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Onderwerp:

Politiek verlof – Aanpassing aan de integratie van OCMW in gemeente – Ontwerp van koninklijk besluit

De heer K. PEETERS, minister van Werk, heeft per brief van 4 december
2018, het advies van de Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging
van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van
gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof
voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de regels inzake politiek verlof
aan te passen aan het nieuwe Vlaamse decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad hierover op 29 januari 2019 navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

De heer K. PEETERS, minister van Werk, heeft per brief van 4
december 2018, het advies van de Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de
voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de regels inzake
politiek verlof aan te passen aan het nieuwe Vlaamse decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017.

Op 1 januari 2019 is een deel van het nieuwe Vlaamse decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in werking getreden. Dit decreet voorziet
nieuwe organieke regels voor de meeste Vlaamse lokale besturen, waarvan de belangrijkste
nieuwigheid de integratie van de OCMW-raad in de gemeenteraad is. Hierdoor nemen gemeenteraadsleden door hun verkiezing van rechtswege het mandaat van lid van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn op. Ook de voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege
de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Daarnaast voorziet voornoemd decreet in de oprichting van een
nieuw verplicht orgaan, het bijzondere comité voor de sociale dienst (BCSD), waarin naast
gewone raadsleden ook externen kunnen zetelen die worden verkozen door de OCMW-raad.
Aangezien voor die externe leden van de nieuwe BCSD’s in de
huidige stand van zaken geen recht op politieke verlof bestaat, werd voor die leden in de wet
van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen vanaf 1 januari 2019 een
rechtsbasis voorzien voor politiek verlof (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018).

In het ontwerp van koninklijk besluit dat wordt voorgelegd, wordt
enerzijds in uitvoering van voornoemde wet vanaf 1 januari 2019 een (bijkomend) politiek
verlof ingesteld van een halve of volledige arbeidsdag (afhankelijk van het inwonersaantal
van de gemeente) voor de (externe) leden van de BCSD’s en anderzijds het aantal dagen
politiek verlof voor de voorzitters van de gemeenteraad/OCMW-raad, gelet op hun groter
takenpakket, opgetrokken van in 1 tot maximum 2 dagen naar 2 tot maximum 5 dagen per
maand (afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente).
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Aangezien die aanpassingen enkel gevolgen hebben voor de
Vlaamse gemeenten (uitgezonderd de 6 Vlaamse randgemeenten en Voeren), brengt het
ontwerp van koninklijk besluit de regels die van toepassing zullen zijn op de Vlaamse gemeenten, onder in een nieuwe aparte bepaling.

Aangezien deze bepaling wil vermijden dat er een onderscheid
zou ontstaan in het recht op politiek verlof van lokale mandatarissen met volledig vergelijkbare opdrachten, kan de Raad instemmen met het hem voorgelegde ontwerp van koninklijk
besluit.
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