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Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, 
reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan 
het vast bureau.

Aanleiding
Naar aanleiding van de integratie gemeente en OCMW en het decreet lokaal bestuur wordt 
een uniforme regeling voorgesteld.

Regelgeving
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 o.m.:

 Artikel 78, tweede lid, 2° en artikel 85, tweede lid (gemeentelijke reglementen 
i.v.m. personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, ea));

 Artikel 78, tweede lid, 2°, artikel 85, eerste en derde lid en artikel 161 
(organogram);

 Artikel 78, eerste lid en artikel 85, eerste lid (personeelsformatie).

Feiten, context en argumentatie
Overeenkomstig artikel 161 decreet lokaal bestuur stellen de gemeenteraad en de OCMW-
raad het organogram vast.
Overeenkomstig artikel 186 decreet lokaal bestuur stelt de gemeenteraad de 
rechtspositieregeling vast. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van 
rechtswege van toepassing op het personeelslid van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient en dat een betrekking bekleedt die ook 
bestaat bij de gemeente. Voor andere personeelsleden van het OCMW stelt de raad voor 
maatschappelijk welzijn een eigen rechtspositieregeling vast.
De OCMW-Raad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van de rechtspositieregeling en het 
organogram delegeren aan het vast bureau.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 gaat door op het elan om meer ruimte 
te maken voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren en 
maakt naast de delegatie van de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (d.i. de 
rechtspositieregeling, arbeidsreglement, personeelspolicy's, …), ook nog de verdere 



delegatie van de formatie en het organogram mogelijk. Daardoor kan ook sneller en 
flexibeler omgesprongen worden met wijzigingen in taken/opdrachten, behoeften die een 
impact hebben op de (diensten)organisatie.
Volgens artikel 78, tweede lid, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
kan de raad de bevoegdheid met betrekking tot (onder meer) het organogram, de 
personeelsformatie en de gemeentelijke reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden 
delegeren naar het vast bureau.
De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur zelfs niet meer opgelegd als 
een verplicht instrument.
Het lijkt opportuun om voor de vaststelling van de reglementen inzake 
personeelsaangelegenheden (d.i. rechtspositieregeling, arbeidsreglement, diverse 
personeelspolicy's, ...) en het afsluiten van dadingen met personeelsleden inzake de 
beëindiging van het dienstverband, delegatie te verstrekken aan het vast bureau.
Wat het eerste betreft blijven de minimale voorwaarden vastgelegd door de decreetgever. 
Daarnaast is het enerzijds in het kader van wijzigende regelgeving, anderzijds om te 
kunnen (bij)sturen wat betreft de dagdagelijkse werking wenselijk dat er snel kan 
gehandeld worden en dat nodige wijzigingen aan de rechtspositieregeling e.a. meteen 
kunnen doorgevoerd worden. Het betreft trouwens vaak maar beperkte wijzigingen doch 
ook deze dienen conform opgenomen te zijn om toepassing te kunnen hebben.
Inzake dadingen met personeelsleden in het kader van het beëindigen van het 
dienstverband lijkt het logisch dat de aanstellende overheid hierover ook de 
onderhandelingen voert en tot slot tot het afsluiten ervan kan overgaan. Bovendien zou er 
ook hier tijdsdruk kunnen zijn en komen dadingen algemeen, en zeker dadingen inzake 
personeelszaken slechts zeer uitzonderlijk voor.
Gezien de geïntegreerde samenwerking van de gemeente- en OCMW-diensten wordt 
voorgesteld om voorgestelde delegatie van bevoegdheden toe te passen in beide besturen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1: de bevoegdheden voor de vaststelling van de reglementen inzake 
personeelsaangelegenheden (d.i. rechtspositieregeling, arbeidsreglement, 
personeelspolicies, e.a.), het organogram en de personeelsformatie en het afsluiten van 
dadingen met personeelsleden die de beëindiging van het dienstverband, en meer 
bepaald de gevolgen daarvan, tot voorwerp hebben, te delegeren aan het vast bureau
Artikel 2: Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de raad.
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