VR 2019 0802 DOC.0131/2

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de
vergoeding van de voorzitters, de leden en de secretarissen
van de bemiddelingscommissie, de commissie
leerlingenrechten en de commissie zorgvuldig bestuur
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, §7,
vervangen door het decreet van 21 maart 2014;
Gelet op de Codex Secundair onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij
het decreet van 17 december 2010, artikel 294, §8, vervangen door het decreet
van 21 maart 2014;
Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober
2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel VII.2, en artikel
VIII.8, §3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 betreffende
de Commissie inzake leerlingenrechten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 betreffende
de Commissie Zorgvuldig bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2015 tot wijziging van
diverse besluiten van de Vlaamse regering en tot verdere uitvoering van het
decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 17 december 2018;
Gelet op het protocol nr. 121 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 voor het vrij gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het protocol nr. 94 houdende de conclusies van de onderhandelingen die
werden gevoerd in het Vlaams onderhandelingscomité voor de Basiseducatie;
Gelet op advies nr. …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,
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BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 27
september 2002 betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten worden de
woorden “De secretaris-generaal van het departement Onderwijs van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap” vervangen door de woorden “De administrateurgeneraal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten”.
Art. 2. In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002
betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 14 juli 2006 en 18 mei 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de
wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van
het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van
30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen.”
2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De leden die deelnemen aan een zitting, ontvangen een forfaitaire vergoeding per
zitting van 125 euro tegen 100%, met een maximum van tien zittingen per jaar.
Een lid kan afzien van deze vergoeding.”.
3° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig
de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van
het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van
30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen. De vergoeding wordt gekoppeld aan de spilindex
138, 01.”.
4° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen een terugbetaling van
de reis- en verblijfskosten overeenkomstig de geldende reglementering die van
toepassing is op de personeelsleden van de Vlaamse overheid.”.
5° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De secretaris ontvangt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 500 euro als de
zittingen geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de normale diensttijd.”.
Art. 3. artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 27
september 2002 betreffende de Commissie Zorgvuldig bestuur worden de
woorden “De secretaris-generaal van het departement Onderwijs van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap” vervangen door de woorden “De administrateurgeneraal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten”.
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Art. 4. In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 september
2002 betreffende de Commissie Zorgvuldig bestuur, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse regering van 18 mei 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig
de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van
het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van
30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen.”
2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De andere leden dan de voorzitter die deelnemen aan een zitting, ontvangen een
forfaitaire vergoeding per zitting van 125 euro tegen 100%, met een maximum van
tien zittingen per jaar. Een lid kan afzien van deze vergoeding.”.
3° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de
wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van
het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van
30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen. De vergoeding wordt gekoppeld aan de spilindex 138,
01.”.
4° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De voorzitter en de leden ontvangen een terugbetaling van de reis- en
verblijfskosten overeenkomstig de geldende reglementering die van toepassing is
op de personeelsleden van de Vlaamse overheid.”.
5° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De secretaris ontvangt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 500 euro als de
zittingen geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de normale diensttijd.”.
Art. 5. In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2015 tot
wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse regering en tot verdere uitvoering
van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 juli 2017 en 18 mei 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen een terugbetaling van
de reis- en verblijfskosten overeenkomstig de geldende reglementering die van
toepassing is op de personeelsleden van de Vlaamse overheid.”.
2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
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“De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig
de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van
het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van
30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen.”
3° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De leden die deelnemen aan een bemiddelingsgesprek, ontvangen een
forfaitaire vergoeding per bemiddelingsgesprek van 125 euro tegen 100%, met
een maximum van tien bemiddelingsgesprekken per jaar. Een lid kan afzien van
deze vergoeding.”.
4° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig
de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van
het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van
30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen. De vergoeding wordt gekoppeld aan de spilindex
138, 01.”.
5° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De secretaris ontvangt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 500 euro als de
zittingen geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de normale diensttijd.”.
Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.
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Art. 7. 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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