DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het
onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval
van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor
verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale
redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens
persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden
van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1. Algemeen
De regeling met betrekking tot het omstandigheidsverlof bestaat reeds lang. De oude koninklijke
besluiten zijn intussen opgeheven en geïntegreerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 3
juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd
ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder
voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
In voormeld besluit is het volgende opgenomen omtrent de toekenning van
omstandigheidsverlof naar aanleiding van een huwelijk:
huwelijk van het personeelslid en het afleggen van een verklaring van wettelijke
samenwoning door het personeelslid: één werkdag;
huwelijk van een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende
partner : twee werkdagen.
Bijgevolg heeft het personeelslid dat zelf in het huwelijk treedt of een verklaring van wettelijke
samenwoning aflegt, minder dagen omstandigheidsverlof dan een personeelslid van wie het kind
huwt.
Zowel in het Vlaams personeelsstatuut als in de regeling met betrekking tot het klein verlet is
het omstandigheidsverlof net omgekeerd geregeld en heeft een personeelslid meer recht op
omstandigheidsverlof bij zijn eigen huwelijk dan bij het huwelijk van een kind.
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Daarom wordt het BVR van 3 juli 2009 als volgt aangepast:
huwelijk van het personeelslid en het afleggen van een verklaring van wettelijke
samenwoning door het personeelslid : twee werkdagen;
huwelijk van een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende
partner : twee werkdagen.
Met de aanpassing aan het omstandigheidsverlof bij huwelijk en wettelijk samenwonen is de
ongelijkheid tussen het eigen huwelijk (of wettelijke samenwoonst) en dat va n het kind
weggewerkt zonder te raken aan het aantal dagen dat een personeelslid krijgt voor het huwelijk
van een kind. Er werd gekozen voor twee dagen omstandigheidsverlof voor het eigen huwelijk
omdat binnen onderwijs steeds een evenwicht gezocht moet worden tussen het privéleven van
de personeelsleden enerzijds en de organiseerbaarheid van het onderwijs anderzijds. Een
afwezigheid van twee werkdagen geeft immers geen recht op een reguliere vervanging. Omwille
van de organisatie van het onderwijs is dus geopteerd voor twee werkdagen.
Verder krijgt een personeelslid in de toekomst ook omstandigheidsverlof bij het afleggen van een
verklaring van wettelijke samenwoning van een kind.
Een gelijkaardige regeling werd voor het hoger onderwijs vastgelegd in het ontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met
betrekking tot de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

1.2. Artikelsgewijze bespreking
Artikel 1 bevat de beide hierboven beschreven wijzigingen:
- In plaats van één werkdag krijgt het personeelslid twee werkdagen omstandigheidsverlof
bij zijn huwelijk of bij het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning.
- Een personeelslid krijgt niet alleen twee werkdagen omstandigheidsverlof bij het huwelijk
van een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner,
maar ook bij het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning van een kind
van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner .
Artikel 2 legt de datum van inwerkingtreding vast op 1 september 2019.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële weerslag. Tijdens het omstandigheidsverlof
behouden de personeelsleden hun salaris. Omdat het echter gaat om een afwezigheid van minder
dan tien werkdagen, geeft deze afwezigheid geen recht op vervanging en veroorzaakt de
afwezigheid bijgevolg geen meerkost. De scholen moeten deze afwezigheid zelf opvangen.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 26 november 2018.
De Inspectie van Financiën stelt dat het gemotiveerde akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd
voor de begroting, niet vereist is.
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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. 2018/428 van 5 oktober 2018.
Dit ontwerp van besluit bevat regelgeving met weinig inhoudelijke effecten. De beslissing om het
aantal dagen omstandigheidsverlof te verhogen van 1 naar 2 werkdagen, werd vooraf genomen
op het kabinet. 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:
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.
2.4. te machtigen te beoordelen of voornoemde onderhandelingen aanleiding kunnen geven tot
aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd tekst,
2.5. te gelasten over voornoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de Raad van
State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, zoals bepaald
in artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, als de Vlaamse
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minister oordeelt dat voornoemde onderhandelingen geen aanleiding geven tot aanpassing van
de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst.

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

Hilde CREVITS
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