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18 MEI 1999. — Omzendbrief BA-99/05 houdende toelichtingen bij de wijzigingen die bij de decreten van
13 april 1999 en 18 mei 1999 werden aangebracht aan het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het
administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest

Mevrouw de gouverneur,

Mijnheer de gouverneur,

Algemene inleiding

Op korte tijd werd het toezichtsdecreet van 22 februari 1995 door twee decreten gewijzigd.

Het betreft met name :

— het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het
administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest, waarvan de wijzigingen betrekking hebben op het
toezicht op verwervingen, vervreemdingen en overheidsopdrachten;

— het decreet van 18 mei 1999 tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief
toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest, waarvan de wijzigingen betrekking hebben op het toezicht op de
evaluatieregeling van het personeel.

De Vlaamse regering wenst met deze wijzigingen uitdrukking te geven aan haar vaste wil om een maximaal
evenwicht te bekomen tussen de regionale autonomie en het bestuurlijk toezicht. Het autonomiebeginsel en het
administratief toezicht zijn beide verankerd in de Grondwet. De Vlaamse regering wenst de provinciebesturen
maximaal te responsabiliseren in hun beleid. Het administratief toezicht, geregeld door het decreet van 22 februari 1995
werd zodoende nog verder versoepeld. Uiteraard werden evenwel de nodige garanties behouden opdat kan
opgetreden worden waar zulks nodig blijkt.

Toezicht maakt inderdaad deel uit van de democratische externe controle op de naleving van de wet, de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en zodoende van de rechtsstaat. Raadsleden en burgers mogen minimaal verwachten
dat eventuele bezwaren die zij formuleren correct worden onderzocht binnen een redelijke termijn. De verdere
versoepeling van het toezicht versterkt de noodzaak voor de provincieoverheden om op een klantvriendelijke wijze
mee te werken aan de behandeling van eventuele klachten. Ik breng daarom de omzendbrief van 25 juli 1997 (BA 97-12)
in herinnering.

Deze omzendbrief heeft tot doel nadere uitleg te verschaffen over zowel de algemene situering en doelstelling van
de twee decreten tot wijziging van het toezichtsdecreet als over de wijzigingen zelf die via deze twee decreten werden
doorgevoerd.

I. Algemene situering en doelstelling van de twee decreten tot wijziging van het toezichtsdecreet van
22 februari 1995.

A. Het decreet van 13 april 1999.

In het decreet van 22 februari 1995 werd het aantal materies dat onderworpen is aan het bijzonder
(goedkeurings)toezicht beperkt tot enkele aangelegenheden met doorslaggevende juridische en financiële gevolgen
voor het provinciebestuur.

Wat het algemeen toezicht betreft werd een regeling ingesteld, waarbij slechts een beperkt aantal besluiten van de
provincieraden verplicht naar de toezichthoudende overheid moeten worden doorgestuurd met het oog op de
uitoefening van dit toezicht. Het overgrote gedeelte van de bestuurshandelingen komt slechts voor op een
overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de door de raad geregelde aangelegenheden. Een omvangrijke
papierstroom werd zodoende ingedijkt.

Met het decreet van 13 april 1999 wordt thans inzake de organisatie en de uitoefening van het administratief
toezicht een nieuwe stap gezet in het raam van een verder gaande responsabilisering van de provinciebesturen,
uiteraard zonder dat daarbij de in artikel 162 van de Grondwet bepaalde opdracht om op te treden wanneer de wet
wordt geschonden of het algemeen belang wordt geschaad in het gedrang wordt gebracht.

In concreto realiseert het decreet van 13 april 1999 dat opzet door, via een wijziging van hoofdstuk IV - Algemeen
administratief toezicht, de verplichting tot toezending aan de toezichthoudende overheid op te heffen van de besluiten
van de provincieraad en van de bestendige deputatie met betrekking tot overheidsopdrachten met een waarde die
hoger is dan 10 000 000 frank en van de besluiten van de provincieraad betreffende de verwervingen en
vervreemdingen van onroerende goederen waarvan de waarde hoger is dan 10 000 000 frank.

B. Het decreet van 18 mei 1999.

Het sectorale akkoord van 1997-1998 biedt de provinciebesturen mogelijkheden om een meer genuanceerd
evaluatiestelsel uit te bouwen. Met een dergelijk stelsel kunnen die besturen hun personeel niet alleen belonen, maar
ook sanctioneren. Het stelsel kan met name voorzien in de mogelijkheid om een personeelslid na minstens twee
opeenvolgende negatieve evaluaties te ontslaan.

Met het oog op een betere rechtsbedeling voor het personeel en gegarandeerde rechtszekerheid, is echter een
bijzonder toezicht noodzakelijk en moeten de personeelsleden tegen die beslissingen beroep kunnen aantekenen bij de
Vlaamse regering.

Het sectorale akkoord 1997-1998 bepaalt dan ook dat er een beroepsprocedure zal worden ingevoerd voor
personeelsleden die wegens beroepsonbekwaamheid worden ontslagen.

In uitvoering van dat engagement, stelt het decreet van 18 mei 1999, via het toevoegen van de artikelen 5bis tot en
met 5octies aan hoofdstuk II, afdeling 1, een procedure in die zoveel mogelijk geënt is op de procedure zoals die geldt
bij de zware tuchtstraffen. Het resultaat van beide procedures is immers gelijk: het bestuur beëindigt het dienstverband,
zonder instemming van het personeelslid. Dit is meteen ook het enige punt van gelijkenis.

Het decreet biedt tevens de titularissen van de zogenaamde wettelijke graden (provinciegriffier en -ontvanger) de
mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen elke negatieve evaluatie, dus niet alleen tegen ontslagbeslissingen.
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II. Bespreking van de nieuwe toezichtsbepalingen.

A. Het toezicht op het ontslag van personeelsleden als gevolg van negatieve evaluaties en op negatieve evaluaties
van titularissen van wettelijke graden (hoofdstuk II, afdeling 1, zoals gewijzigd).

1. Algemene principes.

Ten gevolge van het sectoraal akkoord, gesloten met de representatieve vertegenwoordigers van het personeel en
waarmee ook de Vereniging van Vlaamse Provincies zijn instemming heeft betuigd, beschikken de provinciebesturen
over de mogelijkheid om hun personeelsleden te ontslaan na minstens twee opeenvolgende ongunstige evaluaties.

Voor alle duidelijkheid wordt onderstreept dat de finaliteit van deze materie grondig verschilt van die van het
tuchtrecht. Het tuchtrecht beoogt sanctionerend op te treden in gevallen van tekortkoming aan de beroepsplichten.
Evaluatie daarentegen beoogt het functioneren van het individuele personeelslid binnen de organisatie te optimalise-
ren.

Door het decreet van 18 mei 1999 krijgt een personeelslid dat door een bestuur ontslagen wordt wegens
beroepsongeschiktheid, de kans beroep aan te tekenen bij de Vlaamse regering. Dat beroep wordt beschouwd als een
bijzonder administratief toezicht en werkt schorsend, dit in tegenstelling tot de procedure bij tuchtzaken, waar het
beroep niet schorsend werkt.

Om procedurele en sociaalrechtelijke problemen te vermijden, worden de besturen ten zeerste aangeraden een
opzegperiode in hun statuut op te nemen, die minstens even lang moet zijn als de toezichtstermijn.

Bij overschrijding van de toezichtstermijn is het ontslagbesluit stilzwijgend goedgekeurd.

Het goedkeuringstoezicht wordt uitgeoefend op het besluit tot ontslag, maar het is duidelijk dat ook de evaluaties
die de aanleiding waren tot het ontslag onderzocht moeten worden. Zo moet nagegaan worden of een bestuur zijn
eigen statuut heeft nageleefd, of het bestuur zijn besluit en de voorafgaande evaluaties die geleid hebben tot het besluit
voldoende gemotiveerd heeft en of het besluit en de evaluaties de toetsing aan het redelijkheidsbeginsel kunnen
doorstaan.

Goedkeuringstoezicht betekent wel dat de toezichthoudende overheid de evaluatie zelf niet kan aanpassen. De
toezichthoudende overheid kan zich niet zelf uitspreken over het functioneren van een personeelslid.

Dezelfde beroepsmogelijkheid geldt voor de titularissen van de zogenaamde wettelijke graden, met dien verstande
dat zij tegen elke negatieve evaluatie beroep kunnen aantekenen bij de Vlaamse regering en niet alleen tegen
ontslagbeslissingen. In tegenstelling tot de overige personeelsleden, hebben zij immers niet de mogelijkheid om op het
niveau van de provincie een herziening van hun negatieve evaluatie te vragen.

Om ook voor die personeelsleden een objectieve evaluatie te garanderen, moet de rechtsbescherming via het
administratief toezicht gewaarborgd worden. Ook hier wordt gekozen voor een goedkeuringstoezicht na beroep.

Een titularis van een wettelijke graad kan beroep instellen na iedere evaluatie door een politiek orgaan. De
toezichthoudende overheid keurt het evaluatiebesluit al dan niet goed. Wanneer zij niet reageert, is het besluit
stilzwijgend goedgekeurd.

2. De procedureregeling.

De beroepsregeling omvat drie onderdelen: de meldingsplicht, het beroep bij de toezichthoudende overheid en de
rechten van de verdediging.

2.1. De meldingsplicht.

Een provinciale overheid die een statutair personeelslid in het kader van de evaluatieprocedure ontslaat, moet dat
besluit samen met het volledige evaluatiedossier toezenden aan de Vlaamse regering. Deze meldingsplicht geldt niet
voor de besluiten waarbij een titularis van een wettelijke graad negatief wordt geëvalueerd. De toezending gebeurt op
dezelfde dag waarop het besluit met een aangetekende brief aan het betrokken personeelslid wordt gezonden of
waarop het hem tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd.

De overheid moet het besluit met het dossier naar de Vlaamse regering zenden op straffe van nietigheid van het
besluit. Sociaalrechtelijk heeft een dergelijke bepaling geen betekenis, vermits de ingangsdatum van een ontslag niet
kan afhangen van de toezending van een dossier aan een derde.

2.2. Het beroep bij de toezichthoudende overheid.

Het beroep tegen een ontslagbesluit of tegen een besluit waarbij een titularis van een wettelijke graad negatief
wordt geëvalueerd, moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen nadat de betrokkene van het besluit
heeft kennis genomen.

Het beroep tegen een ontslagbesluit schorst de beslissing.

De toezichthoudende overheid keurt het negatieve evaluatiebesluit of het ontslagbesluit goed of keurt het niet
goed. Indien binnen een termijn van zestig dagen vanaf de dag dat zij het beroep heeft ontvangen geen beslissing is
verstuurd, is het besluit van de provinciale overheid stilzwijgend goedgekeurd.

2.3. De rechten van verdediging.

Zowel in geval van een beroep tegen een ontslagbesluit als in geval van een beroep tegen een negatief
evaluatiebesluit zal de toezichthoudende overheid het recht om gehoord te worden voor beide partijen garanderen,
evenals het recht op verdediging in het algemeen.

Om een objectieve procedure te waarborgen, regelt het decreet de praktische schikkingen voor de partijen, het
inzagerecht van de partijen, het verloop van de hoorzitting en het recht op openbaarheid van de hoorzitting voor de
personeelsleden.

3. Inwerkingtreding.

De wijzigingen aan hoofdstuk II, afdeling 1 treden in werking op de tiende dag na die van hun bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad.
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B. Het algemeen administratief toezicht op besluiten inzake overheidsopdrachten, verwervingen en vervreem-
dingen (hoofdstuk IV - Algemeen administratief toezicht, zoals gewijzigd).

In het decreet van 22 februari 1995 wordt het verplicht doorsturen van besluiten van de provinciale overheid
beperkt tot enkele materies met belangrijke juridische en financiële gevolgen. Krachtens het toezichtsdecreet oefent de
toezichthoudende overheid nog slechts systematisch het algemeen toezicht uit op dit beperkt aantal beslissingen die op
deze wijze moeten worden toegezonden.

Voor veruit de meeste besluiten geldt die verplichting tot toezending aan de toezichthoudende overheid niet. In
principe zijn aan deze besluiten geen verdere procedures meer verbonden, wat de uitoefening van het administratief
toezicht betreft. De provincieraadsbesluiten worden wel op een lijst vermeld met een beknopte omschrijving van de
geregelde aangelegenheid, waarna de toezichthoudende overheid een besluit kan opvragen, bij voorbeeld ten gevolge
van een ingediend bezwaar of een ernstig geformuleerde klacht.

Zulke opvraging stuit de termijn waarbinnen het administratief toezicht rechtsgeldig kan worden uitgeoefend.
Krachtens artikel 20 van het toezichtsdecreet gold de verplichte doorzending van besluiten, behalve inzake het

administratief en geldelijk statuut van het personeel en inzake belastingen en retributies, eveneens voor besluiten met
betrekking tot overheidsopdrachten, verwervingen en vervreemdingen, telkens met een waarde hoger dan
10 000 000 frank.

In concreto gold voor deze laatste reeks beslissingen de doorzendingsplicht:
a) voor besluiten van de provincieraad en van de bestendige deputatie waarbij de gunningswijze en de

voorwaarden van de opdracht tot aanneming van werken, leveringen en diensten wordt bepaald, wanneer de totale
waarde van de opdracht hoger is dan 10 000 000 frank, alsmede voor de gunningsbesluiten genomen in uitvoering van
deze besluiten;

b) voor de besluiten van de provincieraad betreffende de verwervingen en vervreemdingen van onroerende
goederen, waarvan de waarde hoger is dan 10 000 000 frank.

In het kader van een verdere versoepeling van het administratief toezicht wordt door het decreet van 13 april 1999
de verplichte doorzending van de besluiten inzake overheidsopdrachten, verwervingen en vervreemdingen
opgeheven.

Deze besluiten zullen daardoor, voor zover het raadsbesluiten betreft, nog slechts voorkomen op de overzichtslijst
met een beknopte omschrijving van de geregelde aangelegenheid.

Natuurlijk betekent deze verdere procedurele versoepeling niet dat de besluiten van de provinciale overheden aan
het administratief toezicht zouden ontsnappen. Zij houdt anderzijds wel een duidelijk versterking in van de autonomie.

Deze aanpassing aan het algemeen administratief toezicht treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand die volgt op de bekendmaking van het decreet van 13 april 1999 in het Belgisch Staatsblad. Besluiten die voordien
werden getroffen blijven onderworpen aan de regeling die tot dan van kracht was.

Ik verzoek U, mevrouw de gouverneur, mijnheer de gouverneur, de provincieoverheden in kennis te stellen van
deze omzendbrief en te zorgen voor een spoedige publicatie in het Bestuursmemoriaal.

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden via PubliLink of Internet op het volgend url adres:
— http://binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,

L. PEETERS

c

[C − 99/35815]

8 JUNI 1999. — Omzendbrief WEL/99-07 betreffende het overzicht van de diverse wijzigingen die bij de decreten
van 18 mei 1999 aangebracht werden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

Aan Mevrouw de gouverneur,
Aan de heren gouverneurs,
Ter kennisgeving aan :
— de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
— de colleges van burgemeester en schepenen
Mevrouw de gouverneur,
Mijnheer de gouverneur,
Op korte tijd werd de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

door vier decreten op een aantal punten drastisch gewijzigd.
Het betreft hier met name :
— het decreet van 18 mei 1999 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra

voor maatschappelijk welzijn, waarbij enerzijds de samenwerkingsmogelijkheden van de OCMW’s verruimd worden,
en anderzijds een aantal toezichtsbepalingen bijgestuurd worden;

— het decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij een bijzondere beroepsprocedure ingevoerd wordt voor personeelsleden
die wegens beroepsonbekwaamheid ontslagen worden;

— het decreet van 18 mei 1999 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, dat enkele belangrijke verbeteringen aanbrengt in het statuut van de OCMW-mandataris;
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