DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking
door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor
Volwassenenonderwijs
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.

Situering

Voorliggend ontwerp van besluit geeft uitvoering aan artikel 118, §1, 3° en artikel 119 van het
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
Dit ontwerp van besluit brengt noodzakelijke wijzigingen aan in de bepalingen betreffende de
gegevensverstrekking in functie van de hervorming van het volwassenenonderwijs .
De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van besluit principieel goed op de zitting van 18
mei 2018 met het oog op de adviesvraag aan de Raad van State (VR 2018 1805 DOC. 0489).
2. Adviesvraag Raad van State
Op 18 juli 2018 werd een advies aan de Raad van State gevraagd binnen een termijn van dertig
kalenderdagen. Die termijn verstreek op 3 september 2018. Op 26 juli 2018 meldde de Raad van
State dat, gelet op het grote aantal adviesaanvragen dat de eerste vakantiekamer van de
afdeling Wetgeving te verwerken had, het niet mogelijk was om advies te geven over dit
ontwerp van besluit.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap.
De Inspectie van Financiën verleende een gunstig advies op 14 mei 2018.
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3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel van beslissing 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. 2018-116 van 15 maart 2018.
2 Dit ontwerp van besluit bevat regelgeving met een louter formeel karakter. Het gaat
uitsluitend om technische bepalingen die t.a.v. het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs, waaraan ze uitvoering geven, geen bijkomende inhoudelijke elementen
behelzen. De Vlaamse Regering beschikt hiervoor over geen andere juridische of niet-juridische
alternatieven.
Er werd dan ook geen RIA opgesteld.
Het ontwerp van besluit vertegenwoordigt geen bijkomende administratieve lasten voor de
betrokken instellingen. Er worden geen nieuwe principes toegevoegd, noch ingrijpend gewijzigd
t.a.v. de huidige procedures .

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan bovengenoemd
voorontwerp van besluit.
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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