
Agentschap voor overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 271.886 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 2 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Artikel 7 en 16 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 
2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en 
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 
juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen betreffende personeel, 
financiën en organisatie van de gemeente 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, voorzitter; 

2. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening; 

3. de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Chris Herreman 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een éénpariq akkoord afaesloten over biiqaand artikel 7 en 16 
van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding 
van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging 
van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse 
bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van 
diverse bepalingen betreffende personeel, financiën en organisatie van de 
gemeente. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

De Voorzitter, 

Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der s 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

i $qayl(, Marino Keulen \ 
Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering 

I F ~ a j  hr+,í GN,,.~/ 



Vlaamse R e ~ r i n g  

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse 
bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het 

Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen 
van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse 

bepalingen betreffende personeel, financiën en organisatie van de gemeente 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 
2006, 7 juli 2006, 22 december 2006, 1 februari 2008, 14 maart 2008 en 23 januari 
2009, artikel 163, $3, en artikel 313, $1, eerste lid; 

Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005, artikel 151 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen 
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 29 oktober 1990, 24 mei 1994, 20 augustus 1996 en 20 juli 2000 en bij het 
besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van 
het statuut van de gewestelijk ontvangers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
Regering van 17 februari 2006 en 14 november 2008; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 januari 2008; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 houdende 
vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, 
gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en ontvanger van een openbaar centrum voor 



maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende 
vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel 
beheerder en van ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 betreffende de 
bijdrage van de besturen in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke 
ontvangers; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 februari 2009; 

Gelet op het protocol nr. ... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
Vlaams Gewest; 

Gelet op adviesnummer . . . van de Raad van State, gegeven op . . . , met toepassing 
van artikel 84, 51, eerste lid, l " ,  van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1. De volgende artikelen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van 
het Gemeentedecreet treden in werking op 1 juli 2009: 

1 " artikel 1 tot en met artikel 8, 3"; 
2" artikel 9; 
3" artikel 13, 2", met uitzondering van de toevoeging van artikel 17, 55, eerste en 

tweede lid; 
4" artikel 20; 
5" artikel 26; 
6" artikel 28 tot en met artikel 30, 2"; 
7" artikel 31 ; 
8" artikel 35 tot en met artikel 41 ; 
9" artikel 43; 
10" artikel 44, 3", 6" en 7"; 
11 " artikel 46 tot en met artikel 50; 
1 2" artikel 52; 
13" artikel 54 tot en met artikel 81 ; 
14" artikel 84; 
15" artikel 85; 
16" artikel 87 tot en met artikel 100; 
17" artikel 1 09 tot en met artikel 1 15; 



18" artikel 1 17 tot en met artikel 120; 
19" artikel 123 tot en met artikel 128; 
20" artikel 129, 3" en 4"; 
21" artikel 131; 
22" artikel 133 tot en met artikel 138; 
23" artikel l41 ; 
24" artikel 145 tot en met artikel 149. 

Art. 2. Artikel 51, 2", van hetzelfde decreet, met betrekking tot de toevoeging van 
artikel 76, 54, eerste lid, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, heeft uitwerking 
met ingang van 1 januari 2009. 

Art. 3. De volgende artikelen van hetzelfde decreet treden in werking op de datum 
van inwerkingtreding van dit besluit: 

1 " artikel 10 tot en met artikel 12; 
2" artikel 14 tot en met artikel 19; 
3" artikel 21 tot en met artikel 25; 
4" artikel 27; 
5" artikel 30, 4" tot en met 6"; 
6" artikel 32 tot en met artikel 34; 
7" artikel 42; 
8" artikel 51, 1 O; 
9" artikel 51, 2", met uitzondering van de toevoeging van artikel 76, 54, eerste lid; 
1 0" artikel 53; 
1 1 "  artikel 116; 
12" artikel 129, 1 "  en 2"; 
13" artikel 132; 
14" artikel 139; 
15" artikel 140; 
16" artikel 150. 

De besluiten van de gemeenteoverheden die werden genomen voor de 
inwerkingtreding van het decreet van 15 juli 2005 tot wijziging van het 
Gemeentedecreet, blijven onderworpen aan de regeling opgenomen in artikel 255 en 
256 zoals die voor dat tijdstip van kracht was. 

Art. 4. De volgende artikelen van hetzelfde decreet treden in werking op 2 januari 
201 3: 

1 " artikel 8, 4" en 5"; 
2" artikel 30, 3". 

Art. 5. De volgende artikelen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 treden in 
werking op 1 juli 2009: 

1 " artikel 152; 
2" artikel 154; 
3" artikel 155; 



4" artikel 302, 12g0, voor wat betreft het tweede lid van artikel 139 van de Nieuwe 
Gemeentewet. 

Art. 6. Artikel 302, 130°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met 
uitzondering van het vijfde lid, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009. 

Art. 7. In het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van 
het statuut van de gewestelijk ontvangers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 
Regering van 17 februari 2006 en 14 november 2008, wordt in deel IV tussen artikel 
12bis en artikel 12ter een nieuwe titel ingevoegd, die luidt als volgt: 

"Titel Ibis. De indiensttreding". 

Art. 8. Artikel l 2  en 15 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende 
het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de 
koninklijke besluiten van 29 oktober 1990, 24 mei 1994, 20 augustus 1996 en 20 juli 
2000 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006, worden 
opgeheven. 

Art. 9. In hetzelfde besluit wordt in titel II een nieuw hoofdstuk Illbis ingevoegd, dat 
luidt als volgt: 

"Hoofdstuk Illbis. Interne kredietaanpassing 

Art. 16bis. Een interne kredietaanpassing is een kredietaanpassing aan de uitgaven- 
of ontvangstenkredieten van de gewone dienst waarbij het totaal van deze uitgaven- 
of ontvangstenkredieten met dezelfde twee eerste cijfers van de functionele code als 
vermeld in artikel 1, 5", niet wijzigt." 

Art. 10. In hetzelfde besluit wordt in titel IV, hoofdstuk III, afdeling I, een nieuw artikel 
55bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. 55bis. In een gemeente waarvan het inwonersaantal 20.000 inwoners of minder 
bedraagt, kunnen de verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 7500 euro, 
belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen, door de gemeenteraad 
uitgesloten worden van de visumverplichting. 

In een gemeente waarvan het inwonersaantal meer dan 20.000 inwoners maar niet 
meer dan 35.000 inwoners bedraagt, kunnen de verrichtingen waarvan het bedrag 
niet hoger is dan 25.000 euro, belasting over de toegevoegde waarde niet 
inbegrepen, door de gemeenteraad uitgesloten worden van de visumverplichting. 

In een gemeente waarvan het inwonersaantal meer dan 35.000 inwoners bedraagt, 
kunnen de verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 67.000 euro, belasting 
over de toegevoegde waarde niet inbegrepen, door de gemeenteraad uitgesloten 
worden van de visumverplichting. 

In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kunnen de aanstellingen waarvan 
de duur niet meer bedraagt dan één jaar, door de gemeenteraad uitgesloten worden 
van de visumverplichting. Contracten van onbepaalde duur worden voor de 



toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan één 
jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden 
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling. 

In afwijking van het eerste tot en met het derde lid kunnen investeringssubsidies door 
de gemeenteraad niet worden uitgesloten van de visumverplichting." 

Art. 11. Artikel 71 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 71. 51. De personen, vermeld in artikel 163, 53, van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005, zijn de financiële instellingen die erkend zijn overeenkomstig de wet van 
22 maart 1993 op het statuut vari en het toezicht op de kredietinstellingen. 

De opeisbare schulden die aangegaan zijn door de gemeente bij die personen 
kunnen in mindering gebracht worden op de rekeningen van de gemeente. 

52. De opeisbare schulden voortkomende uit verbintenissen uit 
leasingovereenkomsten zijn opeisbare schulden als vermeld in artikel 163, 53, van 
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

De opeisbare schulden die aldus aangegaan zijn door de gemeente kunnen, als dat 
zo overeengekomen werd tussen het bestuur en de leasinggever, in mindering 
gebracht worden op de rekeningen van de gemeente. 

53. De aan de Vlaamse overheid verschuldigde bijdrage door de gemeente voor het 
salaris, de kantoor-, de vormings- en de reiskosten van de gewestelijk ontvanger en 
de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten verschuldigde sommen zijn opeisbare schulden, vermeld in artikel 
163, 53, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005." 

Art. 12. Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 
betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet 
van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet 
van 15 juli 2005 wordt opgeheven. 

Art. 13. In artikel 122 en 124 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van 
de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2008, wordt telkens 
een vierde lid ingevoegd dat luidt als volgt: 

"Voor de toepassing van dit artikel geldt het bevolkingscijfer van de gemeente, 
vermeld in artikel 5, 53, eerste lid, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005." 

Art. 14. In artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 
2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van 
gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn en ontvanger van een openbaar centrum voor 



maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende 
vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel 
beheerder en van ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger, worden de woorden 
"artikel 5, 93," vervangen door de woorden "artikel 5, $3, tweede lid,". 

Art. 15. In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
oktober 2008 betreffende de bijdrage van de besturen in de uitgaven die verbonden 
zijn aan de gewestelijke ontvangers, worden de woorden "artikel 5, 93," vervangen 
door de woorden "artikel 5, 93, eerste lid,". 

Art. 16. Artikel 7 heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2009. 

De artikelen 8 tot en met 15 treden in werking op 1 juli 2009. 

Art. 17. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 

Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid; 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, 

Marino KEULEN 


