
Bijeenroeping 

Artikel 1 
§1. Het vast bureau vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en in 
principe is de zitting elke maandag volgend op de zitting van het college van burgemeester en schepenen.  

§2. De voorzitter van het vast bureau kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, 

op de dag en het uur die hij bepaalt. 

Quorum 

Artikel 2 

Het vast bureau kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is. 

Wijze van vergaderen 

Artikel 3 

Overeenkomstig artikel 83 van het decreet lokaal bestuur zijn de vergaderingen van het vast bureau niet 

openbaar. 

Artikel 4 

De voorzitter van het vast bureau zit het vast bureau voor, en opent en sluit de vergaderingen. 

Stemming 

Artikel 5 

Het vast bureau beslist collegiaal. 

§ 1. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

In het eerste lid wordt verstaan onder volstrekte meerderheid van de stemmen: meer dan de helft van de 

uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. 

§ 2. Bij staking van stemmen verdaagt het vast bureau de zaak tot een volgende vergadering. Als de 

meerderheid van het vast bureau de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is 

de stem van de voorzitter van het vast bureau beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende 

vergaderingen over dezelfde zaak een staking van stemmen is. 

In afwijking van het eerste lid is het voorstel, in geval van staking van stemmen, verworpen, als het vast 

bureau optreedt als tuchtoverheid als vermeld in artikel 201, eerste lid. 

Artikel 6 

§1. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1° de vervallenverklaring van het mandaat van lid van de OCMW-raad of het vast bureau; 

2° de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van het OCMW in 

overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 

3° de beëindiging van een mandaat als vermeld in punt 2° ; 

4° individuele personeelszaken. 

§2 Onder voorbehoud van de aangelegenheden opgesomd in §1  stemmen de leden van het vast bureau 

mondeling.  

§3. Er wordt in alle geval mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden daarom verzoekt. 

§4. De voorzitter van het vast bureau stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 

Notulen 

Artikel 7 

Overeenkomstig artikel 83 van het decreet lokaal bestuur worden alleen de beslissingen opgenomen in de 

notulen en in het register van de beraadslagingen, en kunnen alleen die beslissingen rechtsgevolgen hebben. 

De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau. De notulen 

worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het vast bureau die volgt op de vergadering van het 

vast bureau waarop de notulen zijn goedgekeurd verstuurd naar of ter beschikking gesteld van de leden van de 

raad voor maatschappelijk welzijn op de wijze die bepaald is in het huishoudelijk reglement. Als een lid van de 

raad voor maatschappelijk welzijn daarom verzoekt, worden de notulen elektronisch verstuurd of ter 

beschikking gesteld. 

  



Verbodsbepalingen 

Artikel 8 

§ 1. Het is voor de leden van het vast bureau verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over: 

1° aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als 

vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een 

persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten 

tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, 

afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van 

wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met 

echtgenoten gelijkgesteld; 

2° de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van een instantie 

waaraan hij rekenschap verschuldigd is of van een instantie tot het uitvoerend orgaan waarvan hij 

behoort. 

Het eerste lid is niet van toepassing op het lid van het vast bureau dat zich in de omstandigheden, vermeld in 

het eerste lid, bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van het OCMW is aangewezen 

in andere rechtspersonen. 

§ 2. Het is voor de leden van het vast bureau verboden: 

1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve 

van het OCMW. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, 

samenwerking of op hetzelfde kantooradres met betrokken lid werken; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris ten behoeve van de tegenpartij van het OCMW of ten 

behoeve van een personeelslid van het OCMW te werken bij geschillen die betrekking hebben op beslissingen 

over de tewerkstelling binnen het OCMW. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een 

associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het betrokken lid werken; 

3° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behalve in geval van een schenking aan het 

OCMW, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of 

aankoop ten behoeve van het OCMW; behalve als het lid van het vast bureau een beroep doet op een 

dienstverlening van het OCMW en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 

4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder onderhandelingscomité 

of het hoog overlegcomité van het OCMW. 

§ 3. Dit artikel is van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 16 en 155. 

§ 4. Als een lid van het vast bureau zich in de situatie, vermeld in paragraaf 1, bevindt, moet dat punt op de 

vergadering behandeld worden, en kan de vergadering niet gesloten worden voor het punt in kwestie is 

behandeld of voor beslist is om het punt uit te stellen. 

Bevoegdheden 

Artikel 9 

§ 1. Artikel 84 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de bevoegdheden van het vast bureau. 


