
Departement Bestuurszaken 

Huishoudelijk reglement van het herplaatsingsorgaan voor de migratie van het personeel 
in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid 

Artikel. 1. Het secretariaat van het herplaatsingsorgaan is ingericht bij het departement 
Bestuurszaken, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. 

Art. 2. Dit huishoudelijk reglement heeft betrekking op de werking van het 
herplaatsingsorgaan dat personeelsleden over de beleidsdomeinen verdeelt overeenkomstig 
artikel 6, $1 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 enlof 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 enlof van het Vlaamse Gewest 
aan de strategische adviesraden. 

Art. 3. De beleidsraden van de betrokken beleidsdomeinen melden de personeelsleden die op 
basis van hun taakuitoefening niet kunnen worden toebedeeld aan een beleidsdomein aan bij 
het secretariaat van het herplaatsingsorgaan. Bij de aanmelding gaat het dossier dat een 
volledige dienststaat en de laatste evaluatie van het betrokken personeelslid bevat. De 
secretaris van het herplaatsingsorgaan meldt de ontvangst aan de voorzitter. 

Art. 4. Het herplaatsingsorgaan vergadert, beraadslaagt en beslist over de door de voorzitter 
voorgelegde aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het herplaatsingsorgaan behoren en 
dit op de door de voorzitter bepaalde plaats, datum en tijd. 

Art. 5. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast. De uitnodigingen voor de 
vergadering, samen met de agenda en de documenten betreffende de te behandelen 
agendapunten, worden uiterlij k op de vierde werkdag voor de vergadering aan de leden 
bezorgd. 

Art. 6. Indien een zitting door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan op de 
vastgestelde dag worden betrokkenen onmiddellijk door de secretaris op de hoogte gebracht. 

Art. 7. Het herplaatsingsorgaan kan slechts geldig beslissen indien tien van de veertien leden 
aanwezig zijn. Indien nochtans na de eerste oproeping het vereiste quorum niet bereikt werd, 
vergadert het een tweede maal geldig ongeacht het aantal aanwezigen. 

Art. 8. Bij het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien geen 
consensus wordt bereikt wordt overgegaan tot de stemming. De stemming gebeurt bij 
handopsteking, behalve wanneer het een geheime stemming betreft. 

Art. 9. Bij stemming wordt beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Onthoudingen worden niet als een stem beschouwd. Bij staking van stemmen is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend, wanneer de stemming niet geheim is. Wanneer de stemming 
geheim is of wanneer de voorzitter zich onthoudt, is het voorstel bij staking van stemmen 



verworpen. De notulen vermelden wanneer er een stemming is geweest en de uitslag van de 
stemming. 

Art. 10. Elke individuele beslissing betreffende personeelsleden wordt genomen bij geheime 
stemming, op een daartoe speciaal ontworpen formulier. De stemming vindt plaats op basis 
van het gemotiveerd voorstel van de voorzitter, dat geformuleerd wordt na beraadslaging in 
het herplaatsingsorgaan. 

Art. 11. Een afschrift van de gemotiveerde beslissing van het herplaatsingsorgaan tot 
toewijzing van een personeelslid aan een beleidsdomein wordt zo spoedig mogelijk bezorgd 
aan de voorzitter van de beleidsraad van dit beleidsdomein en aan het betrokken 
personeelslid. 

Art. 12. Het hoofd van het departement Bestuurszaken wijst de secretaris van het 
herplaatsingsorgaan aan onder de personeelsleden van zijn departement. 

De secretaris is belast met: 
- het versturen van de uitnodigingen voor de vergaderingen met de agenda en de daarbij 

horende documenten; 
- het opstellen van de notulen van de vergadering; 
- de voortgangsbewaking van de uitvoering van de beslissingen; 
- het archief; 
- de uitvoering van iedere andere taak die nuttig is voor de goede werking van het 

herplaatsingsorgaan, op eigen initiatief of in opdracht van het herplaatsingsorgaan of 
zijn voorzitter. 

De notulen van de vergadering worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Zij 
worden op de eerstvolgende vergadering als eerste agendapunt ter goedkeuring voorgelegd. 
Wanneer de omstandigheden dit vereisen kunnen de notulen aan de schriftelijke goedkeuring 
van de leden worden onderworpen. 

Art. 13. Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt een beslissing genomen 
tijdens de vergadering. 

Dit reglement werd in toepassing van artikel 5 van h t ministerieel besluit van 2 4 -01- 2008 i" houdende werking van het herplaatsingsorgaan VOO ,de migratie van het personeel in het 
kader van Beter Bestuurlijk Beleid, vastgesteld op 12 4 -01- m . 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media en Toerisme 


