Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en
stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop
de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en
hulpverleningszones
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
artikel 20;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 132,
artikel 286, §3, artikel 288, tweede lid, artikel 337,§2, artikel 340, §2, artikel
553 en artikel 555;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de
aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en
verordeningen van de gemeenteoverheden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de
aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 februari
2018;
Gelet op advies 63.098/3 van de Raad van State, gegeven op 4 april 2018, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Hoofdstuk 1. Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van
het lokaal bestuur
Artikel 1. Naast de lijsten van besluiten en de besluiten, vermeld in artikel 285,
§1, artikel 286, §1, en artikel 553 van het decreet van 22 december 2017 over
het lokaal bestuur, maakt de burgemeester de volgende besluiten en stukken
bekend via de webtoepassing van de gemeente:
1°
de agenda van de gemeenteraad;
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2°
3°
4°
5°

6°
7°
8°
9°
10°
11°

de notulen van de gemeenteraad;
de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling
van het gemeentepersoneel;
de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de belastingreglementen
en retributiereglementen van de gemeente;
de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de statuten van de
extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm en van
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
rechtspersoonlijkheid, waarvan de gemeente deelgenoot is, naast de
gecoördineerde versie van de statuten van de autonome
gemeentebedrijven, vermeld in artikel 233, tweede lid, van het voormelde
decreet;
de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de deontologische codes
van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en het
personeel;
de geactualiseerde samenstelling van de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen;
het geactualiseerde overzicht van de gemeentelijke adviesraden en
overlegstructuren, vermeld in artikel 304, §3, van het voormelde decreet,
en de samenstelling ervan;
de jaarrekeningen van de gemeentelijke extern verzelfstandigde
agentschappen in privaatrechtelijke vorm;
de besluiten, en de inhoud ervan, van de raad van bestuur van de
autonome gemeentebedrijven, waarbij wordt afgeweken van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
de besluiten over retributies, en de inhoud ervan, van de raad van bestuur
van de autonome gemeentebedrijven.

Naast de lijsten van besluiten en de besluiten, vermeld in artikel 285, §2,
artikel 286, §2, en artikel 553 van het voormelde decreet, maakt de voorzitter
van het vast bureau de volgende besluiten en stukken bekend via de
webtoepassing van de gemeente:
1°
de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn;
2°
de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn;
3°
de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling
van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn;
4°
de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de statuten van de
verenigingen voor maatschappelijk welzijn waarvan het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn deelgenoot is;
5°
de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de deontologische codes
van de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de
sociale dienst, het vast bureau en het personeel;
6°
de geactualiseerde samenstelling van de raad voor maatschappelijk
welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Naast de lijsten van besluiten en de besluiten, vermeld in artikel 285, §1,
artikel 286, §1, en artikel 132 van het voormelde decreet, maakt de
districtsburgemeester de volgende besluiten en stukken bekend via de
webtoepassing van de gemeente:
1°
de agenda van de districtsraad;
2°
de notulen van de districtsraad;
3°
de geactualiseerde samenstelling van de districtsraad en het
districtscollege;
4°
het geactualiseerde overzicht van de districtsadviesraden en
overlegstructuren, vermeld in artikel 304, §3, en artikel 137 van het
voormelde decreet, en de samenstelling ervan.
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Art. 2. §1. De lijsten van besluiten en de besluiten, vermeld in artikel 285 en
286, 132 en 553 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,
zijn raadpleegbaar via de webtoepassing van de gemeente gedurende:
1°
minstens de tijd dat een maatregel van bestuurlijk toezicht als vermeld in
deel 2, titel 7, van het voormelde decreet, mogelijk is op de besluiten die
opgenomen zijn in de lijsten, vermeld in artikel 285, §1 en §2, eerste lid,
van het voormelde decreet;
2°
minstens de tijd dat het reglement of de verordening, vermeld in artikel
286, §1, 1°, en §2, 1°, van het voormelde decreet, geldig is;
3°
minstens de tijd dat een maatregel van bestuurlijk toezicht als vermeld in
deel 2, titel 7, van het voormelde decreet, mogelijk is op de besluiten,
vermeld in artikel 286, §1, 2° tot en met 11°, en §2, 2° tot en met 5°,
van het voormelde decreet.
§2. De agenda van de raad, vermeld in artikel 1, eerste lid, 1°, tweede lid, 1°, en
derde lid, 1°, is minstens tot aan de publicatie van de notulen raadpleegbaar via
de webtoepassing van de gemeente.
De notulen van de raad, vermeld in artikel 1, eerste lid, 2°, tweede lid, 2°,
en derde lid, 2°, zijn gedurende minstens een jaar vanaf de datum van de zitting
raadpleegbaar via de webtoepassing van de gemeente.
De stukken, vermeld in artikel 1, eerste lid, 3° tot en met 8°, tweede lid,
3° tot en met 6°, en derde lid, 3° en 4°, blijven raadpleegbaar via de
webtoepassing van de gemeente.
De besluiten, vermeld in artikel 1, eerste lid, 9° tot en met 11°, van dit
besluit, zijn minstens de tijd dat een maatregel van bestuurlijk toezicht als
vermeld in deel 2, titel 7, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, mogelijk is, raadpleegbaar via de webtoepassing van de gemeente.
Hoofdstuk 2. Wijze van bijhouden van het register inzake de reglementen en
verordeningen van het lokaal bestuur
Art. 3. De algemeen directeur noteert in een register dat speciaal daarvoor
bijgehouden wordt, de bekendmaking en de datum van bekendmaking van de
reglementen of verordeningen van de gemeente en van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 286, §1, 1° en 2°, en §2, 1° en
2°, en artikel 553 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur. Die aantekening vindt plaats op de dag van de bekendmaking van het
reglement of de verordening. De aantekeningen worden genummerd in de
volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen en
verordeningen van het district, vermeld in artikel 132 en 286, §1, 1° en 2°, van
het voormelde decreet, worden opgenomen op de wijze, vermeld in het eerste lid
van dit artikel met dien verstande dat “algemeen directeur” wordt gelezen als
“districtssecretaris”.
Art. 4. De burgemeester en de algemeen directeur dateren en ondertekenen de
aantekening van de reglementen en verordeningen van de gemeente, vermeld in
artikel 286, §1, 1° en 2°, en artikel 553 van het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur.
De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur dateren en
ondertekenen de aantekening van de reglementen van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 286, §2, 1° en 2°, van het
voormelde decreet.
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De districtsburgemeester en de districtssecretaris dateren en
ondertekenen de aantekening van de reglementen en verordeningen van het
district, vermeld in artikel 132 en 286, §1, 1° en 2°, van het voormelde decreet.
De aantekening, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, vermeldt
minstens:
1°
het orgaan dat het reglement of de verordening heeft genomen, meer in
het bijzonder de gemeenteraad, het college van burgemeester en
schepenen, de burgemeester, de raad voor maatschappelijk welzijn, het
vast bureau, de districtsraad, het districtscollege of de
districtsburgemeester;
2°
de datum van het reglement of de verordening;
3°
het onderwerp van het reglement of de verordening;
4°
de datum van bekendmaking van het reglement of de verordening.
Hoofdstuk 3. Raadpleegbaarheid van de lijst van de besluiten van de politieraad
en de zoneraad
Art. 5. De lijst met een beknopte omschrijving van de aangelegenheden,
geregeld in de besluiten van de politieraad en de zoneraad, die conform artikel
337, §2, artikel 340, §2, en artikel 555 van het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur openbaar gemaakt wordt, blijft minstens twintig dagen
raadpleegbaar.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Art. 6. De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de
aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en
verordeningen van de gemeenteoverheden;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de
aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
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Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, [datum].
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
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