
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 september 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 5/2 Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 
Gesubsidieerd personeel. Rechtspositieregeling. 
Goedkeuring.

Bij besluit van 24 november 2016 van de provincieraad werd de 
rechtspositieregeling vastgesteld voor de personeelsleden van het Provinciaal 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding die geheel of gedeeltelijk een salaristoelage 
ontvangen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) van de Vlaamse 
overheid.

Ter vervanging van deze rechtspositieregeling wordt aan de provincieraad nu een 
aangepaste rechtspositieregeling voorgelegd ten gevolge van de wijziging van de 
Vlaamse regelgeving voor de centra voor leerlingenbegeleiding. De 
inwerkingtreding van het decreet van 27 april 2018 betreffende de 
leerlingenbegeleiding, een aantal rechtspositionele wijzigingen in de Vlaamse 
regelgeving voor de gesubsidieerde medewerkers van de centra voor 
leerlingenbegeleiding, en de Algemene Verordening Gegevensbeheer hebben hun 
impact op de rechtspositie.

Zo wordt coördinator een selectieambt binnen de personeelsformatie van de centra 
voor leerlingenbegeleiding. De rechtspositieregeling CLB wordt daarom aangepast 
op het vlak van de bevoegdheid van de coördinator, de aanstellende overheid voor 
dit ambt en de wijze waarop deze functie in de toekomst zal worden geselecteerd. 

Verder worden de bepalingen omtrent de vakantie gewijzigd o.i.v. de Vlaamse 
regelgeving.

Wat betreft de ontslagprocedure wordt nu de mogelijkheid voorzien om bij 
dringende redenen een personeelslid ontslag te kunnen verlenen zonder dat deze 
vooraf door de ontslaggevende overheid gehoord moet worden.

Bij tuchtprocedures kan de provinciegriffier als tuchtoverheid, bij verhindering van 
het departementshoofd DOE om als tuchtonderzoeker op te treden, een 
personeelslid van niveau A aanstellen als tuchtonderzoeker in plaats van een 
leidinggevend personeelslid. Bij tuchtprocedures wordt het ook een mogelijkheid 
voor de tuchtonderzoeker en de griffier als tuchtoverheid om zich te laten bijstaan 
door een secretaris. Andere bepalingen met verwijzingen naar de secretaris worden 
daarom geschrapt.

Door de digitalisering van procedures bij de provincie Antwerpen is ook het ter zake 
relevante artikel in Rechtspositieregeling Provinciaal CLB herschreven.



Ten slotte zijn een aantal overgangsbepalingen gewijzigd en/of geschrapt.
 
Deze rechtspositieregeling werd op 4 juli 2018 voorgelegd aan het afzonderlijk 
bijzonder onderhandelingscomité/afzonderlijk hoog overlegcomité bij de provincie 
Antwerpen. De vakbondsafvaardiging verklaarde zich akkoord met de voorgelegde 
tekst van het reglement.

Uw college wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het voorgelegde ontwerp 
van rechtspositieregeling voor het gesubsidieerd personeel van het Provinciaal 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 september 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op de bespreking van het rechtspositieregeling voor het gesubsidieerd 
personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding binnen het 
afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité/afzonderlijk hoog overlegcomité bij 
de provincie Antwerpen in vergadering van 6 september 2018, waarbij werd 
ingestemd met de voorliggende tekst van rechtspositieregeling;

Gelet op voormelde redenen tot wijziging van de rechtspositieregeling voor het 
gesubsidieerd personeel, zoals vastgesteld door de provincieraad bij besluit van 24 
november 2016;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgelegde tekst van rechtspositieregeling voor het 
gesubsidieerd personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding.


