
 

 

Geachte mandataris 

Met twee voorstellen tot wijziging van de huidige regelgeving geeft de Vlaamse Regering haar 

bedoelingen weer ten aanzien van de lokale besturen. Het zogenaamde ontslagdecreet en het besluit 

van de Vlaamse Regering betreffende de rechtspositieregeling zullen een enorme impact hebben op 

de toekomstige werking van een lokaal bestuur. Vanuit werkgeverskant (VVSG) werd volop 

meegewerkt aan deze voorstellen. Zowel de Vlaamse Regering als de VVSG stellen voortdurend dat 

deze wijzigingen een uitvloeisel zijn van de vraag van de lokale besturen naar meer lokale autonomie 

en meer vrijheidsgraden ten aanzien van hun interne werking. ACOD LRB wil jullie graag inlichten 

over de gevolgen van deze wijziging. 

Eerst en vooral wordt de rol van de gemeenteraad steeds kleiner. De uitbreiding van de 

delegatiemogelijkheden naar het college van burgemeester en schepenen, en eventueel verder naar 

andere organen of personeelsleden, zal een democratische controle steeds moeilijker maken. 

Hierover worden geen garanties opgenomen. Terwijl het toezicht steeds verder wordt afgebouwd 

kunnen beslissingen worden doorgedrukt zonder publiek debat in de gemeenteraad. Dit zal vaak 

leiden tot rechtsonzekerheid, want onwettige beslissingen zullen pas na klacht kunnen onderzocht 

worden op hun wettigheid of de toetsing met het algemeen belang doorstaan. Dit holt eveneens het 

syndicaal statuut uit. Als onderhandelingen afgesloten worden met een protocol van niet akkoord zal 

het doordrukken van de beslissing niet meer noodzakelijk zijn in een openbare zitting van de 

gemeenteraad. Voor ACOD LRB is de gemeenteraad, en enkel de gemeenteraad, de emanatie van de 

plaatselijke bevolking. Maar op deze manier zullen de gemeenteraadsleden hun recht op 

democratische controle niet meer ten volle kunnen uitoefenen. 

De afbouw van de statutaire tewerkstelling baart ons evenzeer zorgen. Onder het mom van 

flexibiliteit en lokale autonomie wordt de onafhankelijkheid van de ambtenaar te grabbel gegooid. 

Die bescherming ten aanzien van politieke willekeur werd gedurende meer dan een eeuw algemeen 

beschouwd als een grondslag van de werking van openbare besturen. Deze piste wordt verlaten. 

Ongeoorloofde politieke tussenkomsten zullen steeds moeilijker kunnen afgehouden worden door 

onze lokale ambtenaren. Het ontslagdecreet doet immers de rest. Ook statutairen zullen in de 

toekomst ontslagen kunnen worden op basis van de arbeidsovereenkomstenwet. Organisatorische 

redenen of “niet geschikt profiel” zijn mogelijke redenen tot ontslag. Beroep wordt overgelaten aan 

de arbeidsrechtbanken of -hoven. Zaken als onafhankelijkheid, algemeen belang en democratische 

controle worden ook hier aan de kant geschoven. 

Tot slot wil ACOD LRB nog wijzen op de gevolgen van de voorstellen tot rechtspositieregeling. Hierin 

worden onder meer de salarisschalen (of de doorloop in de functionele loopbanen) volledig 

losgelaten. Een bestuur kan zelf salarisschalen samenstellen en daaraan nog extra’s koppelen in de 

vorm van cafetariaplannen of andere toelagen en vergoedingen. Het zal de besturen in een 

onverbiddelijke concurrentiestrijd storten om de beste krachten binnen te rijven. De rijkere, grotere 

besturen zullen op die manier deze personeelsleden aan zich binden, terwijl de kleinere besturen 

met minder middelen aan hun lot worden overgelaten. Ook hier is er weer geen sprake van 

begrippen als algemeen belang of onafhankelijkheid van de dienstverlening.  



Deze wijzigingen zullen het aangezicht van een lokaal gezicht grondig veranderen. Volgens ons zal het 

de lokale besturen niet aantrekkelijker maken als werkgever. 

Beste mandataris, als dit inderdaad jullie wens is zullen we ons moeten neerleggen bij de 

beslissingen van de Vlaamse Regering. Maar in de plaatselijke onderhandelingen zullen we er des te 

meer over waken dat de voordelen niet enkel weggelegd worden voor de happy few. We hopen dat 

jullie net als wij overtuigd zijn van de sterke rol die een gemeenteraad moet spelen in een lokale 

democratie. We hopen ook dat jullie overtuigd zijn dat een onafhankelijke dienstverlening de beste 

garantie is voor de uitvoering van alle taken van gemeentelijk belang.  

Indien dit laatste het geval is, gelieve dit zo spoedig mogelijk duidelijk te maken aan jullie 

vertegenwoordigers (VVSG) en aan de bevoegde minister en de voltallige Vlaamse Regering. 

We willen graag samen ijveren voor een aantrekkelijk lokaal bestuur, dat in alle onafhankelijkheid en 

met een democratische vertegenwoordiging kan zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Wie meer interesse heeft in de geplande wijzigingen kan er ons artikel op nalezen (zie bijlage). Dit 

artikel wordt gepubliceerd in ons ledenblad “Tribune”. 
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