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SAMENKOMST VAST BUREAU 

 

Artikel 1  

§ 1. Het vast bureau vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, vereisen.  

 

§ 2. Het vast bureau komt in principe elke week samen op dezelfde dag, in casu donderdag, 

aansluitend op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen. Het vast bureau kan 

echter van de vastgelegde dag afwijken, zo het dat nodig acht. 

 

§ 3. De agenda met alle ontwerpbesluiten is vanaf maandagnamiddag raadpleegbaar in de 

elektronische besluitvormingssoftware, hierna ‘eBesluit’ genoemd. De niet-digitale bijlagen worden 

tijdens de vergadering door het secretariaat ter beschikking gesteld van de voorzitter en leden van het 

vast bureau. 

 

§ 4. De voorzitter van het vast bureau kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen 

bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt. 

 

Artikel 2  

§ 1. De agenda voor het vast bureau wordt op maandagochtend van dezelfde week afgesloten. 

Uiterlijk maandag om 16.00 uur wordt de agenda definitief gepubliceerd in de toepassing eBesluit. 

 

§ 2. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Voor elk agendapunt wordt het 

dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de voorzitter en leden van het vast bureau 

gesteld, vanaf de interne publicatie van de agenda. De dossiers worden, op de niet-digitale bijlagen 

na, enkel elektronisch ter beschikking gesteld, via de toepassing eBesluit.1  

 

Artikel 3  

§ 1. Personeelsleden van stad of OCMW kunnen tot vijf dagen vóór de vergadering punten aan de 

agenda toevoegen. Concreet betekent dit dat de ontwerpbesluiten uiterlijk op vrijdag om middernacht, 

voorafgaand aan het vast bureau, moeten opgemaakt en ingediend zijn. Eventuele adviezen en 

goedkeuring voor agendering door de leidinggevende kunnen dan in eBesluit ten laatste op maandag 

tot 09.00 uur gegeven worden.  

 

Dossiers die dit proces niet tijdig doorlopen hebben, kunnen enkel nog hoogdringend worden 

ingediend via eBesluit. De deadline waarop het proces van opmaak, indienen, verkrijgen van adviezen 

tot en met goedkeuren, doorlopen dient te worden, ligt dan op dinsdag om middernacht. Na deze 

deadline is het niet meer mogelijk een dossier op het vast bureau van die week te agenderen. 

 

§ 2. De indiener van een hoogdringend punt vraagt de goedkeuring van het bevoegd lid van het vast 

bureau en de algemeen directeur om te agenderen. De algemeen directeur beslist of het ingediende 

hoogdringend punt op de gevraagde zitting behandeld kan worden. 

 

 

BESLOTEN VERGADERING 

 

Artikel 4 

De vergadering van het vast bureau is niet openbaar. 

 

Artikel 5 

Wanneer de voorzitter of een lid van het vast bureau bij een dossier op welke manier dan ook 

                                                           
1 Niet-digitale bijlagen kunnen door de voorzitter en leden van het vast bureau worden ingekeken tijdens de 

vergadering waarop het dossier behandeld wordt.  



rechtstreeks belang heeft, zal hij/zij het vast bureau tijdens de bespreking en stemming van dat 

dossier, verlaten. Van deze afwezigheid wordt door de algemeen directeur melding gemaakt in de 

notulen. 

  

Artikel 6 

Het vast bureau kan er steeds voor kiezen om, alvorens over een dossier te beslissen, een toelichting 

te krijgen over de materie. Deze toelichting kan gegeven worden door personeelsleden van stad en/of 

OCMW, maar ook door externe partijen. Geen van deze personen, uitgezonderd de algemeen 

directeur of, bij diens afwezigheid, zijn adjunct, woont echter de bespreking en/of stemming over het 

dossier bij. 

 

De toelichtingen (maximaal 2) worden standaard voorzien, aansluitend op de vergaderingen van het 

college en het vast bureau, vanaf 10.30 uur. 

 

De vraag om een toelichting in te plannen wordt gericht aan het secretariaat, dat de vraag voorlegt 

aan de algemeen directeur. Mits goedkeuring worden datum en uur van de toelichting door het 

secretariaat aan de aanvrager teruggekoppeld. 

 

 

INFORMATIE VOOR HET VAST BUREAU EN BURGERS 

 

Artikel 7 

§ 1. De stad maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die 

erom verzoekt, de agenda van het vast bureau en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar 

door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen 

overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Alle beslissingen, bijlagen, afschriften en andere stukken die bij toepassing van het decreet 

openbaarheid van bestuur toegankelijk zijn voor de burger, worden zo mogelijk digitaal aan de 

aanvrager ter beschikking gesteld.  

 

§ 2. Aan de beslissingen van het vast bureau zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door 

ze met beknopte omschrijving te publiceren op de website van de gemeente, samen met de manier 

waarop dossiers kunnen worden ingekeken en op welke manier klacht kan 

ingediend worden bij de toezichthoudende overheid.  

Er wordt geen informatie verspreid die valt onder de uitzonderingen, vermeld in het decreet van 26 

maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en de algemene verordening gegevens-

bescherming (GDPR) van 27 april 2016.  

 

Artikel 8  

De voorzitter en/of leden van het vast bureau welke niet in de mogelijkheid zijn de besluiten digitaal te 

raadplegen kunnen deze vanaf de interne publicatie van de agenda op het gemeentesecretariaat 

tijdens de kantooruren inkijken. De niet-digitale bijlagen liggen vanaf dit moment ook ter inzage op het 

secretariaat.2 

 

Artikel 9  

§ 1. De voorzitter en leden van het vast bureau hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken 

en akten die het werkveld van het OCMW betreffen. 

 

§ 2. Omwille van de informatieveiligheid in het algemeen en de beveiliging en bescherming van het 

privéleven van de burgers in het bijzonder, gelden de volgende regels: 

 

1° Er wordt geen elektronische informatie door het OCMW afgeleverd of door de voorzitter en leden 

                                                           
2 Voorzitter en leden van het vast bureau kunnen hiervoor terecht na afspraak met het secretariaat 

(secretariaat@hasselt.be)  
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van het vast bureau opgeslagen op risicovolle elektronische dragers. Als risicovolle dragers worden 

o.m. beschouwd: een USB-stick, een CD, een DVD, de harde schijf van een privétoestel. Deze 

opsomming is niet limitatief. Bij twijfel kan de ICT-dienst geraadpleegd worden. 

 

2 ° Het is de voorzitter en leden van het vast bureau niet toegelaten om kopieën van de voor hen 

toegankelijke geautomatiseerde gegevensbestanden op te slaan en te bewaren op de risicovolle 

elektronische dragers, zoals hierboven omschreven. Dit geldt a fortiori voor de gegevensbestanden 

met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van om het even welke persoon die in deze 

gegevensbestanden wordt vermeld voor de personeelsdossiers en de dossiers van individuele 

hulpvragers en cliënten van het OCMW.  

 

§ 3. De notulen van het vast bureau, worden uiterlijk goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering 

van het vast bureau. Ten laatste de eerstvolgende vergadering van het vast bureau, volgend op die 

waarbij de notulen werden goedgekeurd, worden de notulen voor de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn ter beschikking gesteld via eBesluit.  

 

§ 4. Het vast bureau onderzoekt, wanneer een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn om inzage 

in documenten verzoekt, of de documenten die het raadslid wenst in te kijken, betrekking hebben op 

het werkveld van het OCMW. 

Het vast bureau zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze documenten kunnen 

raadplegen. Om het vast bureau in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken 

of akten betrekking hebben op het werkveld van het OCMW, delen de raadsleden aan het vast bureau 

schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

De aanvraag tot raadplegen wordt per e-mail ingediend bij de algemeen directeur of het secretariaat 

(secretariaat@hasselt.be). Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na de ontvangst 

van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen op het tijdstip 

waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 

 

§ 5. Het vast bureau kan bepalen of een raadslid dat daarom vraagt, afschrift van bepaalde 

documenten kan ontvangen. 

 

De gemotiveerde beslissing van het vast bureau tot weigering van het verstrekken van een afschrift 

moet uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden 

meegedeeld. Als er binnen de eerste tien werkdagen volgend op de aanvraag echter geen vast 

bureau of enkel een digitaal vast bureau doorgaat, wordt de aanvraag onverwijld op het eerstvolgende 

niet-digitaal vast bureau geagendeerd en wordt de gemotiveerde beslissing tot weigering onmiddellijk 

daarna aan het raadslid meegedeeld. 

 

 

VRAAGSTELLING AAN HET VAST BUREAU 

 

Artikel 10  

Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan het vast bureau mondelinge en 

schriftelijke vragen te stellen. 

 

Artikel 11 - Schriftelijke vragen 

§ 1. Deze vragen worden ingediend via de toepassing eBesluit.  

 

Ze kunnen eveneens per brief worden verstuurd aan het vast bureau op het adres Limburgplein 1A te 

3500 Hasselt. 

 

§ 2. Het antwoord wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen, ingaand de dag na deze van de 

ontvangst van de vraag, schriftelijk gegeven. 

mailto:secretariaat@hasselt.be


 

§ 3. Schriftelijke vragen die worden ingediend na 15 juni en voor 15 augustus worden beantwoord 

binnen een termijn van 45 kalenderdagen. 

 

Artikel 12 - Mondelinge vragen aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

Deze vragen worden ingediend tot vijf dagen voor de dag van de raad voor maatschappelijk welzijn3, 

in eBesluit of bij technische problemen met deze besluitvormingssoftware, bij de algemeen directeur 

en het secretariaat (secretariaat@hasselt.be). Op het vast bureau worden de vragen besproken en 

wordt de opmaak van het antwoord toegewezen. 

 

 

 

QUORUM 

 

Artikel 13 

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

 

Het vast bureau beslist collegiaal. 

 

Artikel 14  

§ 1. Het vast bureau kan beslissen om de samenkomst van het bureau te vervangen door een digitale 

zitting. Artikel 13 van onderhavig reglement is in dat geval nog steeds van toepassing. 

 

§ 2. In geval van een digitale zitting wordt de agenda zo veel mogelijk beperkt, door enkel de meest 

dringende dossiers te behandelen. Alle dossiers die een latere deadline hebben, worden uitgesteld 

naar een volgend vast bureau. 

 

§ 3. Bij een digitale zitting hebben de voorzitter en leden van het vast bureau in eBesluit enkel de 

mogelijkheid om hun akkoord te geven voor een punt.  

 

Vanuit het secretariaat wordt aan de voorzitter en de leden van het vast bureau een vergaderverzoek 

gestuurd. Nadien volgt een mail waarin het uur wordt vermeld waarvoor er akkoord gegeven dient te 

worden. 

Ook de te volgen link en procedure om de zitting via het programma eBesluit af te werken, staan in de 

mail beschreven. 

 

§ 4. Het vast bureau kan beslissen om de samenkomst van het bureau te annuleren, bijvoorbeeld 

tijdens vakantieperiodes. 

 

 

WIJZE VAN VERGADEREN 

 

Artikel 15 

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van 

rechtswege de leden van het vast bureau.  

 

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

 

Artikel 16 

De vergadering vat de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de 

daardoor bepaalde volgorde, tenzij het bureau er anders over beslist. 

                                                           
3 Als de vergadering plaatsvindt op dinsdag, dan dient de vraag uiterlijk op de voorafgaandelijke woensdagavond om 23u59 ingediend te 

worden. 
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Artikel  17  

Het vast bureau kan aan de algemeen directeur en eventueel andere ambtenaren vragen om 

toelichtingen te geven. 

 

Artikel 18  

Het vast bureau kan de volgende beslissingen nemen over de dossiers op de agenda: 

- goedkeuren (akkoord) 

- goedkeuren mits aanpassing (akkoord mits wijziging in het ontwerpbesluit) 

- kennisnemen 

- weigeren (akkoord met weigering) 

- bestemd verdagen met aanpassing (uitstellen bespreking met wijziging in het ontwerpbesluit) 

- bestemd verdagen zonder aanpassing (uitstellen bespreking zonder wijziging in het ontwerpbesluit) 

- onbestemd verdagen/afvoeren (van de agenda halen zonder opnieuw te agenderen in de toekomst) 

Tenzij anders beslist door het bureau, worden bestemd verdaagde dossiers twee weken na het 

bureau waarop ze verdaagd werden, geagendeerd. 

 

 

WIJZE VAN STEMMEN 

 

Artikel 19  

§ 1. Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 

vergadering zich moet uitspreken. 

 

§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen 

niet meegerekend. 

 

§ 3. Bij staking van stemmen verdaagt het vast bureau het dossier tot een volgende vergadering.4 Als 

de meerderheid van het vast bureau het dossier voor de behandeling ervan, spoedeisend heeft 

verklaard, is de stem van de voorzitter van het vast bureau beslissend. Ook als er twee 

opeenvolgende vergaderingen over hetzelfde dossier een staking van stemmen is, is de stem van de 

voorzitter van het vast bureau beslissend.  

 

Artikel 20  

§ 1. De leden van het vast bureau stemmen mondeling, behalve in geval van § 2. 

 

§ 2. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1° vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst 

2° tuchtzaken 

3° het viseren van een voorgenomen verbintenis op verantwoordelijkheid van het vast bureau  

4° bevel tot betaling van een uitgave op verantwoordelijkheid van het vast bureau  

 

Aan het vast bureau worden in geval van § 2, uniforme stembriefjes ter beschikking gesteld.  

 

In de notulen worden het aantal onthoudingen, voor- en tegen-stemmen opgenomen. In geval van  

§ 2, 3° en 4°, kan een lid van het vast bureau desgewenst een verklaring over zijn/haar stemgedrag in 

de notulen laten opnemen.  

 

 

                                                           
4 Als het vast bureau echter optreedt als tuchtoverheid conform artikel 201 van het decreet Lokaal Bestuur, is het voorstel, ingeval van 
staking van stemmen, verworpen. 



NOTULEN 

 

Artikel 21  

De notulen van het vast bureau vermelden enkel de beslissingen van het vast bureau. 

 

Artikel 22 

§ 1. De notulen van de vergadering van het vast bureau worden onder de verantwoordelijkheid van de 

algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de artikelen 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. 

 

§ 2. De notulen van de vorige vergadering worden op de eerstvolgende zitting van het vast bureau 

goedgekeurd en vanaf de daaropvolgende zitting ter beschikking gesteld van de raadsleden. 

 

§ 3. Elk lid van het vast bureau heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door het bureau worden 

aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.  

 

Als de notulen zijn goedgekeurd, worden ze ondertekend door de voorzitter van het vast bureau en de 

algemeen directeur. In het geval het vast bureau bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan het 

bureau beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

 

 

VERGOEDINGEN VOORZITTER EN LEDEN VAST BUREAU 

 

Artikel 23  

Aan de voorzitter en leden van het vast bureau, wordt geen presentiegeld verleend voor de 

vergaderingen van (bestuurs)organen van stad of OCMW, waarop zij aanwezig zijn. 

 

Artikel 24  

§ 1. De voorzitter en leden van het vast bureau, beschikken over een kantoor en kabinet op het 

stadhuis, met toegang tot telefoon en internet. Ze kunnen er tevens kopieën bekomen van 

gemeentelijke bestuursdocumenten.  

 

§ 2. Voorzitter en leden van het vast bureau kunnen de kosten van studiedagen of 

vormingscursussen, ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG, 

terugvorderen van het gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor 

de uitoefening van hun mandaat en wanneer ze voorafgaandelijk werden aangevraagd. De relevantie 

en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in overleg met de 

vormingsambtenaar. De inschrijving gebeurt door de vormingsambtenaar. 

 

De vormingskosten betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er 

worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s. De vormingskosten 

bedragen per lid van het vast bureau maximaal 250 euro per jaar en zo lang het voorziene budget dit 

toelaat. 

 

§ 3. Verplaatsings- en andere onkosten van de leden van het vast bureau, noodzakelijk voor de 

uitoefening van hun mandaat, worden door het bestuur terugbetaald na voorlegging van 

bewijsstukken, op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven. 

 

§ 4. Het bestuur sluit voor de leden van het vast bureau een ongevallenverzekering af en een 

verzekering ’burgerlijke aansprakelijkheid’ (bovenop diegene voorzien voor leden voor de raad van 

maatschappelijk welzijn).  

 

 

 

 



 

 

Huishoudelijk reglement van het vast bureau van OCMW Hasselt, vastgelegd in zitting van 

14/03/2019.  

 

 

Dit reglement is geldig tot andersluidend besluit. 

 

 

 

 

Koen Deconinck         Steven Vandeput 

algemeen directeur         voorzitter vast bureau 


