
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 juni 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/4 Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 
Gesubsidieerd personeel. Rechtspositieregeling. 
Goedkeuring.

Bij besluit van 27 september 2018 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 thans 
een aangepaste rechtspositieregeling voorgelegd.

Hoewel dit in de praktijk al zo gebeurde, wordt nu in artikel 6 ook expliciet bepaald 
dat de ambten van directeur en coördinator in principe steeds via een 
selectieprocedure worden ingevuld. Hiervan kan enkel worden afgeweken voor een 
in de tijd beperkte waarnemende invulling of in geval van horizontale mobiliteit. 
Wie reeds geslaagd is in een selectieprocedure voor het ambt waarin de vacature 
ontstaat, kan ook zonder nieuwe selectieprocedure worden aangesteld.

Het vroegere artikel 11 wordt nu gesplitst. De bepalingen over het gebruik van 
communicatie- en informaticamiddelen vormen voortaan een afzonderlijk artikel. 
Aan het artikel 12 wordt nu ook de mogelijkheid toegevoegd dat er onder 
voorwaarden aan een collega beperkte toegang tot data van een personeelslid 
wordt verleend om de continuïteit van de dienstverlening van het Provinciaal CLB te 
verzekeren. Ook wordt opgenomen dat de accounts van personeelsleden bij 
uitdiensttreding worden geblokkeerd.

In artikel 22 wordt een paragraaf 2 toegevoegd waarbij de toekenning van 
verlofstelsels die een gunst zijn, wordt beperkt tot maximaal 24 maanden op de 
loopbaan bij de provincie Antwerpen behalve bij een andere opdracht in de 
provinciale organisatie of bij een andere organisatie waarbij de opdracht in het 
provinciaal belang is.

Artikel 23 is aangepast aan wijzigingen in de hogere regelgeving.

In artikel 39 is de afstand van de reisweg die voor vergoeding als dienstreis in 
aanmerking komt, nader gespecifieerd.



In artikel 44 is de beperking in de tijd geschrapt.

Ten slotte zijn er bepaalde passages herschreven, zoals artikel 11, 12 §1, 19, 31 en 
33 zonder dat dit een inhoudelijke wijziging betreft.

Deze rechtspositieregeling werd op 25 mei 2020 voorgelegd aan het afzonderlijk 
bijzonder onderhandelingscomité/afzonderlijk hoog overlegcomité bij de provincie 
Antwerpen. De vakbondsafvaardiging verklaarde zich gedeeltelijk akkoord met de 
thans voorgelegde tekst van het reglement. De vakbondsafvaardiging is niet 
akkoord met de voorgestelde tekst van artikel 22 §2 waarbij de verloven die een 
gunst zijn, beperkt worden in de tijd tot 24 maanden. Om te vermijden dat 
personeelsleden een plaats in de omkadering blijven bezetten terwijl ze de functie 
niet uitoefenen, is het nochtans aangewezen om de voorgestelde wijziging door te 
voeren. Met de overige wijzigingen in de rechtspositieregeling gaat de 
vakbondsafvaardiging wel akkoord.

De raad gelieve 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 4 juni 2020.

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 25 mei 2020, waarbij werd ingestemd 
met de thans voorliggende tekst van rechtspositieregeling met uitzondering van 
artikel 22 §2;

Gelet op voormelde redenen tot wijziging van de rechtspositieregeling voor het 
gesubsidieerd personeel, zoals vastgesteld door de provincieraad bij besluit van 
27 september 2018;

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.


