
r o v in c i eLimburg

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel zoals vastgesteld door de
provincieraad op 2 december 2008 en de latere wijzigingen;

Gelet inzonderheid op arlikel 22 van de rechtspositieregeling waarin opgenomen is op welke wijze
kandidaten die deelnemen aan selectieprocedures geïnformeerd worden over het verloop van de
procedure;

Ovenregende dat artikel 22 in concreto opneemt dat de mededeling gebeurt bij brieÍ, en aanvullend
eventueel bij e-mail of sms indien de kandidaat daarom heeft verzocht;

Overuvegende dat de communicatie via brief niet langer hedendaags is en het communicatieproces
vertraagt;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakorganisaties van haar personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1984 tot uitvoering van bovenvermelde wet;

Gelet op de vergaderingen van het Bijzonder Comité van 18 december 2020 waar het agendapunt:
"Aanpassing rechtspositieregeling - Het verloop van de selectie" werd besproken;

Gelet op het protocol van akkoord dat door de representatieve vakorganisaties na afloop werd
ondertekend;

Gehoord het verslag van Tom Vandeput, lid van het college;

BESLUIT

Artikel í Artikel 22 van de rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
"De kandidaten worden van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte gebracht. De
kandidaten worden ten minste veertien kalenderdagen op voorhand geihformeerd over de plaats
waar en dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. Die mededeling gebeurt via
e-mail of sms-bericht, tenzij de kandidaat erom verzocht heeft dat dit bij brief gebeurt.
Als de selectieproef een preselectie bevat, worden de kandidaten daarvan op de hoogte
gebracht."
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Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; lnge Moors, Bert Lambrechts,
lgor Philtjens, Tom Vandeput, leden;
Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2021 -01 -1 4
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Tom Vandeput

De De gouverneur-voorzitter,

Wim Se
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