SECTORCOMITE X – ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap)
COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN – Afdeling 2 –
Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap".
OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

Brussel, 17/05/2019

PROTOCOL NR. 137 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE
GEVOERD WERDEN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN:
 SECTORCOMITE X – ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap);
 COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN – Afdeling
2 – Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap";
 OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS;
OP 23/04/2019, 30/04/2019 EN 07/05/2019

over

het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de
bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor
leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september
2005 betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan
personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon
onderwijs wat betreft uitvoeringsmodaliteiten

De afvaardiging van de overheid, samengesteld uit:
1. dhr. Geert BOURGEOIS, Minister-president van de Vlaamse Regering - voorzitter sectorcomité X
en comité C2;
2. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Onderwijs - voorzitter OOC;
3. mevr. Lydia PEETERS, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie – lid;
4. mevr. Liesbeth HOMANS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding – lid,
de afvaardiging van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van de
representatieve verenigingen van de inrichtende machten, te weten:
- het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vertegenwoordigd door:
Dhr. Chris SMITS, secretaris-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Dhr. Marc KEPPENS, directeur Dienst Personeel
- het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (FOPEM, IPCO, Steiner-federatie, VOOP),
vertegenwoordigd door:
Mevr. Lieve VANSINTJAN, coördinatie OKO
- het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door:
Dhr. Marc SMETS, afdelingshoofd
Dhr. Guido LIESSENS. Adjunct van de directeur
- het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap,
vertegenwoordigd door:
Dhr. Bruno SAGAERT, directeur Koepelwerking
- het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, vertegenwoordigd door
Dhr. Luc COPPIETERS, adviseur
en de afvaardiging van de representatieve vakorganisaties, te weten:
- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door:
Mevr. Nancy LIBERT, algemeen secretaris, ACOD-onderwijs
Dhr. Jean-Luc BARBERY, adjunct-algemeen secretaris, ACOD-onderwijs
- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten, vertegenwoordigd
door:
Dhr. Filip Vandenberghe, nationaal secretaris, COC
Dhr. Koen Wils, adjunct-secretaris-generaal, COC
Mevr. Ann Huybrechts, vrijgesteld secretaris-beleidsondersteuner, COV
- het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd door:
Dhr. Pascal CLAESSENS, secretaris-onderhandelaar VSOA-onderwijs
Dhr. Wauter LEENKNECHT, secretaris-onderhandelaar VSOA-onderwijs

hebben een akkoord bereikt over het hierbij gevoegde voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december
2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de
personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 september 2005 betreffende de toekenning van een niet-verworven
salarisschaal aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of
diploma buitengewoon onderwijs wat betreft uitvoeringsmodaliteiten
***

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot
vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de
salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor
leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering
van 30 september 2005 betreffende de toekenning van een
niet-verworven salarisschaal aan personeelsleden die houder
zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs
wat betreft uitvoeringsmodaliteiten

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober
2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.2, V.47, §2,
en artikel V.48;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot
vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de
personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005
betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan
personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon
onderwijs;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2019;
Gelet op protocol nr. … van ……. houdende de conclusies van de
onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van
Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het
Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het
overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995
tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op advies
van de Raad van State, gegeven op
, 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 Onderwijs;
Na beraadslaging,
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BESLUIT:

Artikel 1. In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 december
2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de
personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding, vervangen bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018, wordt in punt 2.2.
Coördinator, de zinsnede “de houder van een erkenning van een titel of
bekwaamheid als arts-specialist uitgereikt door het agentschap zorg en
gezondheid” vervangen door de zinsnede “de houder van een vereist of
voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van arts in een CLB”.
Art. 2. In artikel 1, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30
september 2005 betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal
aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma
buitengewoon onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 juni 2018, wordt in het eerste lid de zinsnede “volgens artikel 31, § 4bis van
het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart
1991 of artikel 45, § 4bis van het decreet rechtspositie personeelsleden
gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 via een affectatie of een mutatie”
opgeheven.
.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2018.
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Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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