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

Brussel, 20 juli 2018

PROTOCOL NR. 103 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 19 & 28 JUNI EN 5 JULI 2018

over

het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de
personeelsleden van een centrum voor volwassenenonderwijs

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. dhr. Bart TOMMELEIN, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, 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,

en 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. Marc KEPPENS, directeur Dienst Personeel
Dhr. Kurt BERTELOOT, teamverantwoordelijke Team post-initieel onderwijs, Dienst curriculum &
vorming
- het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (FOPEM, IPCO, Steiner-federatie, VOOP),
vertegenwoordigd door:
Mevr. Inge GODU, onderhandelaar volwassenenonderwijs
- het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door:
Dhr. Guido LIESSENS, adjunct van de directeur
Mevr. Hilde ELOOT, coördinator onderwijspersoneel
- het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap,
vertegenwoordigd door:
Dhr. Bruno SAGAERT, directeur Koepelwerking
Mevr. Hildegard SCHMIDT, verantwoordelijke belangenbehartiging
- het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, vertegenwoordigd door:
Dhr. Luc COPPIETERS, adviseur
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hebben een akkoord bereikt over het hierbij gevoegde Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor
volwassenenonderwijs.
***
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een
centrum voor volwassenenonderwijs.
***
Het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen
in het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van
de personeelsleden van een centrum voor volwassenenonderwijs.
***
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
***
OVSG geeft een protocol van akkoord bij het ontwerp van Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor
volwassenenonderwijs.
***
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol akkoord om volgende reden:
Door dit besluit komt de overheid tegemoet aan de vraag van het veld om het personeel
flexibeler te kunnen inzetten in het volwassenenonderwijs. De flexibiliteit in de vakantieregeling
voor het onderwijzend personeel is een stap in de goede richting.
***
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De afvaardiging van de representatieve vakorganisaties, te weten:
- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door:
Dhr. Jean-Luc BARBERY, adjunct-algemeen secretaris, ACOD-onderwijs
- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten, vertegenwoordigd
door:
Mevr. Sylvie VANSPEYBROECK, nationaal secretaris, COC
- het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd door:
Dhr. Marnix HEYNDRICKX, voorzitter, VSOA-Onderwijs
Dhr. Pascal CLAESSENS, secretaris-onderhandelaar, VSOA-Onderwijs
gaan niet akkoord met het hierbij gevoegde Besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor
volwassenenonderwijs.
***
Bij het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de
personeelsleden van een centrum voor volwassenenonderwijs geven ACOD Onderwijs,
COC, COV en VSOA Onderwijs een protocol van niet akkoord en motiveren dit als volgt:
De formulering in art. 3 van het voorliggende besluit betekent dat de vakantieregeling van het
personeel centrum per centrum zal moeten worden onderhandeld, terwijl de vakantieregeling in
een eerdere tekstversie wel vastlag voor alle centra. Voor de personeelsleden komt dit dus neer
op een totaal onzekere situatie en komt ze zeker niet tegemoet aan hun zorgen inzake
combinatie van werken in twee centra, werken in verschillende onderwijsniveaus etc.
De bepaling in art. 3 dat een personeelslid vrijwillig de jaarlijkse vakantie kan opnemen in een
andere periode van het schooljaar, maar met in acht neming van de organisatie van het
centrum, doet bij het GVF zeer de vraag rijzen hoe met die vrijwilligheid zal worden omgegaan
in de centra. De verplichting om te onderhandelen over criteria vindt het GVF een goede
bepaling. Het GVF rekent er dan ook op dat de personeelsleden van de CVO in deze zullen
kunnen vertrouwen op de onderhandelings- en compromisbereidheid van hun centrumbestuur.
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Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum
voor volwassenenonderwijs
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van
27 maart 1991, artikel 77, eerste lid;
Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van
27 maart 1991, artikel 51, eerste lid;
Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober
2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.28;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 april 2018;
Gelet op protocol nr. … van ……. 2018 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,
BESLUIT:
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder centrum: het centrum voor
volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 2, §1, van het decreet rechtspositie
personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, of in artikel 4, §1,
a), van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27
maart 1991.
Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de vastbenoemde personeelsleden van
een centrum en - als de jaarlijkse vakantieperiodes binnen de periode van hun
tijdelijke aanstelling vallen - op de personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn in
een ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het ondersteunend
personeel als vermeld in:
1°
artikel 2, §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden
gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;
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2°

artikel 4, §1, a), van het decreet rechtspositie personeelsleden
gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

Dit besluit is niet van toepassing op de personeelsleden die aangesteld zijn
in het ambt van administratief medewerker in het ondersteunend personeel.
Art. 3. Een personeelslid, vermeld in artikel 2, kan op vrijwillige basis de
jaarlijkse vakantie, die van kracht is in het centrum voor volwassenenonderwijs
waar hij is aangesteld, in een andere periode van het schooljaar opnemen met
inachtneming van de organisatie van het centrum en onder de
verantwoordelijkheid van de directeur van het centrum in het
gemeenschapsonderwijs of van de inrichtende macht in het gesubsidieerd
onderwijs. In het bevoegde lokale comité worden daarover verdere criteria en
afspraken onderhandeld, waarbij alleszins rekening wordt gehouden met het
volgende:
1°
de termijn van aanvraag om als personeelslid in een andere periode
vakantie op te nemen;
2°
de periode van afwijking van de jaarlijkse vakantie in het centrum.
De jaarlijkse vakantie als vermeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld
met een periode van dienstactiviteit.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.
Art. 5. 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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