
Vlaamse Regering 

Ministerieel Besluit houdende werking van het herplaatsingsorgaan voor de migratie 
van het personeel in het kader van Beter Bestuuruk Beleid 

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA 
EN TOERISME 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid 
op artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden; 

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 35; 

Gelet op het decreet van 30 april 2004 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van 
Vlaanderen, inzonderheid op artikel 23; 

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel "Strategische adviesraad" en 
tot wijziging van diverse,andere decreten, inzonderheid op artikel 7; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij het besluit van de 
Vlaamse regering van 15 oktober 2004; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de 
personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse 
Gemeenschap enlof van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde 
agentschappen, inzonderheid op artikel 6, $1; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de toewijzing 
van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de 
Vlaamse Gemeenschap edof van het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden, 
inzonderheid op artikel 5, 



Artikel 1. Het herplaatsingsorgaan heeft als taak het verdelen van personeelsleden over de 
beleidsdomeinen overeenkomstig artikel 6, 51 van besluit van de Vlaamse regering van 20 
mei 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en 
rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap edof van het Vlaamse Gewest, 
aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen en artikel 5 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de toewijzing van de personeelsleden 
van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap 
edof van het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden. 

Art. 2. Het herplaatsingsorgaan is samengesteld uit de Vlaamse minister bevoegd voor de 
Bestuurszaken of zijn gemachtigde en een lid per beleidsdomein, aangeduid door de 
beleidsraad van het beleidsdomein. 

Het herplaatsingsorgaan wordt voorgezeten door de Vlaamse minister bevoegd voor de 
Bestuurszaken of zijn gemachtigde. De voorzitter en de leden zijn stemgerechtigd. 

Art. 3. Personeelsleden die op basis van hun taakuitoefening niet aan een beleidsdomein 
kunnen worden toegewezen worden door de beleidsraden van de betrokken beleidsdomeinen 
aangemeld bij het herplaatsingsorgaan. 

Art. 4. $1. Het herplaatsingsorgaan wijst een personeelslid toe aan een beleidsdomein op 
basis van volgende criteria in orde van belangrijkheid: 

1" de competenties van de personeelsleden. 
2" de motivatie of persoonlijke voorkeur van de personeelsleden. 
3" de organisatorische behoeften. 

32. Het herplaatsingsorgaan kan een beroep doen op de medewerking van interne of externe 
deskundigen om de geschiktheid van een personeelslid voor een toe te wijzen betrekking na te 
gaan. 

Art. 5. Het huishoudelijk reglement van het herplaatsingsorgaan wordt vastgesteld door de 
Vlaamse minister bevoegd voor de Bestuurszaken. 

Art. 6. Het huishoudelijk reglement bepaalt tenminste : 
- de wijze van stemmen; 
- het vereiste quorum en de vereiste meerderheid voor de geldigheid van de beslissingen; 
- de wijze van kennisgeving van de beslissingen. 

Art. 7. Elke individuele beslissing betreffende personeelsleden wordt genomen bij geheime 
stemming over het gemotiveerd voorstel van de voorzitter, dat geformuleerd wordt na 
beraadslaging in het herplaatsingsorgaan. 



Art. 8. Dit besluit treedt in werking op datum van de goedkeuring ervan. 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
Media en Toerisme, 

Geert BOURGEOIS 


