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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 20 APRIL 2009 
 
I. AGENDA  

 
1. Art. 5 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van 

sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor ver-
gunningsbetwistingen: oprichting basisoverlegcomité en samenstelling 
overheidsdelegatie; 
 

2. Ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en 
samenstelling van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media; 
 

3. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2007 
houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling 
van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Bestuurszaken. 

 
 
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, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter en Vlaams minister 
van Bestuurszaken, vertegenwoordigd door Frans Cornelis, gevolmachtigd On-
derhandelaar Personeelszaken, afwezig met kennisgeving;  
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2. 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 AANWEZIGE 
EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDI-
GINGEN VAN DIE VAKBONDEN 
 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
 
de heren  Hilaire Berckmans 
     Ronny Vande Winckel 
     Jan Van Wesemael 
 

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

de heren  Christoph Vandenbulcke 
     Chris Herreman 
Mevrouwen  Nathalie Hiel 
      Sofie Moerman  

 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Cédric Eerebout 

Francis Van Lindt 
     Geert Verhavert 

mevrouw Bea Foubert 
 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
FCSOD  
de heer Willy Du Bois 
mevrouw Liesbet Sommen 
 
VSOA  
mevrouw Christine Sermont 
 
Departement Bestuurszaken  
Afdeling Regelgeving 
de heer Tom Somers, adjunct van de directeur 
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Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media  
De heer Martin De Cuyper, Adviseur . 

 
V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER:  

1. Art. 5 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van 
sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor ver-
gunningsbetwistingen: oprichting basisoverlegcomité en samenstelling 
overheidsdelegatie 
Een technicus van de afdeling Regelgeving geeft een korte toelichting bij ar-
tikel 5 van het voorgelegde ontwerp van besluit. Bedoeling is om 1 basis-
overlegcomité op te richten met als roepnaam entiteitsoverlegcomité voor 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  
 
Aangezien er geen fundamentele opmerkingen gemaakt worden, wordt het 
overleg beëindigd. 
 

2. Ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en 
samenstelling van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media  
Een technicus van de MOD van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media geeft een korte toelichting bij het voorgelegde ontwerp van besluit. 
Bedoeling is om 1 tussenoverlegcomité (beleidsdomeinoverlegcomité) op te 
richten voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en 1 basis-
overlegcomité (entiteitsoverlegcomité) voor het departement CJSM en Stra-
tegische Adviesraad en afzonderlijke basisoverlegcomités (entiteitsoverleg-
comités) voor de andere entiteiten van dit beleidsdomein. 
 
Een afgevaardigde van het VSOA vraagt of het de bedoeling is dat het be-
leidsdomeinoverlegcomité zoveel mogelijk zal vergaderen voor bepaalde 
entiteiten. 
 
De technicus van de MOD van het departement CJSM antwoordt dat omwil-
le van de efficiëntie van de vergaderingen, de entiteitsoverlegcomités 8.1 
(departement en Strategische Adviesraad), 8.5 (Agentschap Kunsten en 
Erfgoed) en 8.6 (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Vol-
wassenen) gezamenlijk zullen vergaderen in het beleidsdomeinoverlegcomi-
té CJSM . 
 
Aangezien er geen fundamentele opmerkingen gemaakt worden, wordt het 
overleg beëindigd 
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3. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2007 

houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling 
van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Bestuurszaken  
De voorzitter geeft een korte toelichting over het voorgelegde ontwerp MB. 
Bedoeling is om 1 basisoverlegcomité (entiteitsoverlegcomité) op te richten 
voor de nieuwe entiteit e-government en ICT-beheer. De samenstelling van de 
overheidsdelegatie wordt geregeld in het MB van 12 maart 2007 houdende 
oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de over-
heidsafvaardiging in het Beleidsdomein Bestuurszaken. 
 
Aangezien er geen fundamentele opmerkingen gemaakt worden, wordt het 
overleg beëindigd 
 

 
VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER:  
 
1. Art. 5 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van 

sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergun-
ningsbetwistingen: oprichting basisoverlegcomité en samenstelling overheids-
delegatie 
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over artikel 5 van het voorgelegde ontwerp van besluit.  
 

2. Ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en sa-
menstelling van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media  
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over het voorgelegde ontwerp van besluit. 
 

3. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2007 
houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van 
de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Bestuurszaken  
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over het voorgelegde ontwerp van besluit. 
 

 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

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

 


