NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Rapport afwezigheden door ziekte Vlaams onderwijspersoneel
Begin deze maand publiceerde AGODI het rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte 2017.
In dit rapport lezen we dat meer personeelsleden gebruik maken van de mogelijkheid om deeltijds
te werken wegens ziekte dan in 2016. Omdat deeltijdse afwezigheden wegens ziekte steeds meer
doorwegen in de cijfers is ervoor geopteerd om vanaf het jaarverslag 2017 een onderscheid te
maken tussen volledige en deeltijdse afwezigheden
wegens ziekte. Bij verlof verminderde prestaties wegens
ziekte (VVP ziekte) en langdurig verlof voor verminderde
prestaties om medische reden (LVVP med) nemen
personeelsleden immers nog een gedeelte van hun
onderwijsopdracht op, nl. minstens halftijdse prestaties.
Personeelsleden van het Vlaamse onderwijs waren in
2017 gemiddeld 15,87 dagen volledig ziek. Dat komt
overeen met een ziekteverzuimpercentage van 4,35%.
Daarbij zijn ook de eendagsziekten inbegrepen. Dat is
maar een fractie hoger dan in 2016. We zien een stijging
in de leeftijdscategorie van 46 tot 55 jaar, maar alle
andere leeftijdscategorieën dalen of blijven stabiel.
Méér dan vier op tien personeelsleden is nooit ziek. Dat
geldt ook voor de oudere leeftijdsgroepen. De meeste
ziektegevallen zijn het gevolg van de griep. Een ziektegeval
is een aaneensluitende periode van ziekte. De meeste
ziektedagen zijn, net zoals de voorbije jaren, het gevolg
van psychosociale aandoeningen.
In 2017 maakten 2.183 personeelsleden gebruik van VVP ziekte om na een ernstige ziekte gedurende
een korte periode deeltijds het werk te op te nemen. 1.500 personeelsleden namen in 2017 LVVP
med.
Het volledige rapport vind je op deze pagina van www.agodi.be.

v.u. Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be

Terugbetaling kosten openbaar vervoer
en fietsvergoeding
Het formulier voor de terugbetaling van de kosten voor openbaar
vervoer en de fietsvergoeding is vernieuwd.
Om de terugbetaling van deze kosten aan te vragen gebruik je de
nieuwe versie van het formulier. Die vind je bij de omzendbrief.
Vul het document in, onderteken het, en stuur een scan in
PDF-formaat naar vervoerskosten.agodi@ond.vlaanderen.be.
Bezorg ons geen papieren versies meer.
Meer informatie vind je op de website:

Tweede ontmoetingsdag onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg
Deze ontmoetingsdag vindt plaats op donderdag 14 maart 2019 in het provinciehuis Nederlands
Limburg, het Gouvernement aan de Maas in Maastricht.
Workshops:
1. Arbeidsmarkt leraren Nederland en Vlaanderen: tekorten?
(AGODI organiseert deze workshop i.s.m. het Centrum voor Arbeidsverhoudingen)
2. Het beroepsonderwijs in Nederland en Vlaanderen
3. Meertaligheid in grensregio’s
4. Limburgers opvoeden tot euregionale burgers van de 21e eeuw?
5. Leraren opleiden, her– en bijscholen: de grens als kans benutten
6. Grensoverschrijdende mobiliteit beroepsopleidingen voor leerlingen uit het beroeps– en technisch
onderwijs in de Euregio Maas Rijn
7. Onderwijs in techniek en wetenschappen in beide Limburgen
8. Grensoverschrijdende mobiliteit van leerlingen en studenten
Meer informatie

Wijziging schalen bedrijfsvoorheffing
Sinds 1 januari 2019 zijn de schalen inzake bedrijfsvoorheffing geïndexeerd. Vanaf januari 2019 wordt
voor eenzelfde belastbaar loon een lager bedrag aan bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het nettoloon
stijgt dus.
De bedrijfsvoorheffing kun je berekenen op deze webpagina.

Vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten
Sinds 1 januari 2019 wijzigen de bedragen van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens
gezinslasten. Om de bedrijfsvoorheffing correct te kunnen berekenen, moet AGODI in het bezit zijn
van de volledige, correcte en actuele gegevens in verband met de gezinstoestand van een personeelslid.

Contactpersonen strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen en
veroordelingen
De afgelopen jaren raakten soms gevallen bekend over strafrechtelijke onderzoeken en veroordelingen van
personen die nog steeds beroepsmatig of via vrijwilligerswerk in contact kwamen met minderjarigen.
Vanaf begin 2018 heeft elk Parket-Generaal een referentiemagistraat die met een betrokken overheid of
organisatie kan communiceren over vragen in verband met strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen en
veroordelingen. De Vlaamse Regering stelde contactpersonen aan om de informatiedoorstroming van en
naar het Parket te begeleiden.
Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zijn de contactpersonen:
liselotte.marnef@ond.vlaanderen.be
peggy.michiels@ond.vlaanderen.be
02 553 65 29

02 553 65 59

AGODI-academie februari 2019
Schrijf je in voor een opleiding
Secundair

Leerlingensecretariaat

12-02-19

Thematisch - leerlingendossier, leerplicht,
toelatingsvoorwaarden, (problematische)
afwezigheden en studiebewijzen

Brugge

Quercus
Koning Albert I-laan 1-2

Secundair

Personeelssecretariaat

14-02-19

Thematisch - ondersteunend personeel en
elektronische communicatie

Brussel

Hendrik Conscience - 1B03
Koning Albert II-laan 15

Secundair

Personeelssecretariaat

21-02-19

Thematisch - verlof Tijdelijk Andere Opdracht (verlof TAO)

Brussel

Hendrik Conscience - 1B03
Koning Albert II-laan,15

Secundair

Personeelssecretariaat

26-02-19

Thematisch - ondersteunend personeel en
elektronische communicatie

Gent

Corneel Heymans
Koningin Maria Hendrikaplein 70

Secundair

Personeelssecretariaat

28-02-19

Thematisch - terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB)

Brussel

Hendrik Conscience - 1B03
Koning Albert II-laan 15

Wat kun je binnenkort verwachten …
Aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018):
De aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018) voor de personeelsleden van wie
AGODI het salaris rechtstreeks betaalt, krijg je tijdens de tweede helft van de maand maart 2019 via de
website Mijn Onderwijs. In onze nieuwsbrief van februari krijg je daarover meer informatie.

Fiscale documenten (inkomsten 2018):
De fiscale documenten (inkomsten 2018) krijg je, net als vorig jaar, via de website Mijn Onderwijs.

31/01/2019— AGODI wenst alle
directies een welverdiende dag van de directeur

