot delegatie en toewijzen
bevoegdheden OCMW-raad aan het vast bureau.
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Artikel 1 van dit raadsbesluit , het vaststellen van reglementen over personeelsaangelegenheden.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Budget wordt voorzien op raming RA002030.
voor 2020 werd er een budget voorzien van 250 euro, wat nog steeds beschikbaar is.
BESLUIT
Artikel 1
Een stagiair die stage loopt, bij de diensten van het OCMW van Laakdal, gedurende minstens 1
maand en tijdens deze stageperiode minstens 20 werkdagen kan aantonen, ontvangt een
geindexeerde stagevergoeding van 2,5 euro/per dag conform de lonen, pro rato hun effectief
gepresteerde uren.
Artikel 2
Deze beslissing zal in werking treden met ingang van 01/01/2021 met terugwerkende kracht vanaf
01/09/2020.

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens het vast bureau,
De algemeen directeur
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De voorzitter vast bureau
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