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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 7 APRIL 2008 
 
I. AGENDA 
1. Aanpassing syndicale overlegstructuren: 
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 28 juli 1995 houdende de oprichting van basis- en tussen-
overlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 
1995 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basis- en 
tussenoverlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen; 
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke opheffing van het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991 houdende de oprichting van basis- 
en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die on-
der de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren en het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991 houdende samenstelling van de 
afvaardiging van de overheid in de basis- en tussenoverlegcomités voor sommige 
publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het 
Vlaamse Gewest ressorteren 
 
2. Bescherming van sommige contractuele vakbondsafgevaardigden; 
 
3. Bedrijfsvervoerplannen: verplaatsingen van de personeelsleden tussen hun 
woon- en werkplaats – stand van zaken en evaluatie van de diagnostiek over de 
verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats door FOD 
Mobiliteit en Vervoer. 
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II. 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 Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse regering, Voorzitter, 

Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter;  
 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Be-
leid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, ge-
volmachtigd onderhandelaar Personeelszaken en de heer Tom Somers, plaats-
vervanger; 
  

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, plaats-
vervanger. 
 

Bijkomende leden 
 
De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, plaatsvervanger. 
 
 
III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-

GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AAN-
WEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE 
AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
 
de heren  Richard de Winter 
     Ronny Vande Winckel 
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 

de heer  Christoph Vandenbulcke 
mevrouwen  Nathalie Hiel 

       Sofie Moerman 
       Liesbet Sommen 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 
     Geert Verhavert 
     Cédric Eerebout 
mevrouw Bea Foubert 
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NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
FCSOD  
de heren  André T’Seyen 
     Willy Du Bois 
 
 
V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 
 
1. Aanpassing syndicale overlegstructuren: 

- Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 28 juli 1995 houdende de oprichting van basis- en tus-
senoverlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 28 juli 1995 houdende samenstelling van de afvaardiging van de 
overheid in de basis- en tussenoverlegcomités voor het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen; 
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke opheffing van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991 houdende de oprichting van 
basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtsperso-
nen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorte-
ren en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991 houdende sa-
menstelling van de afvaardiging van de overheid in de basis- en tussenover-
legcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de 
Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren 
 
Na een korte toelichting over de voorliggende ontwerpen van besluit brengen 
de leden van het hoog overlegcomité een eenparig gunstig advies uit over de-
ze ontwerpen van besluit. 
 
 

2. Bescherming van sommige contractuele vakbondsafgevaardigden 
 
De voorzitter deelt mee dat de 3 vakbonden elk recht hebben op 20 bescherm-
de contractuele afgevaardigden krachtens het koninklijk besluit van 
20/12/2007. Hij vraagt dat de 3 vakbonden de namen van hun beschermde 
contractuele afgevaardigden zouden meedelen aan de voorzitters van de be-
trokken overlegcomités. 
 
Een afgevaardigde van de ACOD deelt mee dat zijn vakbond geen bescherm-
de contractuele afgevaardigden zal aanwijzen omdat deze vakbond vindt dat 
er, in verhouding tot het groot aantal overlegcomités en groot aantal contractu-
elen, te weinig beschermde contractuele afgevaardigden mogen aangewezen 
worden.  
 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken verwijst naar de afspra-
ken van het Intersectoraal akkoord 2005-2006 die de drie representatieve vak-
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bonden hebben afgesloten in comité A.  
 
Een afgevaardigde van de FCSOD deelt mee dat zijn vakbond hierover haar 
standpunt nog moet bepalen. 
 
Een afgevaardigde van het VSOA deelt ook mee dat zijn vakbond hierover 
haar standpunt nog moet bepalen. 
 
De voorzitter vraagt dat de vakbonden tegen de volgende vergadering van het 
hoog overlegcomité van 28 april 2008 hun standpunt zouden meedelen. 
 
 

3.  Bedrijfsvervoerplannen: verplaatsingen van de personeelsleden tussen hun 
woon- en werkplaats – stand van zaken en evaluatie van de diagnostiek over 
de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats door 
FOD Mobiliteit en Vervoer  
 
Dit punt wordt naar de volgende vergadering van het hoog overlegcomité van 
28 april e.k. verwezen. 
 
De voorzitter vraagt aan de vakbonden of zij nu al opmerkingen hebben die 
kunnen meegenomen worden met het oog op de volgende vergadering van het 
hoog overlegcomité. 
 
Een afgevaardigde van de ACOD vraagt wat nu de concrete acties zijn die de 
entiteiten zullen ondernemen naar aanleiding van de gegevensinzameling. 
 
De voorzitter antwoordt dat deze vraag aan de afdeling Mobiliteit zal doorge-
geven worden en dat een vertegenwoordiger van deze afdeling op de volgende 
vergadering van het hoog overlegcomité zal uitgenodigd worden. 
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VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 
 
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 28 juli 1995 houdende de oprichting van basis- en tussen-
overlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 
1995 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basis- en 
tussenoverlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen; 
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke opheffing van het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991 houdende de oprichting van basis- 
en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die on-
der de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren  
 
 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over voorliggende ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 
 

 
 
 
Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering  
i.o. i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 

 


