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Raad van Beheer SVK

Zitting van 10 januari 2017 - 18.30 uur
Locatie: Raadzaal - Sint-Martensstraat 11

Aanwezig
de heer Rudy Coddens, beheerder met stemrecht/voorzitter
de heer Carl De Decker, beheerder met stemrecht; mevrouw Emilie Peeters, beheerder 
met stemrecht; mevrouw Annick Michem, beheerder met stemrecht; de heer Steven 
Rommel, beheerder met stemrecht
Aanwezig zonder stem:de heer Guido De Baere, plaatsvervangend beheerder zonder 
stemrecht; mevrouw Eva Vanhullebusch, beheerder zonder stemrecht; de heer Wouter 
Provoost, beheerder zonder stemrecht
mevrouw Liesbet Vertriest, plaatsvervangend beheerder zonder stemrecht/secretaris

Verontschuldigd
de heer Geert Vergaerde, beheerder zonder stemrecht; mevrouw Geraldine Serras, 
plaatsvervangend beheerder zonder stemrecht; de heer Pieter Spriet, plaatsvervangend 
beheerder zonder stemrecht

Departement Human Resources - Juridische Ondersteuning
Juridische Ondersteuning

2017_RVB-SVK_00005
Wijzigingen Rechtspositieregeling voor het personeel van het Sociaal 
verhuurkantoor Gent
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

Aanleiding / feiten en context

Op de Raad van Beheer van 24 februari 2016 werden de afwijkende bepalingen op de 
Rechtspositieregeling OCMW-personeel voor het personeel van het SVK goedgekeurd. 
Deze afwijkingen vormen samen met de RPR OCMW-personeel de toepasselijke 
rechtspositieregeling voor het SVK.

Op de OCMW-raad van oktober en november werden enkele RPR-wijzigingen 
goedgekeurd. Conform de toepasselijke bepalingen uit het OCMW-decreet (art.229§1) 
zijn de personeelsleden van de vereniging onderworpen aan dezelfde 
rechtspositieregeling als die welke van toepassing is op de personeelsleden van het 
OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.

De gewijzigde bepalingen zijn dus van rechtswege eveneens van toepassing op het 
personeel van het SVK, al dienen enkele bepalingen te worden aangepast vanwege de 
specificiteit van het SVK.
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De aanpassingen hebben betrekking op:

- de samenstelling van de selectiecommissie, waarbij voorgesteld wordt dat in de 
selectiecommissie ten minste een (arbeids)psycholoog en/of (arbeids)consulent van het 
OCMW of van de Stad Gent kan zetelen. Er wordt hier aangevuld dat ook stadspersoneel 
in de commissie kan zetelen aangezien een gezamenlijk Departement Human Resources 
werd opgericht;

- de bevoegdheid die aan het vast bureau wordt toegewezen met betrekking tot het 
vaststellen van de verschillende combinatiemogelijkheden in het kader van het 
bedrijfsvervoersplan. Conform de statuten van het SVK wordt voorgesteld om dit binnen 
het SVK aan de Raad van Beheer toe te wijzen.

Motivering

Gelet op art.229§1 OCMW-decreet volgens dewelke de personeelsleden van een 
vereniging onderworpen zijn aan dezelfde rechtspositieregeling als die welke van 
toepassing zijn op de personeelsleden van het OCMW dat de gemeente bedient waar de 
zetel van de vereniging gevestigd is;

gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het 
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de 
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR 
RPR);

gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 
1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

gelet op de statuten van Sociaal Verhuurkantoor Gent, OCMW-vereniging van 
publiekrecht

overwegende dat enkele RPR-wijzigingen door de OCMW-raad van 13 oktober en 10 
november 2016 werden goedgekeurd die mutatis mutandis overgenomen worden door 
het SVK Gent.

Gekoppelde besluiten

 Raad van Beheer SVK, 24 februari 2016, 2016_RVB-SVK_00016 - Vaststelling 
afwijkende bepalingen op de Rechtspositieregeling Personeel OCMW-Gent (m.u.v. 
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art.104§6 OCMW-decreet en artikel-60-personeel) voor het personeel van het 
Sociaal Verhuurkantoor Gent (OCMW-vereniging van publiekrecht) - Goedkeuring 

Openbaarheid van bestuur

Dit besluit is ter inzage.

De Raad van Beheer SVK
besluit het volgende goed te keuren

bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

De volgende wijzigingen op de afwijkingen RPR Personeel OCMW-Gent (m.u.v. art.104§6 
OCMW-decreet en artikel-60-personeel) voor het personeel van het Sociaal 
Verhuurkantoor Gent (OCMW-vereniging van publiekrecht), zoals goedgekeurd door de 
Raad van Beheer van 26 februari 2016:

* De huidige afwijking op artikel 12 wordt geschrapt want niet meer van toepassing;

* In artikel 22 wordt in §2 de eerste zin geredigeerd als volgt: "In de selectiecommissie 
zetelt ten minste een (arbeids)psycholoog en/of (arbeids)consulent van het OCMW of de 
Stad Gent".

* In artikel 214, derde alinea wordt "het vast bureau" gelezen als "de Raad van Beheer".

Artikel 2

Deze wijzigingen treden onmiddelijk in werking.

Voor eensluidend afschrift


