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Op 4 maart 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
Minister van Onderwijs verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken
over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering „tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket 'uren-leraar' in het voltijds
secundair onderwijs, wat betreft de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B voor het
schooljaar 2019-2020 en de duale structuuronderdelen‟.
Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 21 maart 2019. De kamer was
samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Chantal BAMPS en Wouter PAS,
staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Wim GEURTS, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Barbara SPEYBROUCK, auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 28 maart 2019.
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of
aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
2.
In het eerste lid van de aanhef van het ontwerp wordt als rechtsgrond onder meer
verwezen naar artikel 209/1, § 2, eerste lid, 3° en 4°, van de Codex Secundair Onderwijs van
17 december 2010. De ontworpen regeling heeft evenwel geen betrekking op de
leerlingencoëfficiënten die de Vlaamse Regering kan bepalen om de extra-uren leraar te
berekenen. Artikel 209/1, § 2, eerste lid, 3° en 4°, van de voornoemde codex strekt het ontworpen
besluit derhalve niet tot rechtsgrond.
Artikel 2 van het ontwerp vindt meer specifiek rechtsgrond in artikel 209, § 2, van
de Codex Secundair Onderwijs, waarin de Vlaamse Regering onder meer wordt opgedragen om
de berekeningswijze te bepalen van het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan een school kan
worden toegekend.
Rekening houdend met wat voorafgaat, schrijve men aan het einde van het eerste
lid van de aanhef van het ontwerp: “…, artikel 209, § 2, en artikel 209/1, §§ 1, 3 en 4, ingevoegd
bij het decreet van 15 juni 2018;”.
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