Op Stapel 2019-01
18 januari 2019

18-01-2019
Onderwijsorganisatie en -personeel
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt
goedgekeurd (besluiten).
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt
gepubliceerd.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
guido.liessens@g-o.be

Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen?
Laat het weten aan:
Jan Brewee
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.

In deze aflevering:
 Commissies: presentiegeld
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Ontwerp-BVR tot aanpassing van de vergoeding van de
voorzitters, de leden en de secretarissen van de
bemiddelingscommissie, de commissie leerlingenrechten en de
commissie zorgvuldig bestuur
en

Ontwerp-BVR tot aanpassing van de vergoeding van de
voorzitters, de leden en de secretarissen van de kamers van
beroep en van de leden van de kamers van het college van beroep
die bevoegd zijn voor het personeel in het onderwijs
Tot nog toe kregen de leden van de bemiddelingscommissie, de commissie leerlingenrechten
en de commissie zorgvuldig bestuur, op de voorzitter na, enkel een terugbetaling van hun
reis- en verblijfskosten. Voortaan krijgen de leden ook een forfaitaire vergoeding per zitting:
125 euro aan de spilindex 138,01. Geïndexeerd bedraagt de vergoeding nu 213,36 euro per
zitting, voor maximaal tien zittingen per jaar. De vergoeding wordt verhoogd bij het
overschrijden van de spilindex. De leden kunnen afzien van hun vergoeding.
De voorzitters van de commissies en van de kamer en het college van beroep dan weer
hadden géén recht op terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten. Dat krijgen zij nu wel en
hun forfaitaire jaarlijkse vergoeding (4000 euro) wordt voortaan geïndexeerd.
De secretarissen van de commissies en de kamer en het college van beroep krijgen een
forfaitaire jaarlijkse vergoeding van 500 euro, als de zittingen geheel of deels plaatsvinden
buiten de normale diensttijd.
De wijzigingen gingen in op 1 januari 2019.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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