Uitvoering
g BVR RPR
R
O van 12 nove
emberr 2010
dachts
spunte
en, aan
npak en
n hulpmidde
elen
Aand
Beste llezer,
In deze uiteenzettin
ng, die overrwegend ge
ebaseerd is op het Verslag aan dee Vlaamse RegeR
ring, gaan we eerst dieper in op
o wat conccreet van de
e OCMW’s verwacht w
wordt bij de uitvoering van
n het BVR RPR
R
O1 van
n 12 novemb
ber 2010. Vervolgens
V
reiken we eeen stappen
nplan
aan datt de OCMW
W’s daarbij kunnen volge
en en verwijzen we na
aar werkinsttrumenten op
o de
website
e van het Ag
gentschap voor
v
Binnen
nlands Bestu
uur.

Aanda
achtspun
nten en aanpak
a
Een eig
gen, volledig uitgewerkte rechts
spositiereg
geling
Artikel 1
104 van hett OCMW-de
ecreet laat e
er geen misverstand ov
ver bestaann, dat de OC
CMWraden e
een volledig uitgewerkte
e eigen rec htspositiere
egeling moe
eten vaststeellen voor de
e personeelssgroepen be
eoogd in arttikel 104, §2
2 (de zgn. specifieke
s
graden) en §§6 (het pers
soneel
van de zzgn. bijzond
dere dienste
en) en voorr de decreta
ale graden.
Dat is in
nderdaad ee
en duidelijke trendbreu
uk. Het volstaat dus nie
et meer om,, zoals dat in
i het
verleden met toepa
assing van artikel 42 va
an de organ
nieke OCMW
W-wet van 8 juli 1976 gebeurde, allee
en maar ee
en aantal aa
anvullingen of afwijking
gen op de re
echtspositieeregeling va
an het
gemeen
ntepersonee
el vast te stellen.
Het perssoneel, vermeld in artikel 104, §2 , en in artikel 104, §6, van het OC
CMW-decree
et, en
de decrretale grade
en hebben recht
r
op een
n “volledige
e” rechtspos
sitieregelingg.
De geco
oördineerd
de rechtsp
positierege ling van he
et gemeenttepersoneeel, die inmiddels
de toets
s van het administrat
a
tief toezich
ht al heeft doorstaan,
d
dient voorr de OCMW
W-raden
als bas
sisdocumen
nt, dat moe
et worden v
vertaald en
n/of aangev
vuld.
Het Age
entschap vo
oor Binnenla
ands Bestu ur stelt geen voorbeeld
d van rechtsspositierege
eling ter
beschikkking van de
e OCMW-ra
aden. Het allgemene referentiepun
nt voor de reechtspositie
eregeling voo
or de diverse
e personeelsgroepen b
bij het OCM
MW, is imme
ers de rechttspositieregeling
van het gemeentep
personeel van
v de geme
eente die door het OCMW wordt bbediend. He
et zijn
ewerkte toepassingen en
e keuzes d
die de geme
eente heeft gemaakt, ddie, al dan niet
n met
de uitge
een bijssturing, zulle
en doorwerk
ken in de re
echtspositie
eregeling va
an het OCM W. Het uitw
werken
van een
n algemeen voorbeeld of model va
an rechtspo
ositieregeling, is om diee reden onm
mogelijk.
Die rech
htspositiere
egeling van het gemeen
ntepersoneel is overige
ens al ambttshalve van toepassing
g op het OC
CMW-person
neel in een betrekking die ook bes
staat bij de gemeente (artikel
(
104, §1, OCMW-de
ecreet). De OCMW-rad
den zijn prin
ncipieel niett bevoegd oom voor die zgn.
“gemee
enschappelijjke graden”” rechtsposi tieregels va
ast te stellen
n.
Wel zal de OCMW-raad moete
en aangeve
en welk bes
stuursorgaan in de plaaats treedt va
an het
ntelijke besttuursorgaan
n, dat verme
eld wordt in
n de rechtsp
positieregeli ng van het gegemeen
1

BVR R
RPR O: afkortting van het besluit van d
de Vlaamse Regering
R
van
n 12 novembber 2010 hou
udende
de minim
male voorwaa
arden voor de
d personeelssformatie en
n het mandaa
atstelsel van het persone
eel van
de openbare centra voor
v
maatschappelijk we
elzijn en houd
dende de minimale voorw
waarden voo
or sommige asp
pecten van de
d rechtspositieregeling vvan bepaalde
e personeels
sgroepen vann de openbare centra
voor maa
atschappelijkk welzijn.
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meentepersoneel, en zullen ook andere b
bepalingen moeten wo
orden “vertaaald”. We de
enken
hierbij d
dan in de ee
erste plaats aan de deffiniëring van
n begrippen
n zoals de aaanstellende
e overheid en het uitvoerrend orgaan
n, en aan de
e decretale bevoegdhe
eden inzakee eedafleggiing,
evaluatiie, tucht, etcc…
n (betrekkin
Voor de
e zgn. geme
eenschappe
elijke graden
ngen die ook bestaan bbij de geme
eente),
volstaatt het OCMW
W met een mededeling
m
aan dit perrsoneel van de toepassselijke rechtspositieregeling van het gemeentep
personeel, m
met toevoeg
ging van ee
en leeswijzeer voor bepa
aalde
begrippen en proce
edures. De zorgvuldigh
heid en de fair
f play verronderstelleen immers dat
d het
persone
eel geïnform
meerd is ove
er de toepa sselijke arb
beidsvoorwa
aarden, rechhten en plic
chten.
Zeker te
en aanzien van de contractuele pe
ersoneelsle
eden mag err geen misvverstand zijn
n over
de elem
menten van de rechtspo
ositieregelin
ng die deel uitmaken va
an hun arbeeidscontrac
ct. De
aanduid
ding van de bevoegde OCMW-org
ganen kan ook
o in een OCMW-raad
O
dsbeslissing
g. Besturen d
die dat wenssen, vinden
n daarvoor o
op de website van het Agentschapp voor Binnenlands
Bestuurr een model van raadsbeslissing ((Model 3).
4, §2, en in artikel 104, §6, van heet OCMW-d
Voor he
et personeel, vermeld in artikel 104
decreet,
en voorr de decreta
ale graden, geldt
g
de recchtspositieregeling van
n het gemeeentepersone
eel als
fundamenteel uitga
angspunt. De
D gecoördiineerde rech
htspositiere
egeling van het gemeen
ntepersoneel, die daarenboven onde
ertussen al de toets va
an het admin
nistratief toeezicht heeftt doorstaan, d
dient voor de
d OCMW-ra
aden als ba
asisdocume
ent, dat moe
et worden ve
vertaald en aangea
vuld. So
ommige bep
palingen mo
oeten verpliicht worden
n overgenom
men, met beetrekking to
ot andere bepa
alingen bescchikken de raden
r
over een eigen beleidsruim
b
mte. Voor eeen overzichtt daarvan verw
wijzen we ook
o naar de
e tabel ‘Sam
menvatting BVR
B
RPR O per personneelsgroep’ op de
website
e van het Ag
gentschap.
Vertalen en aanvu
ullen, verpllicht overn emen en begrensd
b
affwijken
We ove
erlopen hiern
na de belan
ngrijkste item
ms waaraan
n de OCMW
W-raden bijzzondere aan
ndacht
moeten besteden bij
b de vaststtelling van h
hun eigen re
echtspositie
eregeling.
Bij het ‘vertalen’ naar
n
het OC
CMW van d
de bevoegd
de organen
n
De aansstellende ovverheid
Dit is in ieder geval de raad vo
oor de secre
etaris, de financieel be
eheerder enn de ombuds
sman.
Voor de
e andere pe
ersoneelsled
den (met inb
begrip van de
d leden va
an het MAT22) “kan” de raad de
aanstelllingsbevoeg
gdheid dele
egeren aan het VB3 of aan
a de secrretaris.
Dergelijjke delegaties worden best metee
en “in” de RP
PR zelf geg
geven, zodaanig dat uit de
d definities on
nmiddellijk duidelijk
d
blijjkt, welk org
gaan als aanstellende overheid fu ngeert voorr welke
persone
eelsleden.
Nadien kan dan do
oorheen de verdere tekkst van de rechtspositie
eregeling w
worden volsttaan met
een louttere verwijzzing naar he
et begrip “aa
anstellende
e overheid”.4
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afkortin
ng voor Mana
agementteam
m
afkortin
ng voor Vast Bureau
4
Zelfs in
ndien geen delegatie worrdt gegeven, is het raadzaam om na definiëring
d
vaan het begrip
p 'aanstellende
e overheid' doorheen
d
de tekst van de
e RPR alleen te spreken van
v 'aanstelllende overhe
eid'. Als
na de va
aststelling van de RPR later toch in ee
en delegatie wordt voorzien, kan dezze als bijlage bij de
RPR gevvoegd worde
en en ter ken
nnis gegeven
n worden aan
n het persone
eel.
3

2

Het uitvvoerend orgaan
De voorrzitter - en niet
n het vastt bureau! - is het uitvo
oerend orgaan (cfr. art. 58, §1 OD5).
Dat is vvan belang bij
b de bepalingen m.b.tt.:
-

de d
definities va
an de algem
mene bepalin
ngen, waarbij het uitvo
oerend orgaaan wordt ge
edefinieerd
d;
de e
eventuele to
oekenning van
v vrijstelli ng(en) van proeven bijj een selecttie;
de b
beoordeling van de kan
ndidaturen w
wanneer de
e raad aanstellende ovverheid is;
de vvaststelling van de lijst i.v.m. de ge
evarentoela
age;
voorr het in disp
ponibiliteit gestelde perrsoneelslid dat zijn adre
es moet be kend maken;
voorr het indienen van een bezwaar te
egen een weigering
w
van onbetaaldd verlof (dit is ofwel
bij d
de raad, ofw
wel bij de vo
oorzitter, ma
aar niet bij het
h VB!);
de a
aanduiding op naam va
an de leden
n van de selectiecommissie wanneeer de raad aanstelllende overh
heid is.

De eeda
aflegging
De eeda
aflegging ge
ebeurt in prrincipe in ha
anden van de
d voorzitter van de OC
CMW-raad.
Dit is alttijd het geva
al voor wat betreft de ssecretaris, de
d financiee
el beheerdeer en de maatschappe
elijk assiste
ent.
Voor de
e andere pe
ersoneelsled
den (dus oo
ok voor de ombudsman
o
n) “kan” de vvoorzitter dit delegeren n
naar een ander lid van de raad of n
naar de sec
cretaris. Dez
ze laatste “kkan” nadien
n zelfs
verder d
doordelegerren naar ee
en lid van he
et MAT.
Delegatties worden
n best gegev
ven bij afzo
onderlijke be
eslissing “vo
oorafgaandeelijk” aan de
e vaststelling van de RPR
R O. In de RPR
R
O word
dt vervolgens duidelijk en concreeet aangegev
ven bij
wie de e
eed moet worden
w
afgelegd. In hett overwegen
nd gedeelte
e kan daarb ij naar de delegatiebeslisssingen worrden verwez
zen.
Evaluattie secretaris, financiee
el beheerde
er en ombud
dsman
De OCM
MW-raad evvalueert de secretaris, de financie
eel beheerde
er en de om
mbudsman.
Voor de
e secretaris en de finan
ncieel behee
erder, gebe
eurt dit op basis van:
- een vo
oorbereiden
nd rapport, opgesteld
o
d
door externe
e deskundig
gen
- een ve
erslag van het
h vast burreau (of indiien er geen VB is, een verslag vann de voorzittter)
Voor de
e ombudsma
an is dat nie
et vereist!
De bepa
alingen uit het
h GD6 i.v.m. de “gem
meenteraads
scommissie
e” zijn in hett OD namelijk niet
doorgettrokken!
Verwijziingen naar het OD in plaats
p
van n
naar het GD
D
Waar in
n de lokale RPR
R
G word
dt verwezen
n naar bepa
alingen uit het
h GD, diennt de RPR O uiteraard te verwijzen naar
n
de gelijjke bepaling
gen uit het OD.
O
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OD afkkorting voor OCMW-decre
O
eet
Afkortin
ng van Geme
eentedecree
et
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Bij het aanvullen
Diploma
avoorwaard
den maatsch
happelijk asssistent
We wijzzen er op da
at artikel 44 BVR RPR O de diplom
mavereiste voor de maaatschappelijk werker, verrmeld in artikel 75 en artikel 94 va n het OCMW
W-decreet actualiseert
a
t.
voor de toe
Voortaa
an moeten kandidaten
k
egang tot de
e functie van
n maatschaappelijk werrker,
houder zijn van ofw
wel:
- het dip
ploma van bachelor
b
in het sociaal--agogisch werk
w
met de
e titel van m
maatschappe
elijk
assisten
nt, of een da
aarmee gelijkgesteld d
diploma;
- het dip
ploma van bachelor
b
in de verpleeg
gkunde, afs
studeerrichting sociale verpleegkunde, of
een daa
armee gelijkkgesteld dip
ploma.
Toevoeging specifiieke functio
onele loopba
anen
1° in nivveau B
- BV1
1-BV2-BV3 voor het ve
erplegend en
n paramedisch personeel in de feederaal gefin
nancierde vverzorgingsinstellingen
n;
- B6-B
B7 voor de rusthuisdire
ecteur in nivveau B;
2° in nivveau C:
- C1-C
C2 voor verrzorgende in de oudere
enzorg en in de thuiszo
org en voorr begeleiderr in de
erke
ende kinderropvang of in de buiten
nschoolse opvang van niveau C;
- C3-C
C4 voor de gediplomee
erd of gebre
evetteerd ve
erpleegkundige;
3° in nivveau D:
D2-D3 voorr de begeleider in de b uitenschoolse kinderop
- D1-D
pvang van ddit niveau en
e voor
de vverzorgende
e in de oude
erenzorg en
n in de thuis
szorg van dit niveau.
Vermeld
ding vereistte diploma’s
s
Voor he
eel wat OCM
MW-functies
s worden err specifieke diplomavereisten vasttgesteld doo
or de
federale
e of de Vlaa
amse overhe
eid. Het gaa
at om voorw
waarden om
m de functiees te mogen
n uitoefenen of om voorw
waarden in het
h kader va
an erkenning en subsid
diëring.
Zoals vo
oor het gem
meenteperso
oneel is er b
bij bevordering geen algemeen geeldende dip
plomavereiste
e meer voorr de toegang
g tot betrekkkingen van niveau B. Het
H diplomaa is echter altijd
a
vereist a
als het om beschermde
b
e titels gaatt (maatscha
appelijk werrker) en vooor de geregllementeerde g
gezondheid
dszorgberoe
epen (gegra
adueerd verrpleegkundige, bepaaldde paramed
dische
beroepe
en).
Een ove
erzicht van de kwalifica
atievereiste n en andere
e voorwaard
den voor eeen aantal ve
erplichte
functiess in erkende
e en gesubs
sidieerde OC
CMW-diens
sten is terug
g te vinden op de webs
site van
het Age
entschap vo
oor Binnenla
ands Bestuu
ur via het do
ocument ‘O
OCMW-functties – kwalifficatievereiste
en en anderre voorwaarrden’.
Toevoeging van de
e functionele loopbane
en en salaris
sschalen die
e specifiek zzijn voor so
ommige
persone
eelsleden va
an de OCM
MW’s
Bijvoorb
beeld BV1-B
BV3, basisg
graad van vverpleegkun
ndige en parramedicus, en B6-B7, rusthuisdire
ecteur worde
en zo nodig
g toegevoeg
gd.
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Toevoegen (voor zover
z
van to
oepassing) vvan de bepalingen van
n art 88 BVR
R RPR O m.b.t.
m
de
extra jaa
arpremies, functiecomplementen of salarisbijjslagen die na de datu m van 1 jan
nuari
2008 do
oor de federrale overheid ingevoerrd worden als
a onderdee
el van het ssalaris voor sommige personeelscateg
gorieën in de
d federaal gefinancierrde gezondheidsinstell ingen en die opgenomen zijn in de re
eglementering betreffen
nde de financiering.
Verhogiingen van het
h forfaitairr gedeelte vvan de einde
ejaarstoelag
gen
De verh
hogingen va
an het forfaitaire gedee
elte zijn niet van toepas
ssing op de personeels
sleden
die op g
grond van de federale wetgeving
w
o
over de fina
anciering va
an bepaaldee gezondheidsinstellinge
en recht heb
bben op een jaarlijkse premie en een attractiviteitsprem ie. Er is dus
s geen
cumulattie mogelijkk van die verhogingen m
met de prem
mie en eindejaarsprem
mie.
Bij verp
plichte ove
ername en eigen
e
invu lling
htspositiereg
geling van het
h gemeen
ntepersonee
el doet, zoals eerder veermeld, dien
nst als
De rech
vertrekp
punt. Enerzijds kunnen
n de OCMW
W-raden hierrvan binnen
n de grenze n van het BVR
B
RPR O afwijken, anderzijds worden
w
ze so
oms tot een
n letterlijke overname
o
vverplicht.
We verw
wijzen daarrvoor nogma
aals naar de
e tabel ‘Sam
menvatting BVR RPR O per perso
oneelsgroep’. Die geeft da
aarvan een schematiscch overzich
ht.
De overrnameplichtt op basis van artikel 1 04, §4 en §5,
§ van het OCMW-dec
O
creet
Conform
m artikel 104
4, §4 en §5
5, van het O
OCMW-decreet, zijn de OCMW-radden voor he
et specifieke pe
ersoneel verrmeld in artikel 104, §2
2, verplicht de
d regels in
n de plaatseelijke rechts
spositieregeling
g van het ge
emeenteperrsoneel zon
nder meer over
o
te neme
en, m.b.t. d ie onderwe
erpen
waarove
er het BVR RPR O zwijgt (d.w.z. d
die in het BV
VR RPR O niet geregeeld worden voor
deze pe
ersoneelsca
ategorie). We
W denken d
daarbij o.a. aan de volledige verloffregeling, maar
m
bv.
ook aan
n de evaluattie tijdens de
d loopbaan
n, aan de ad
dministratieve anciënniiteiten, etc…
…
De overrnameplichtt op basis van het BVR
R RPR O7
Soms le
egt het BVR
R RPR O ze
elf de verplicchting op aa
an de OCMW-raden om
m de regels
s in de
plaatsellijke rechtsp
positieregeling van het gemeentep
personeel zonder
z
mee r over te ne
emen.
Voorbee
elden daarvvan vinden we
w terug m .b.t. :
- de rregels over de evaluatie tijdens de
e loopbaan en de moge
elijkheid vann ontslag wegens
w
bero
oepsongescchiktheid na
a ongunstige
e evaluatie;;
- de rregels over het beroep tegen de e
evaluatie en over de we
erking van dde beroepsiinstantie;
- de rregels over het verlies van de hoe
edanigheid van
v het stattutaire persooneelslid en
n de
defin
nitieve amb
btsneerlegging van het statutaire personeelsl
p
id;
- de o
overgangsb
bepalingen voor
v
het sta
atutaire pers
soneelslid in
n dienst.
- bepaalde verplichte verlofs
stelsels
Eigen in
nvulling binn
nen de gren
nzen van he
et BVR RPR
RO
De bepa
alingen van
n het BVR RPR
R
O zijn g
grotendeels
s overgenom
men uit het BVR RPR G van 7
decemb
ber 2007. De achterligg
gende visie is immers volledig
v
identiek.
De OCM
MW-raden kunnen
k
hierr uiteraard g
geen afbreu
uk aan doen
n. Toch worrdt aan de OCMW’s
O
heel wa
at ruimte geboden, om desgevalle nd af te wijk
ken van de rechtsposittieregeling van
v het
7

De ove
ernameplicht treft veelal het
h voltallige personeel van de ‘bijzon
ndere diensteen’ (art. 104 §6 OD)
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gemeen
ntepersonee
el, voor som
mmige bepa
alingen die o.a.
o verband houden m
met de spec
cificiteit
van funccties, dienssten, of doellgroepen, e
en zodoende
e een eigen
n aangepastt beleid te voeren.
v
Voorbee
elden hierva
an vinden we
w terug bij de selectieprocedures
s, de wervinngsreserves
s, de
duur van de proeftiijd, de vereiiste anciënn
niteiten, etc
c…
Een blikk op de eerd
der genoem
mde samenvvattende ov
verzichtstabel zal meteeen veel verrduidelijken.
De jaarrlijkse vaka
antie en de feestdage n voor het personeel, vermeld iin artikel 10
04, §6,
van hett OCMW-de
ecreet verd
dienen een bijzondere
e aandachtt.
Uitsluite
end voor ditt personeel, wordt het a
aantal dage
en jaarlijkse vakantie eeenduidig va
astgesteld op
p zesentwintig dagen. Daarenbove
D
en werd de toekenning
g van drie exxtra (door de
d raad
vrij vastt te stellen) feestdagen
n zoals voorrzien voor het
h gemeenttepersoneeel, bewust niet
overgen
nomen in he
et BVR RPR
R O.
Voor be
eide materie
es geldt er geen
g
uitvoe
eringstermijn
n tot 1 juli 2011, zodat de artikelen
n daarover me
eteen in werking treden
n op de alge
emene datu
um van inwe
erkingtredinng van het besluit,
b
dat is, o
op 1 januari 2011. De bepalingen
b
o
over het aa
antal dagen jaarlijkse vaakantie en over de
feestdag
gen in artikel 138, 139 en 156 uit het BVR RPR O zijn dwingende bbepalingen met
directe uitwerking. De OCMW
W’s hoeven daarover geen
g
afzonderlijke raaadsbesliss
sing
vooraf te treffen. Ze
Z moeten de betrokke
en personeelsleden bijj het begin vvan het vak
kantiejaar uite
eraard wel briefen
b
overr de nieuwe
e regels, me
et inbegrip van
v de overg
rgangsregeling, die
op hen van toepassing zullen zijn.
Het is im
mmers zo dat
d het BVR RPR O voo
or het perso
oneel in dienst op 1/1/22011 overga
angsmaatreg
gelen bevatt voor het ge
eval het aan
ntal dagen jaarlijks
j
verrlof en/of feeestdagen op jaarbasis vo
oor dat perssoneel voorr 1 januari 2
2011 toch ho
oger was da
an het aanta
tal vastgeste
eld in
artikel 1
138 en 139. Het person
neelslid in d
dienst lijdt in
n dat geval geen
g
verliess aan dagen.
Het tijd
dspad
Het BVR
R RPR O trreedt in werrking op 1 ja
anuari 2011. Artikel 145
5 van het beesluit regeltt op zijn
beurt de
e uitvoering
gstermijn. De OCMW-ra
aden hebbe
en tot 1 juli 2011
2
de tijdd om hun pe
ersoneelsforrmatie en de rechtspos
sitieregeling
g van de betrokken perrsoneelsgrooepen in ove
ereenstemmin
ng te breng
gen met de bepalingen
b
van het besluit en mett artikel 1044, §4 en §5, van het
OCMW--decreet.
Artikel 1
104, §4 en §5,
§ van het OCMW-de creet legt te
egen die da
atum voor heet specifiek
ke personeel o
ook de overrname van de overeen
nstemmende
e bepalinge
en in de recchtspositiere
egeling
van het gemeentep
personeel op,
o voor bep
paalde aang
gelegenheden die niet het voorwe
erp zijn
van een
n regeling in
n het besluitt.
De enig
ge uitzonderringen op de uitvoering
gstermijn va
an 1 juli 2011 zijn, zoalss eerder ve
ermeld,
de bepa
alingen over het aantal dagen jaarrlijkse vakantie en overr de het aanntal feestda
agen in
artikel 1
138, 139 en 156.
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Geldend
de regeling tussen 1 ja
anuari 2011 en 1 juli 20
011
1° De personeelsfo
ormatie
Een form
matiewijzigiing tussen 1 januari en
n 1 juli 2011 heeft voor gevolg datt meteen de
e hele
formatie
e moet vasttgesteld worrden in ove reenstemm
ming met de bepalingenn van het be
esluit
(artikel 145, §2, twe
eede lid).
2° De re
echtspositie
eregeling va
an de betrokkken person
neelsgroepe
en en de reegeling van het
mandaa
atstelsel
Elke wijjziging die tussen 1 jan
nuari en 1 ju
uli 2011 aan
n de bestaande plaatseelijke rechts
spositieregeling
g wordt aangebracht, moet
m
in overreenstemming zijn mett de bepalinngen van he
et besluit
of van a
artikel 104, §4 en §5, van het OCM
MW-decreet (artikel 145, §2, eerstte lid).
In die tu
ussentijd blijjven de bes
staande pla
aatselijke reg
glementaire
e bepalinge n van krach
ht.
Wat als het OCMW
W niet tijdig klaar is mett de rechtsp
positieregeliing van het betreffende
e personeel?
?
Het BVR
R RPR O va
an 12 november 2010 is van een hogere rechtsorde dann een plaats
selijk
regleme
ent of dan een
e bestaan
nde plaatsellijke rechtsp
positieregeling.
Vanaf 1 juli 2011 heeft
h
het bes
sluit in iede
er geval rech
htstreekse uitwerking
u
een heeft hett voorrang op
p alle bestaa
ande regelin
ngen. 8 Het is vanaf da
an ook rechttstreeks en permanentt afdwingba
aar voor de bevoegde rechterlijke
e instanties. Of het besttuur is blijveen stilzitten of niet
heeft da
an geen enkkel belang meer.
m
Relatiev
ve impact
Veel be
epalingen va
an de plaats
selijke rechttspositiereg
geling van het gemeenttepersonee
el hebben de voorbije twe
ee jaren ook al via artikkel 42 van de
d organiek
ke OCMW-w
wet (dat nog
g van
kracht w
was), hun weg
w gevonde
en in de recchtspositiere
egeling van
n het specifiieke OCMW
Wpersone
eel, eventue
eel onder vo
oorbehoud vvan de uitzo
onderingen die de OCM
MW-raden geformuleerd
d hebben off behouden hebben. So
ommige OC
CMW’s hebb
ben al een vvolledig nie
euwe
rechtspo
ositieregelin
ng voor de betrokken p
personeelsg
groepen (arrt.104, §2 enn §6 OD) va
astgesteld.
Een en ander heefft voor gevo
olg dat de im
mpact van het
h BVR RPR O op die OCMW’s eerder
e
relatief is. Die OCM
MW’s moete
en de aange
epaste rech
htspositiereg
geling voor de betrokke
en personeelssgroepen we
el screenen
n op overee
enstemming met het BV
VR RPR O vvan 12 nove
ember
2010 en
n in het gevval van strijd
digheid met dat besluit de noodzakelijke aanppassingen doen
d
via
een wijzzigingsbeslu
uit.
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Voor zo
over het dwin
ngend karakter ervan vasststaat, is he
et vanaf dan ook rechtstreeeks en perm
manent
afdwingb
baar voor de bevoegde re
echterlijke in
nstanties
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De vorm
mvereisten
n
Het advvies van hett college van burgemee
ester en sch
hepenen
Op gron
nd van artikkel 270, §1 moet
m
het co
ollege van burgemeeste
b
er en scheppenen een advies
a
uitbreng
gen over de
e ontwerpbe
eslissing van
n de OCMW
W-raad inza
ake een form
matievastste
elling of
-wijzigin
ng.
Ook alss de vaststelling van de
e rechtsposiitieregeling een financiële weerslaag kan hebb
ben of
als erdo
oor wordt affgeweken van de rechttspositieregeling van het gemeenttepersoneel, moet
oor advies voorleggen aan het coollege van burgede OCM
MW-raad ee
en ontwerpb
beslissing vo
b
meester en schepe
enen.
Het gaa
at in laatstge
enoemde siituatie uitera
aard niet om
m afwijkend
de bepalingeen die in he
et besluit
van de V
Vlaamse Re
egering zelff verplicht zzijn vastgesteld, maar over
o
die punnten waarvo
oor het
gekregen (b
OCMW ruimte voor eigen invu
ulling heeft g
bv. aspecte
en van de H R-cyclus).
Het advvies van hett college wo
ordt binnen dertig dage
en aan het OCMW
O
bezoorgd. Als da
at niet
gebeurtt, kan de OC
CMW-raad aan de advviesvereiste voorbijgaan en maaktt het daarva
an melding in d
de aanhef van
v de eindbeslissing o
over de rechtspositiere
egeling. Als het college
e wel
een advvies aflevertt, dan wordtt dat adviess samen me
et de eindbe
eslissing beetreffende de
rechtspo
ositieregelin
ng aan de toezichthoud
dende overrheid verzon
nden9.
Toepassing syndiccaal statuut
De vasttstelling of wijziging
w
van
n de person
neelsformattie van het OCMW
O
is oonderworpen
n aan
het voorafgaandelijjke overleg met de rep
presentatiev
ve vakorgan
nisaties. Datt overleg re
esulteert
in een g
gemotiveerd
d advies datt het standp
punt van de
e vakorganis
saties ten aaanzien van de
voorgen
nomen form
matievastste
elling weerge
eeft.
De vasttstelling van
n de plaatse
elijke rechtsspositieregeling is onde
erworpen aaan de voora
afgaandelijke o
onderhande
eling. Echter, bepalinge
en die rechttstreeks van
n toepassinng zijn en die
e de
OCMW--raden onge
ewijzigd “moeten” overrnemen uit het besluit van
v de Vlaaamse Regering zijn
niet mee
er onderwo
orpen aan plaatselijke o
onderhande
eling. Daaro
over werdenn de onderh
handelingen re
eeds gevoe
erd in het co
omité C1, o
onderafdelin
ng Vlaamse
e Gewest enn Vlaamse GeG
meenscchap en besstaat er gee
en plaatselij ke onderha
andelingsma
arge meer.
atselijke ond
derhandeling resulteertt in een protocol dat he
et akkoord oof niet-akko
oord van
De plaa
de repre
esentatieve
e vakorganis
saties verm eldt.
Overleg
g en/of onde
erhandeling vooraf is e
een substan
ntiële vormvereiste vann het besluitvormingsprroces. De OCMW-rade
O
en kunnen zzich daar niet aan onttrrekken. In dde aanhef van de
raadsbe
eslissing tott vaststelling
g of wijzigin
ng van de pe
ersoneelsfo
ormatie en ttot vaststelliing van
de rechtspositiereg
geling moet trouwens vverwezen worden
w
naarr het gemotiiveerd advie
es, respectieve
elijk het pro
otocol. Dat advies
a
of pro
rotocol word
dt ook met de
d raadsbesslissing mee
egestuurd n
naar de toezzichthouden
nde overhe id.
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Het advvies van het bijzonder ov
verlegcomité zoals voorzien in art. 26 bis OCMW--wet blijft gelden ten
aanzien van die OCM
MW's waar de
d voorzitter niet werd toe
egevoegd aa
an het collegee van burgem
meester
en schep
penen.
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Explicie
ete intrekk
king van alle voorgaan
nde besliss
singen
Om eve
entuele misvverstanden uit te sluite
en en de rec
chtszekerhe
eid te verhoggen, is het aangewezen d
dat de OCM
MW’s gelijktijdig met de
e vaststelling van een nieuwe
n
eigeen rechtspositieregeling a
alle voorgaa
ande besliss
singen aang
gaande het statuut van
n hun speciffiek persone
eel,
en/of va
astgestelde afwijkingen
n op het sta
atuut van he
et gemeente
epersoneel, expliciet zo
ouden
intrekke
en.

Het be
esluitvorrmingsprroces sta
apsgewijjs
Volledig
gheidshalve
e overlopen we hierna sstapsgewijs
s het volledige besluitvoormingspro
oces
voor de vaststelling
g van de pe
ersoneelsforrmatie en va
an de rechtspositieregeeling.
De vasttstelling van
n de personeelsformati e
1. 1. He
et voorontwe
erp van perrsoneelsform
matie van de
d secretaris
s, gemaakt in overleg met
m het
manage
ementteam,, wordt via de
d OCMW-vvoorzitter geagendeerd
d op de de O
OCMW-raa
ad.
1.2. De voorzitter van
v het HOC
C organisee
ert het overleg met de vakorganisaaties over het
h
vooronttwerp van personeelsfo
ormatie. Da t overleg re
esulteert in notulen
n
mett een gemo
otiveerd
advies.
1.3. De OCMW-raa
ad stelt daa
arna het ontw
werp van personeelsfo
ormatie vastt.
1.4. Advviesaanvraa
ag college of
o vraag naa
ar gemeentteraadsbeslissing:
a) de on
ntwerpbeslisssing over de
d persone
eelsformatie vertrekt me
et een uitdrrukkelijke ad
dviesaanvraa
ag naar college van burgemeesterr en schepe
enen.
als a) va
an toepassiing is: het college
c
bren
ngt binnen dertig
d
dagen
n een adviees uit over de ontwerpbesslissing bettreffende de
e personeelssformatie of laat de terrmijn voor aadvies voorb
bijgaan;
b) de on
ntwerpbeslisssing over de
d persone
eelsformatie vertrekt na
aar het colleege met een
n vraag
om agendering op de gemeen
nteraad mett het oog op
p een financ
ciële bijdragge voor de meerm
kosten;
als b) vvan toepasssing is: de gemeentera
g
ad beslist dat
d de geme
eente zich vverbindt om de
meerkosten van de
e nieuwe pe
ersoneelsfo rmatie van het OCMW
W te dragen. Naar die ve
erbintenis word
dt verwezen
n in de aanh
hef van de O
OCMW-raa
adsbeslissing.
1.5. Na het advies van het college of na d
de beslissin
ng van de gemeenteraaad tot financiële
bijdrage
e in de meerkosten trefft de OCMW
W-raad zijn definitieve beslissing
b
m
met betrekking tot
de personeelsform
matie.
1.6. Hett OCMW ze
endt binnen een termijn
n van twintig
g dagen na de betreffeende besliss
sing een
kopie va
an die defin
nitieve forma
atiebeslissin
ng naar de provinciego
ouverneur een gelijktijdig
g ook
naar he
et college va
an burgeme
eester en scchepenen. Het
H advies van
v het colleege, indien tijdig
afgeleve
erd, wordt meegestuur
m
rd naar de p
provinciegouverneur. De
D notulen m
met het gem
motiveerd advies worde
en eveneen
ns naar de g
gouverneur gestuurd.
De vasttstelling van
n de rechtsp
positieregeliing
1.1. Hett voorontwe
erp van rech
htspositiereg
geling van de
d secretarris, gemaakt
kt in overleg met het
manage
ementteam,, gaat via de
e OCMW-vo
oorzitter naar de OCMW-raad.
1.2. De voorzitter van
v het BOC
C organisee
ert de onderhandeling met de vako
korganisaties over
het voorontwerp va
an rechtspo
ositieregeling
g. De onderhandeling resulteert inn een protocol.
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1.3. De OCMW-raa
ad stelt verv
volgens hett ontwerp va
an rechtspo
ositieregelingg vast.
1.4. Alss er bepalin
ngen zijn me
et een finan
nciële weers
slag of in he
et geval vann afwijking van
v de
rechtspo
ositieregelin
ng van het gemeentep
g
personeel off van het sp
pecifieke pe rsoneel voo
or het
persone
eel, vermeld
d in artikel 104,
1
§6 van het OCMW
W-decreet:
a) d
de ontwerpbeslissing over
o
de rech
htspositiere
egeling vertrrekt met ee n uitdrukkelijke advviesaanvraa
ag naar college van bu
urgemeeste
er en schepe
enen;
b) het college brengt binn
nen dertig d
dagen een advies
a
uit ov
ver de ontw
werpbeslissing bettreffende de
e rechtspos
sitieregeling
g of laat de termijn
t
voorr advies vooorbijgaan;
1.5. Na het advies van het college treft de
e OCMW-ra
aad zijn deffinitieve besslissing over de
rechtspo
ositieregelin
ng.
1.6. Hett OCMW ze
endt binnen een termijn
n van twintig
g dagen na de betreffeende besliss
sing een
kopie va
an het defin
nitieve rechttspositiereg
gelingsbeslu
uit naar de provinciego
p
uverneur en
n gelijktijdig oo
ok naar het college van
n burgemee ster en schepenen. He
et advies vaan het colleg
ge, indien tijd
dig afgeleve
erd, wordt meegestuurd
m
d naar de prrovinciegou
uverneur.

Hulpm
middelen
n en onde
ersteunin
ng
Het Age
entschap vo
oor Binnenla
ands Bestu ur stelt een aantal instrumenten teer beschikk
king die
de OCM
MW’s kunne
en ondersteunen bij de
e uitvoering van het BVR RPR O vvan 12 nove
ember
2010. D
De meeste daarvan
d
zullen online kkunnen word
den geraadpleegd. Heet aanbod be
evat het
volgend
de.
1° Een ssamenvatte
ende overzichtstabel va
an het BVR
R RPR O, die per inhouudelijk onderdeel
van het besluit een
n schematis
sch overzich
ht geeft van de overnam
meplicht enn de eigen beleidsb
ruimte vvoor de OCMW’s.
2° Mode
ellen van ra
aadsbesluit wat betreft de aanhef, de definitie
es en de afbbakening va
an het
toepasssingsgebied
d.
3° Een o
overzicht va
an verplichtte functies i n bepaalde
e OCMW-die
ensten, mett vermelding
g van
de diplo
oma en/of kw
walificatieve
ereisten en de rechtsbron daarvoo
or.
4° Een uitgebreide power poin
nt presentattie die het BVR
B
RPR O overloopt een inhoude
elijk toelicht.
5° Een FAQ, waariin u antwoo
orden vindt o
op veel ges
stelde vrage
en.
6° Het b
besluit zelf waarin
w
het Verslag
V
aan
n de Vlaams
se Regering
g (ook het vverslag bij het
h BVR
RPR G van 7 dece
ember 2007) per artikell geïntegree
erd wordt. Zo
Z hoeft u n iet steeds drie
d afzonderlijke docume
enten te raa
adplegen.

Daarnaa
ast staat he
et Agentschap voor Bin
nnenlands Bestuur
B
uite
eraard ook ssteeds klaar voor
advies o
op verzoek..
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