DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de
salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs
- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1. Algemeen
Situering
Voor de sector “Onderwijs” van de Vlaamse Gemeenschap werd een akkoord van sectorale sociale
programmatie afgesloten voor de jaren 2015-2019 (cao XI). Voor de sector “Basiseducatie” wordt
een akkoord voor sectorale sociale programmatie voor de jaren 2015-2019 voorbereid (cao IV
basiseducatie).
Beide akkoorden bevatten een aantal loonmaatregelen. Een eerste maatregel betreft een lineaire
loonsverhoging waarbij de salarissen van alle personeelsleden als volgt worden verhoogd:
- op 1 september 2018 met 0,3%;
- op 1 januari 2021 met 1,1% t.o.v. augustus 2018.
Het voorliggend ontwerp van besluit samen met de bijlage geven enkel uitvoering aan de lineaire
loonsverhoging op 1 september 2018 met 0,3%. De lineaire loonsverhoging die voorzien is op 1
januari 2021 zal samen met de bijkomende baremieke verhoging in een volgende fase worden
geregeld.
Redactie van het ontwerp
Momenteel zijn de salarisschalen opgenomen in de bijlage (bijlage VI) bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het
onderwijs.
Omwille van het streven naar eenvoud en transparantie is ervoor geopteerd om het voormelde
besluit en bijlage vanaf 1 september 2018 te vervangen door het voorliggend ontwerp en de bijlage
1.
Enkel bepalingen die nog van kracht zullen zijn op 1 september 2018 worden overgenomen in dit
ontwerp van besluit, wat de leesbaarheid ten goede komt. De salarisschalen die gangbaar zullen
zijn vanaf 1 september 2018 worden opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
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Een aantal salarisschalen werden niet meer opgenomen in de bijlage:
-

131: technische salarisschaal
544, de salarisschalen 574 tot en met 597, 609: dit zijn salarisschalen voor het hoger
onderwijs en worden in de desbetreffende regelgeving opgenomen.

Geen advies van de Raad van State vereist
Het ontwerp van besluit moet niet voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd omdat
het geen reglementair karakter bevat. De Raad van State deelde dit standpunt al mee in vroegere
gelijkaardige dossiers. De aanhef van het ontwerp is in die zin opgesteld.
1.2. Artikelsgewijze bespreking
De artikels die opgenomen zijn in dit besluit zijn in hoofdzaak artikelen die overgenomen zijn uit
het besluit van 21 november 2003 en die op 1 september 2018 nog van kracht zullen zijn.
Artikel 1
Dit artikel bepaalt op wie het besluit van toepassing is. De personeelsleden van de centra voor
basiseducatie worden toegevoegd evenals de contractuele personeelsleden betaald door het
Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Artikelen 2-4
Deze artikelen bevatten een aantal bepalingen met betrekking tot de vaststelling van het salaris
van de personeelsleden. Die artikelen worden overgenomen uit het besluit van 21 november
2003. Enkel de bedragen vermeld in Belgische frank werden omgezet in euro’s.
Artikel 5
Dit ontwerp van besluit vervangt het besluit van 21 november 2003 en de bijhorende bijlage VI
met ingang van 1 september 2018.
Artikel 6
Het besluit treedt in werking op 1 september 2018.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
De maatregel met betrekking tot de loonsverhoging is opgenomen in de cao XI leerplicht en is
opgenomen in het ontwerp van de cao IV basiseducatie.
Voor de lineaire verhoging op 1 september 2018 voor de sector “Onderwijs” werden volgende
bedragen voorzien:
- 7.741.000 euro in 2018;
- 23.244.000 voor de jaren 2019 en 2020.
Voor de lineaire loonsverhoging op 1 september voor de sector “Basiseducatie” worden volgende
bedragen voorzien:
- 64.393 euro in 2018
- 193.178 euro voor de jaren 2019 en 2020.
Deze bedragen zijn vastgelegd in het kader van de voormelde cao’s. Ze zijn opgenomen in de
provisie onder het begrotingsartikel 1F-BE2ZZ-PR.
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Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 2 juli 2018.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 12 juli 2018.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak,
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
1
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 247 van 7 juni 2018.
Het taalkundig advies is gevolgd.
Dit ontwerp van besluit bevat hoofdzakelijk regelgeving met een louter formeel karakter. Het
gaat vooral om technische aanpassingen als gevolg van bepalingen die in cao 11 en cao IV
basiseducatie zijn afgesproken.
Er werd dan ook geen RIA opgesteld.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bovengenoemd voorontwerp van besluit;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs:
2.1. te gelasten de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voornoemd
voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering
van het sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van
het
comité
voor
de
provinciale
en
de
plaatselijke
overheidsdiensten;
2.2. te gelasten voornoemd voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een
vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité van het gesubsidieerd vrij
onderwijs;
2.3. te gelasten voornoemd voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een
vergadering van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, bedoeld in het
decreet van 23 januari 2009 houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de
basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

De viceminister-president van de Vlaamse Regering,
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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