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BESLISSING  

HOUDENDE WIJZIGING VAN  

ARTIKEL 1 VAN HET STATUUT VAN DE 

TIJDELIJKE MEDEWERKERS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT  

 

DÉCISION  

PORTANT MODIFICATION  

DE L’ARTICLE 1ER DU STATUT DES 

COLLABORATEURS TEMPORAIRES  

DU PARLEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE 

 
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

Gelet op het advies van het personeelscomité en van 

de directieraad; 

Vu les avis du comité du personnel et du conseil de 

direction; 

Op voorstel van het Bureau; Sur proposition du Bureau ; 

Beslist :  Décide ce qui suit :  

Enig artikel Article unique  

Artikel 1 van het statuut van de tijdelijke medewerkers 

wordt aangevuld met een nieuw laatste lid luidend als volgt: 

L'article 1er du statut des collaborateurs temporaires est 

complété par un nouvel alinéa final libellé comme suit: 

“De aanstelling tot tijdelijke medewerker kan hoogstens 

gedaan worden voor een duur van drie jaar en neemt voor 

de medewerkers die aangesteld werden na 16 februari 2022 

van rechtswege en zonder opzegging een einde bij het 

verstrijken van die duur.” 

« La désignation d’un collaborateur temporaire ne peut 

excéder une durée de trois ans et, pour les collaborateurs 

désignés après le 16 février 2022, elle prend fin de plein 

droit et sans préavis à l’expiration de cette période.» 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

De Griffier, De Voorzitter, 

Hugues TIMMERMANS Rachid MADRANE 

Le Greffier, Le Président, 

Hugues TIMMERMANS Rachid MADRANE 
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ANNEXE / BIJLAGE 
  

 

 

STATUUT VAN DE TIJDELIJKE 

MEDEWERKERS VAN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT  

 

STATUT DES COLLABORATEURS 

TEMPORAIRES DU PARLEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

 

Gecoördineerde tekst na wijziging Texte coordonné après modification 

  

Artikel 1 Article 1er  

Indien nodig kan om de werking van de diensten te waarborgen 

een beroep worden gedaan op tijdelijke medewerkers, met name: 

En vue de garantir la bonne marche des services, il peut être 

fait appel à des collaborateurs temporaires, à savoir : 

a) ter vervanging van een afwezig personeelslid;  

 

b) in afwachting dat in een vacature wordt voorzien;  

c) in geval van overwerk.  

 

a) pour remplacer pendant la durée de son absence un membre du 

personnel ;  

b) en attendant qu’il soit pourvu à une vacance d’emploi ;  

c) en cas de surcroît de travail 

Een aanstelling tot tijdelijke medewerker verschaft geen 

prioriteit met het oog op een benoeming als personeelslid van het 

Parlement. 

La désignation en qualité de collaborateur temporaire ne 

confère aucune priorité pour une nomination en qualité de 

membre du personnel du Parlement. 

De aanstelling tot tijdelijke medewerker kan hoogstens gedaan 

worden voor een duur van drie jaar en neemt voor de 

medewerkers die aangesteld werden na 16 februari 2022 van 

rechtswege en zonder opzegging een einde bij het verstrijken van 

die duur. 

La désignation d’un temporaire ne peut excéder une durée de 

trois ans et, pour les collaborateurs désignés après le 16 février 

2022, elle prend fin de plein droit et sans préavis à l’expiration 

de cette période. 

  


