
 

Brussel, donderdag 23 april 2020

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK REGERING
BETEKENING VAN DE VERGADERING VAN DE MINISTERRAAD

VAN DONDERDAG 23 APRIL 2020

PUNT 42
Het voorstel tot besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de personeelsleden van de regionale
overheidsdiensten en de instellingen van algemeen nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het
kader van de sanitaire Covid-19-crisis, en onder voorbehoud van de goedkeuring door de leidende
ambtenaren, toe te laten hun activiteiten als vrijwilliger tijdens de gewoonlijke diensturen uit te oefenen
wanneer ze in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van dienst.
(BHR-SG-14.67428)

Beslissing:
Akkoord.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

Neemt akte en gaat akkoord met onderhavige nota en wat hieruit voortvloeit;

Ondersteunt de toewijding van de gewestelijke ambtenaren die vrijwillig hun diensten aanbieden aan
de bevolking in deze uitzonderlijke Covid-19-crisis;

Daartoe, ondersteunt en laat de personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten en instellingen
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe, in het kader van de Covid-19-crisis, en
onder voorbehoud van de toela ng van hun leidende ambtenaren, om vrijwilligerswerk uit te oefenen

jdens hun gewoonlijke werkuren, ofwel wanneer ze genieten van een vrijstelling van dienst, ofwel na
het aanvragen van een vrijstelling van dienst om dit vrijwilligerswerk uit te kunnen oefenen;

Beslist dat de toela ngen voor vrijstelling van dienst worden toegekend door de leidende ambtenaren
van de verschillende Brusselse instellingen, in overeenstemming met ar kel 165 van het statuut 2018
GOB en artikel 158 van het statuut 2018 van de ION;

Vraagt aan diezelfde leidende ambtenaren om een rapport op te stellen betreffende deze vrijstellingen
aan de Minister van Openbaar ambt binnen de twee maanden na het opheffen van de maatregelen tegen
de verspreiding van Covid-19;
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vraagt de Minister bevoegd voor het openbaar ambt om aan de Regering een voorstel te doen om de
mogelijkheden inzake jdelijke mobiliteit binnen de gewestelijke administra e en tussen die
administratie en de diensten van het Verenigd College te versoepelen.

Belast de Minister van Openbaar ambt met de onmiddellijke uitvoering.

 

De Secretaris,

Eric MERCENIER
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