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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap
en Innovatie besprak de haar toegewezen artikelen
van het ontwerp van decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 2007 op 7, 16, 23 en
29 november 2006.
Dit programmadecreet werd besproken in samenhang
met het ontwerp van decreet houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2007 (Parl. St. Vl. Parl. 200607, nr. 15/1).

I. TOELICHTING DOOR DE HEER FRANK
VANDENBROUCKE, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING

1.

Afdeling I – Basisonderwijs

De minister licht toe dat artikel 2 van het programmadecreet het decreet basisonderwijs aanpast om een
reglementaire basis te voorzien voor de verhoging van
het globale werkingsbudget met 29,5 miljoen euro om
de kosteloosheid in het basisonderwijs te realiseren.
De verdeling van deze middelen gebeurt lineair op
basis van het aantal leerlingen omdat de tegemoetkoming voor een kind in het gefinancierd of het
gesubsidieerd basisonderwijs in het kader van de
kosteloosheid evenveel per kind moet bedragen. Dit
is immers het principe dat is opgenomen in de nota
over de kosteloosheid in het basisonderwijs.
Het principe van kosteloosheid van het basisonderwijs start op 1 september 2007. De uitbetaling van de
daartoe voorziene middelen zal op het einde van het
schooljaar 2006-2007 gebeuren. Vanaf het schooljaar 2007-2008 zullen deze middelen mee opgenomen
worden in de reguliere betalingen van de werkingsmiddelen.
Bij de budgetcontrole van 2006 werd 12,610 miljoen
euro toegevoegd aan het gesubsidieerd basisonderwijs zodat de verhouding van 100/76 wordt bereikt
tussen het gefinancierd en gesubsidieerd onderwijs.
Artikel 3 houdt een technische correctie in van het
decreet basisonderwijs om deze 100/76-verhouding te

blijven garanderen als overbrugging naar het nieuwe
financieringssysteem.

2.

Afdeling II – Secundair onderwijs

De minister vervolgt dat artikel 4 voor de rechtsgrond
zorgt in het decreet van 14 juli 1998 betreffende het
secundair onderwijs om voor de schooljaren 20062007 en 2007-2008 aan instellingen voor voltijds
gewoon of buitengewoon technisch of beroepssecundair onderwijs extra middelen toe te kennen die
bestemd zijn voor investeringen in basisuitrusting.
Concreet gaat het over de aankoop van uitrustingsgoederen of de beveiliging van bestaande uitrustingsgoederen. De structuuronderdelen die onder de
investeringsoperatie vallen, worden opgesomd in de
bijlage II aan dit decreet.
Om voor extra middelen in aanmerking te kunnen
komen, moeten de betrokken instellingen gezamenlijk en per onderwijszone een investeringsplan opstellen. Het investeringsplan moet voldoen aan de door
de Vlaamse Regering vastgelegde minimale onderdelen. De onderwijszones zijn bepaald in de bijlage I
aan dit decreet.

3.

Afdeling III – Hogescholen

Artikel 5 past, aldus de minister, het basisbedrag van
de enveloppe hogescholen aan in het decreet van 13
juli 1994 betreffende de hogescholen op basis van:
– de ontwerptekst van CAO II die voorziet in een
stijging van het vakantiegeld en het opwaarderen
van de personeelsleden in de huidige salarisschaal
E;
– de opname van de volledige financiële injectie van
25 miljoen euro.
Artikel 6 past de indexeringsformule aan in het
decreet van de hogescholen wegens de wijziging van
het basisbedrag van de enveloppe.
Artikel 7 zorgt voor een aanpassing van de reglementering betreffende de sociale toelagen hogescholen.
In afwachting van een nieuw financieringssysteem
wordt de sociale toelage vastgesteld op basis van de
laatste telling, namelijk 1 februari 2005. De hogescholen kunnen niet langer studententellingen uitvoeren wegens de flexibilisering van het hoger onderwijs.
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Tevens wordt rekening gehouden met de verhoging
van de middelen met 3,6 miljoen euro.

4. Afdeling IV – Universiteiten
De bepaling van artikel 8 past in het decreet van 12
juni 1991 betreffende de universiteiten, de basisbedragen voor 2006 aan van de universiteiten. De minister
verduidelijkt dat het opnieuw vaststellen van deze
bedragen voortvloeit uit het ontwerp-CAO II waarin
wordt bepaald dat de salarisschalen niveaus C en D
van het administratief en technisch personeel van de
universiteiten, bezoldigd met werkingsuitkeringen,
met ingang van 1 januari 2006 met 1 percent worden
verhoogd.
Aangezien de ontwerptekst van CAO II ook een
bepaling bevat waarbij een verhoging van 1 percent
vanaf 1 januari 2007 wordt toegekend aan de salarisschalen van de niveaus A en B van deze personeelscategorie, worden bij artikel 9 ook de basisbedragen
voor 2007 aangepast. Bij de vaststelling hiervan werden uiteraard de nieuw bepaalde bedragen voor 2006
als basis genomen.
Artikel 10 voorziet in een rechtsgrond voor de bijkomende middelen voor de opleiding verkeerskunde
die werden toegekend aan de Universiteit Hasselt in
afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe
financiering voor het hoger onderwijs.
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de hogere uitgaven voor sommige personeelscategorieën. Voor deze universiteiten wordt de verhoging
van het budget voor de wettelijke werkgeversbijdrage
vanaf 2007 opnieuw verder gezet. Gespreid over twee
jaar komt er hier 5,5 miljoen euro bij.

5.

Afdeling V – Postinitiële opleidingsinstellingen

Artikel 12 houdt de reglementaire basis in voor de
aanpassing van het basisbedrag 2007 voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Om blijvend zijn belangrijke internationale rol te kunnen
vervullen, wordt aan het ITG 870.000 euro extra
middelen toegekend vanaf 2007.

6.

Afdeling VI – Recuperatiefonds studietoelagen

Artikel 13 houdt een aanpassing in van het decreet
van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting voor het begrotingsjaar 2006
waarbij in artikel 21 een recuperatiefonds studietoelagen werd opgericht. Door deze wijziging kan het
fonds ook aangewend worden voor de betaling van
studietoelagen voor het secundair onderwijs.

7.

Afdeling VII – Recuperatiefonds van de wedden
onderwijzend personeel

Tevens houdt dit artikel een reglementaire basis in
voor het verder doortrekken van de inhaalbeweging
voor de werkingsuitkering van de UGent waardoor
wordt tegemoet gekomen aan de uitspraak van het
Arbitragehof. Bovenop de in het initieel tijdspad voor
2007 voorziene stijging, wordt nog eens 3,6 miljoen
euro extra voorzien.

De artikelen 14 en 15 vormen respectievelijk het
fonds Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs
en het fonds voor de aanwending van teruggevorderde ten onrechte gestorte wedden en weddetoelagen van de sector Onderwijs, om van een C- naar een
B-fonds vanaf begroting 2007. Op deze wijze kunnen
de middelen, aanwezig op de twee fondsen, sneller en
flexibeler aangewend worden.

De bepaling in artikel 11 stelt de nieuwe basisbedragen vast voor de wettelijke werkgeversbijdrage ten
behoeve van de privaatrechterlijke universiteiten als
gevolg van een verhoging van het budget voor 2007
van 2,750 miljoen euro.

II. ALGEMENE BESPREKING

In artikel 136 van het decreet van 12 juli 1991 betreffende de universiteiten wordt voorzien in een compensatie voor de privaatrechtelijke universiteiten voor

De algemene bespreking gebeurde in samenhang met
de bespreking van de begroting 2007 en de beleidsbrief 2006-2007. Wij verwijzen daartoe naar het desbetreffende verslag: Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.
15/4-H.
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III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

De artikelen worden aangenomen met 9 stemmen bij
5 onthoudingen.

HOOFDSTUK II

AFDELING IV

Onderwijs

Universiteiten

AFDELING I

Artikelen 8 tot 11

Basisonderwijs

Bij deze artikelen worden geen opmerkingen geformuleerd.

Artikelen 2 en 3

De artikelen worden aangenomen met 9 stemmen bij
5 onthoudingen.

Bij deze artikelen worden geen opmerkingen geformuleerd.
De artikelen worden aangenomen met 9 stemmen bij
5 onthoudingen.

AFDELING II
Secundair Onderwijs
Artikel 4
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 5
onthoudingen.

AFDELING V
Postinitiële opleidingsinstellingen

Artikel 12
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 5
onthoudingen.

AFDELING VI
Recuperatiefonds Studietoelagen

AFDELING III
Hogescholen

Artikel 13

Artikelen 5 tot 7

Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.

Bij deze artikelen worden geen opmerkingen geformuleerd.

Het artikel wordt unaniem aangenomen met 14 stemmen.

7

AFDELING VII
Recuperatiefonds van de wedden
onderwijzend personeel

Artikelen 14 en 15
Bij deze artikelen worden geen opmerkingen geformuleerd.
De artikelen worden aangenomen met 9 stemmen bij
5 onthoudingen.

HOOFDSTUK XXX
Slotbepalingen

Artikel 91
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 5
onthoudingen.

IV. STEMMING OVER HET GEHEEL
Hoofdstuk II – Onderwijs en hoofdstuk XXX – Slotbepalingen worden aangenomen met 9 stemmen bij 5
onthoudingen.

De verslaggever,
Kathleen
HELSEN

De commissievoorzitter,
Monica
VAN KERREBROECK

_________________
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