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DE OCMW-RAAD

Zitting van 27 juni 2019 - Openbare zitting

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, Carlos Casteleyn, 
Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Sien Jacques, 
Andy Vandoorne, Luc Vanhoutte, Emiel Debusseré, Bert Selschotter, Bart Maertens, 
Maaike Vandromme, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Jolien Goemaere, raadslid

Goedkeuren van de categorieën van verrichtingen die uitgesloten zijn van de visumverplichting door de 
financieel directeur

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 177, 
266 en 267.

Juridische grond » Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 119 en 120 (tot 1 
januari 2020).

» Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s, in het 
bijzonder artikel 99 (vanaf 1 januari 2020).

» Overheidsopdrachtenwet, in het bijzonder artikel 92.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de OCMW-raad van 26 maart 2013 betreffende vaststelling 

visum vrijgestelde verrichtingen (reglement) ter gelegenheid van de nieuwe 
legislatuur 2013 - 2018.

» Visum financieel beheerder - OCMW.
» RMI.
» Artikel 60 organieke wet van 8 juli 1976 betreffende openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn.
Feiten, context en 
argumentatie

» De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor de 
voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de gemeente en het 
openbaar centrum van maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële 
impact, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 266 en 267 van 
het Decreet lokaal bestuur.

» De OCMW-raad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere 
voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle uitoefent. De 
OCMW-raad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse 
Regering, na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.

» De Vlaamse regering heeft beslist dat volgende categorieën van verrichtingen 
niet kunnen worden uitgesloten van visumverplichting, namelijk de 
verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan € 50.000,00 en de 
verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar 
en waarvan het bedrag hoger is dan € 25.000,00. Ook de 
investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan € 10.000,00 kunnen 
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niet uitgesloten worden van de visumverplichting.
» De financieel directeur stelt voor om enkel volgende categorieën van 

verrichtingen uit te sluiten van de visumverplichting:
- De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een 

uitgaande netto kasstroom tot en met € 25.000,00 exclusief btw. In acht 
genomen dat voor de berekening of een visum al dan niet noodzakelijk 
is, steeds rekening moet worden gehouden met: de raming, alle opties 
en (mogelijke) verlengingen. Voor overeenkomsten waarvan de duurtijd 
is bepaald, wordt rekening gehouden met de kostprijs van de volledige 
duur met een maximum van vier jaar en voor overeenkomsten waarvan 
de duurtijd niet bepaald is, de kostprijs voor vier jaar.

- Investeringssubsidies tot en met € 10.000,00.
- Aanstellingen van personeel via contracten van bepaalde duur van 

maximum één jaar en vervangingscontracten. Hieronder worden ook 
verschillende opeenvolgende contracten van maximum één jaar en/of 
vervangingscontracten inbegrepen. Alle andere aanstellingen zijn 
onderworpen aan visumverplichting.

- Aanstellingen van personeel van één jaar of meer ingeval van:
1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;
2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere 
werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden, vermeld in 1° 
voor maximaal vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in 
hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of in het kader van de 
opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie.

» Overeenkomstig artikel 267 van het decreet lokaal bestuur kan het vast 
bureau op eigen verantwoordelijkheid een verbintenis viseren als de 
financieel directeur weigert een visum te geven.

» De verbintenis kan pas worden aangegaan als de OCMW-raad kennis heeft 
genomen van de beslissing van het vast bureau.

Advies » Positief advies van het managementteam op 23 mei 2019.
Stemmen Unanimiteit.
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het voorstel van de financieel directeur te aanvaarden, zodat volgende 
categorieën van verrichtingen uitgesloten zijn van de visumverplichting:

- De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een 
uitgaande netto kasstroom tot en met € 25.000,00, exclusief btw. 
Om dit bedrag te berekenen, wordt rekening gehouden met:

 De raming;
 Alle opties en (mogelijke) verlengingen;
 Voor overeenkomsten waarvan de duurtijd bepaald is: de 

kostprijs van de volledige duur met een maximum van vier 
jaar;

 Voor overeenkomsten waar de duurtijd niet bepaald is: de 
kostprijs voor vier jaar;

 Bij regelmatige leveringen en diensten: alle (verwachte) 
bestellingen binnen het jaar.

- Investeringssubsidies tot en met € 10.000,00.
- Aanstellingen van personeel via contracten van bepaalde duur van 

maximum één jaar en vervangingscontracten. Hieronder worden ook 
verschillende opeenvolgende contracten van maximum één jaar en/of 
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vervangingscontracten inbegrepen. Alle andere aanstellingen zijn 
onderworpen aan de visumverplichting.

- Aanstellingen van personeel van één jaar of meer ingeval van:
1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;
2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere 
werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden, vermeld in 1° 
voor maximaal vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in 
hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of in het kader van de 
opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie.

Artikel 2
Volgende modaliteiten waaronder het visum wordt uitgeoefend, moeten worden 
nageleefd:

- In functie van het verlenen van een visum dient het volledig dossier aan 
de financieel directeur te worden bezorgd, meer bepaald alle stukken 
vereist om de wettigheid en regelmatigheid te kunnen beoordelen.

- Het dossier aan visum onderworpen wordt voorafgaand aan het aangaan 
van de verbintenis voorgelegd aan de financieel directeur (tenzij 
overmacht).

- De financieel directeur moet steeds over een redelijke tijdsspanne 
beschikken om het dossier te beoordelen (in verhouding tot de 
complexiteit van het dossier). Het dossier moet minimum 7 werkdagen 
voorafgaand aan de zitting van het college van burgemeester en 
schepenen waarin de gunning is voorzien, in het notuleringspakket te 
worden opgeladen. Taak voor visum moet worden aangemaakt.

- Het visum ontslaat de budgethouder niet van zijn verantwoordelijkheid 
om de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis te 
controleren.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2019. De beslissing van de OCMW-
raad van 26 maart 2013 over vaststelling van visum vrijgestelde verrichtingen 
(reglement) ter gelegenheid van de nieuwe legislatuur 2013 - 2018, wordt op dat 
ogenblik opgeheven.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
alle diensten: 1.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en) 
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