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Op 23 april 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Onderwijs verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot 30 mei 2018,
een advies te verstrekken over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering „betreffende de
individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie‟.
Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 24 mei 2018. De kamer was
samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en
Wouter PAS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Greet VERBERCKMOES,
griffier.
Het verslag is uitgebracht door Raf AERTGEERTS, eerste auditeur-afdelingshoofd.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 30 mei 2018.
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STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP
1.
Het om advies voorgelegde ontwerp van besluit strekt ertoe om, tengevolge van
het decreet van 9 maart 2018 „betreffende het deeltijds kunstonderwijs‟, een aantal bepalingen
met betrekking tot de rechtspositieregeling van het personeel in het deeltijds kunstonderwijs aan
te passen. De geplande wijzigingen hebben betrekking op de individuele concordantie specifiek
voor het deeltijds kunstonderwijs. Daarnaast wordt het bestaande besluit van 1 september 2006
„betreffende de ambtshalve concordantie‟ gewijzigd.
2.
De rechtsgrond voor het ontwerp wordt geboden door enerzijds, artikel 56ter en
artikel 56quater van het decreet van 27 maart 1991 „rechtspositie personeelsleden
gemeenschapsonderwijs‟, en anderzijds, artikel 74quater en artikel 74quinquies van het decreet
van 27 maart 1991 „rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs‟.

ONDERZOEK VAN DE TEKST
Artikel 1
3.
Artikel 1 van het ontwerp maakt deel uit van hoofdstuk 1 “individuele
concordantie in het deeltijds kunstonderwijs” en bepaalt het toepassingsgebied van “dit besluit”,
waarvan enkel hoofdstuk 1 autonome bepalingen bevat.1 Men vervange in artikel 1 het woord
“besluit” door het woord “hoofdstuk”.

Artikel 6
4.
In artikel 6 van het ontwerp schrijve men: “(…), die vermeld zijn in de bijlage 1,
die bij dit besluit is gevoegd”.

Artikelen 8 en 9
5.
Tussen de artikelen 8 en 9 van het ontwerp dient een opschrift te worden
ingevoegd dat luidt als volgt: “Hoofdstuk 3. Slotbepalingen”.
DE VOORZITTER

Greet VERBERCKMOES

Marnix VAN DAMME

Het toepassingsgebied van hoofdstuk 2 van het onderhavige ontwerp dient niet nader te worden bepaald aangezien
het thans reeds wordt bepaald in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006. Het
toepassingsgebied van het besluit van 1 september 2006 wordt niet gewijzigd door de artikelen 7 en 8 van het
ontwerp.
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