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De provincieraad van Limburg 
 
 
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 2 december 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling 
van het provinciepersoneel en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 2 december 2008 tot vaststelling van de personeelsformatie 
van het provinciepersoneel en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 21 juni 2017 tot vaststelling van het organogram; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad 22 april 2015 tot vaststelling van het arbeidsreglement; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 juni 2012 tot vaststelling van het reglement op het 
telewerken; 
 
Gelet op de besluiten van de deputatie van 23 maart 1994 en 6 november 1997 tot vaststelling van de 
werktijdregelingen van het personeel; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 december 2008 houdende de oprichting van een collectief 
pensioenplan voor de contractuele personeelsleden van de provincie; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 16 mei 2018 tot vaststelling van het nieuwe reglement 
houdende de oprichting en de administratieve en technische modaliteiten van het collectief pensioenplan 
ten voordele van de contractuele personeelsleden en de technische bijlage aan dit reglement; 
 
Gelet op artikel 101 van het provinciedecreet waarin is bepaald dat de provincieraad de 
rechtspositieregeling van het personeel vaststelt; 
 
Gelet op artikel 73 van het provinciedecreet waarin is bepaald dat de provincieraad het organogram van de 
provinciale diensten vaststelt; 
 
Gelet op artikel 43 §1 van het provinciedecreet waarin is bepaald dat de provincieraad bij reglement 
bepaalde bevoegdheden kan toevertrouwen aan de deputatie; 
 
Gelet op de artikels 43 §2 en 58 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de In de memorie van toelichting bij het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het 
provinciedecreet; 
 
Overwegende dat in deze memorie van toelichting met betrekking tot de rechtspositieregeling is opgenomen 
dat de mogelijkheid om de vaststelling en wijziging van de rechtspositieregeling toe te vertrouwen aan de 
deputatie tot doel heeft meer ruimte te geven voor interne zelforganisatie van het bestuur; 
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Overwegende dat in deze memorie van toelichting met betrekking tot de personeelsformatie is opgenomen 
dat de notie personeelsformatie wordt opgeheven omdat de regeling wordt ervaren als een stroef kader dat 
in de praktijk nog zelden strookt met de werkelijkheid en dat niet voldoet als eigentijds instrument voor 
personeelsbeheer; 
 
Overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van sommige mogelijkheden tot delegatie aan de 
deputatie met het doel om de dagelijks praktische werking vlot en efficiënt te laten verlopen mits de raad via 
jaarlijkse rapportering over de belangrijke personeelsaangelegenheden op de hoogte wordt gehouden; 
 
 
BESLUIT 
Artikel 1 De deputatie wordt bevoegd voor de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van 
het provinciepersoneel. 
De deputatie legt jaarlijks een overzicht van de wijzigingen voor aan de provincieraad. 
 
Artikel 2 De deputatie wordt bevoegd voor de personeelsformatie. Dit houdt onder meer in dat de 
deputatie bevoegd wordt om te beslissen of de personeelsformatie al dan niet in gewijzigde vorm wordt 
behouden of opgeheven. 
De deputatie legt jaarlijks een rapport over de personeelsbezetting voor aan de deputatie. Dit rapport bevat 
minstens een overzicht van het aantal functies per directie of dienst en de evolutie van het aantal functies 
sedert het vorige rapport. 
 
Artikel 3 De deputatie wordt bevoegd voor de vaststelling en wijziging van het organogram van de 
provinciale diensten. 
Dit houdt onder meer in dat de deputatie bevoegd is om de functies aan te duiden waaraan het 
lidmaatschap van het managementteam is verbonden. 
 
Artikel 4 De deputatie wordt bevoegd voor het vaststellen en wijzigen van de andere reglementen over 
personeelslaangelegenheden die niet zijn geïncorporeerd in de rechtspositieregeling zoals de reglementen, 
op de uurregeling (werktijdregeling), het reglement op het telewerken, het arbeidsreglement en het reglement 
houdende de oprichting en de administratieve en technische modaliteiten van het collectief pensioenplan 
ten voordele van de contractuele personeelsleden. 
 
Artikel 5 De deputatie kan de gedelegeerde bevoegdheden inzake personeelsaangelegenheden niet 
verder delegeren. 
 
Artikel 6 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2019. 
 
 
Hasselt d.d. 2019-09-18 
 
      
De provinciegriffier wd.,     De voorzitter, 
 
 
 
 
Monique Achten     Huub Broers 
 
  
  
 
 
 
 


