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Evolutie van het aantal VTE van de gemeenten 
volgens statuut (België)
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(1) Vereniging van steden en gemeenten, P. Despretz – De diverse personeelscategorieën.

Bron: op basis van de statistieken van de RSZPPO en de FOD Pensioenen 

Elke gemeente beschikt over eigen personeel om de administratieve taken en de haar toevertrouwde opdrachten uit 
te voeren. De personeelskosten vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen gedeelte van de gemeentebegroting, 
vermits ze gemiddeld alleen al bijna 40% van de gewone uitgaven van de gemeenten opeisen (zie fiche 20: Personeels-
uitgaven).

Het personeelsbeheer is een bevoegdheid van gemeentelijk belang. 
De gemeenteraad kan het kader, de rekruterings en bevorderings
voorwaarden en het geldelijk statuut van de ambtenaren bepalen.

Die gemeentelijke autonomie gaat gepaard met talrijke bepalingen 
over het administratief toezicht, het tuchtstelsel, de rondzend
brieven of de sectorale overeenkomsten. Bovendien zijn sommige 
personeelscategorieën (zoals het personeel van het gesubsidieerd 
onderwijs, de lokale politie of de brandweer) gebonden door speci
fieke reglementaire bepalingen die door de hogere overheden zijn 
vastgelegd.

De gemeenten werven personeel aan op zowel statutaire als 
contractuele basis.

 > Het statutaire stelsel vormt in principe de aanwervingsregel 
in de gemeenten. Vastbenoemde ambtenaren zijn voor on
bepaalde tijd benoemd om permanente functies uit te oefenen. 
De provinciale en lokale besturen dragen integraal de last van 
de pensioenen van hun vastbenoemde ambtenaren en hun 
rechthebbenden zonder financiële tegemoetkoming van de 
federale overheid. 

Ingevolge de goedkeuring van de wet van 24 oktober 2011 
geldt vanaf 1 januari 2012 een nieuw pensioenmodel voor 
de lokale besturen. Met uitzondering van enkele (Brusselse) 
gemeenten die om een afwijking hebben gevraagd, zijn alle 
gemeenten voortaan aangesloten bij één enkel ‘pensioen
solidariteitsfonds’, in het beheer van de Federale Pensioen
dienst.

 > In de praktijk is het aantal contractuele banen sinds een 
tiental jaar sterk toegenomen en vormen contractanten het 
merendeel van het totale personeelsbestand (zie grafiek). Hier 
zijn veel redenen voor(1): vervanging bij ziekte van personeel, 
maar ook de nood aan tijdelijken en aan specifieke profielen 
voor nieuwe functies. Bovendien zetten programma’s om 
werkloosheid te bestrijden lokale overheden er vaak toe aan 
om op basis van een arbeidsovereenkomst aan te werven. Het 
gaat dan om gesubsidieerde contractuelen (GECO’s), door
stromingsprogramma’s (DSP), startbaanovereenkomsten (ook 
Rosettabanen genoemd en opvolgers van de RVAstages), 
sociale Maribel, aanwervingsplannen enz. De aanwerving van 
personeelsleden met een arbeidsovereenkomst (onderworpen 
aan de wet van 3 juli 1978) dat de regels en de juridische situatie 
in onderlinge overeenstemming – en niet eenzijdig – worden 
vastgelegd tussen de gemeentelijke overheid en elke ambtenaar.
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 > De ontvanger zorgt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid 
voor:
●● de invorderingen van de ontvangsten van de gemeente (met 
inbegrip van de invorderingen van de gemeentebelastingen) 

●● de betaalbaar gestelde uitgaven op basis van regelmatige 
bevelschriften. Dit betekent dat de ontvanger een wettig
heidscontrole uitvoert (bestaan van de begrotingskredieten 
en toezicht op de regelmatigheid van het bevelschrift tot 
betaling) vooraleer de uitgaven te verrichten. 

De benoeming tot gemeentesecretaris of ontvanger was tot nog 
toe een soort van benoeming voor het leven. De problematiek 
van het onder mandaat stellen van leidende ambtenaren van de 
gemeenten, naar het voorbeeld van de hoofden van de politie
zones, is hiermee een realiteit in Brussel. De Nieuwe Gemeentewet 
voorziet in de mogelijkheid om nieuwe ambtenaren aan te werven 
met mandaten van bepaalde duur.

Ten slotte onderscheidt de gemeentewet 2 wettelijke graden 
voor 2 leidende ambtenaren, namelijk de gemeentesecretaris en 
de gemeenteontvanger, die in de gemeenten een zeer belangrij
ke rol vervullen.

 > De gemeentesecretaris:
●● leidt en coördineert de gemeentediensten onder het gezag 
van het college

●● is het hoofd van het personeel
●● woont de vergaderingen van de raad en het college bij en is 
belast met het opstellen van de notulen en het neerschrijven 
van de beraadslagingen en de beslissingen.




