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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Feiten en context
Op grond van artikel 266 en 273 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) zijn de voorgenomen
financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokastroom onderworpen aan een
voorafgaand visum van de financieel directeur. Dit na onderzoek van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis.
Voorzien wordt dat de OCMW-raad, na advies van de financieel directeur en binnen de perken
zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen kan
uitsluiten van de visumverplichting.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen
Vorige beslissingen
 Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
 Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
 Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
 Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij de verrichtingen werden
bepaald die vrijgesteld zijn van de voorafgaande visumverplichting;
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Besluit van de OCMW-raad van 22 december 2009 waarbij de verrichtingen werden
bepaald die vrijgesteld zijn van de voorafgaande visumverplichting;

Adviezen
Gelet op het gunstig advies van de financieel beheerder van 12 december 2018.
Motivering
Om een soepele en efficiënte werking te behouden dient de vaststelling van de vrijgestelde
verrichtingen van de visumverplichting vernieuwd te worden. Het eerder vastgestelde
drempelbedrag van 7.500 euro excl. BTW wordt behouden.
De Vlaamse Regering stelde de categorieën van verrichtingen vast die niet kunnen worden
uitgesloten van de visumverplichting. Het gaat om volgende verrichtingen:
De aanstelling van statutaire personeelsleden;
De aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
De aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
De verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 euro;
De verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en
waarvan het jaarlijks bedrag hoger is dan 25.000 euro;
De investeringssusbidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het besluit van de OCMW-raad van 22 december 2009 waarbij de van visum vrijgestelde
verrichtingen werden vastgesteld, wordt opgeheven op 31 december 2018.
Artikel 2.
De voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, bedoeld in artikel 266 van het
decreet lokaal bestuur, uitoefent worden bepaald als volgt:
de voorgenomen verbintenissen waarvan het bedrag niet hoger is dan 7 500,00 EUR excl.
BTW zijn vrijgesteld van de voorafgaande visumverplichting.
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt de
financieel directeur rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis.
Een opdracht is in principe beperkt tot 4 jaar, inclusief verlengingen. Een opdracht kan in
functie van de economische realiteit meer dan 4 jaar duren. Dit wordt omstandig
gemotiveerd. In dat geval houdt de financieel directeur rekening met een forfaitaire looptijd
van vier jaar.
Voor voorgenomen verbintenissen beneden de 7 500,00 EUR excl. BTW kan indien gewenst
het voorafgaand visum aangevraagd worden.
Artikel 3.
Van de visumverplichting is uitgesloten: Het toestaan van het recht op maatschappelijke
integratie, onder de vorm van het verlenen van het leefloon, tewerkstelling en het equivalent
leefloon.
Artikel 4.
Van de visumverplichting is eveneens uitgesloten: Het toestaan van enige andere vorm
financiële steun in het kader van sociale dienstverlening waaronder ook begrepen de
tussenkomst in de tekorten van het verblijf in een zorginstelling of woonzorgcentrum, hetzij in
de eigen instellingen, hetzij in een andere instelling.
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