
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf . aaz saavlaanderen. be 

uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

vragen naar I e-mail telefoonnummer datum 
Lutgart De Buel 0 2 / 5 5 3 . 5 0 . 1 3  
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Betreft : Vergadering van 7 juli 2 0 0 3  

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van de notulen overeenkomstig artikel 4 9  

van het koninklijk besluit van 2 8  september 1 9 8 4  tot uitvoering van de 

wet van 1 9  december 1 9 7 4  tot regeling van de betrekkingen tussen de 

overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de mee te hoogachylng, 

J. I<Elilf7E!vlAMS 
Kabirretscilt?f 1 

de voorzitter, 
Bart Somers I 

Minister-president van de Vlaamse regkring, 
i.o. Marc Heymans 1 
raadgever 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02) 553.50.20 - Fax (02) 553.51.06 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 7 JULI 2003. 

I AGENDA 

1. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de oplei- 
dings- en begeleidingscheques voor werknemers - opleidingscheques voor 
ambtenaren; 

2. Twee ontwerpbesluiten van de Vlaamse regering m.b.t. de oprichting en 
samenstelling van basisoverlegcomités voor het Centrum voor Landbouw- 
kundig Onderzoek (CLO) en voor het centrum voor Landbouweconomie(CLE) 

3. Toegevoegd punt: ziektestatistieken voor de diensten van de Vlaamse 
regering: jaaroverzicht 2002. 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Vaste delegatie 

1. De heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, Voor- 
zitter, vertegenwoordigd door de heer Marc Heymans, plaatsvervanger; 

2. De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, vertegenwoordigd door de 
heer Pieter Jans, plaatsvervanger; 

3. De Heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, afwe- 
zig. 

Bijkomende leden 
1. De heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toeris- 

me, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Van Gramberen, plaatsvervan- 
ger; 

2. De heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare wer- 
ken en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, 
plaatsvervanger. 
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111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

I 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: ...------.. ---.--...------.-.-....--...----.-------.- ~..-----~~---..~...-----..----- 

de heren Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 

Ivan Vandecasteele 

2 .  ~..Fe.beratie..~~.?.n.n.~~.~Chr~stteII~.jjkeeeS~nd~~ccaffeen..~a*n.d.e.e.e~~~Penbareee~~~een.~. 
sten (CCOD - ACV Transcom) : ...................................................... 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Chris Herreman 
Christoph Vandenbulcke 

mevrouw Ann Vermorgen 

3 ,  ... Het..~.~.~.j.~~S~ndicaat..~~oor..het..O~.e~nbaar.~Amlbt 
mevr. Michèle Claeys 
de heren Jos Mermans 

Céderic Eerebout 

IV TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken 
mevrouw Carla Brion 

ACOD 
de heer Ronny Vande Winkel 

FCSOD 
de heren André T1Seyen 

Willy Du Bois 

v1 I KORTVERSLAG VAN DE BESPREKINGEN 

1. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de oplei- 
dings- en begeleidingscheques voor werknemers - opleidingscheques voor 
ambtenaren 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Tewerkstelling geeft 
een toelichting bij het voorliggend ontwerp van besluit. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt op welke manier de overheid deze 
nieuwe maatregel zal communiceren aan het personeel. 

Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Tewerkstel- 
ling ligt het in de bedoeling dat het personeel van de Vlaamse over- 
heid zal ingelicht worden o.m. via mailings en 'de Goedendag'. Zij 
vraagt aan de vertegenwoordigers van de vakbonden om actief mee te 
doen in de informatiecampagne door gebruik te maken van het publici- 
tair materiaal dat vanaf 15 augustus 2003 beschikbaar zal zijn1. 

Een vertegenwoordiger van de ACOD vraagt of deze maatregel ook van 
toepassing is op de federale ambtenaren. Volgens de vertegenwoordiger 
van de Vlaamse minister van Tewerkstelling is dit besluit van toepas- 
sing op de publieke sector en dus ook op de federale ambtenaren die 
hun woonplaats hebben op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De communicatie aan de federale ambte- 
naren zal gebeuren via het tijdschrift 'Fedra'. 

' Mailadres: rnieke.vangramberen@vlaanderen.be 



Een vertegenwoordiger van het VSOA vraagt dat in de communicatie aan 
het personeel de nadruk zou gelegd worden op het feit dat de oplei- 
dingscheques betrekking hebben op aanvullende vorming. 
Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Tewerkstel- 
ling past dit niet in de individuele communicatie. 

Een vertegenwoordiger van het VSOA vraagt of deze maatregel ook van 
toepassing is op Franstalige ambtenaren van het Brussels Hoofdstede- 
lijk Gewest. 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Tewerkstelling zal 
dit nog onderzoeken. 

l 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen gegeven wordt, is 
het overleg beëindigd. 

2. Twee ontwerpbesluiten van de Vlaamse regering m.b.t. de oprichting en 
samenstelling van basisoverlegcomités voor het Centrum voor Landbouw- 
kundig Onderzoek (CLO) en voor het centrum voor Landbouweconomie(CLE) 
Een technicus van de administratie Ambtenarenzaken geeft een toelich- 
ting bij de twee voorliggende ontwerpen van besluit. 

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen gegeven wordt, is het over- 
leg beëindigd. 

3. Ziektestatistieken voor de diensten van de Vlaamse regering: jaarover- 
zicht 2002 
Dit punt wordt wegens tijdsgebrek uitgesteld en zal op de agenda van 
een volgende vergadering geplaatst worden. 

V111 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 

1. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de oplei- 
dings- en begeleidingscheques voor werknemers - opleidingscheques voor 
ambtenaren 

De leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Ge- 
west brengen een eenparig gunstig advies uit over het voorliggend ont- 
werpbesluit mits rekening wordt gehouden met punt V11 1. van dit ver- 
slag 

2. Twee ontwerpbesluiten van de Vlaamse regering m.b.t. de oprichting en 
samenstellinq van basisoverlegcomités voor het Centrum voor Landbouw- 
kundig Onderzoek (CLO) en voor het centrum voor Landbouweconomie(CLE) 

De leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Ge- 
west brengen een eenparig gunstig advies uit over de twee voorliggende 
ontwerpen van besluit. 
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Kabirieiscfisl 
Lutgart De Buel 
secretaris 

Bart Somers 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Marc Heymans 
raadgever 


