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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling Beleid en 

Belangenbehartiging kort toelichting bij ontwerpregelgeving die 

eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of 

door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten). 

 

De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 

de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 

uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 

gepubliceerd. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Afdeling Beleid en Belangenbehartiging 

Team Beleidsthema’s en Onderhandelingen 

Guido Liessens 

guido.liessens@g-o.be 

 

 

Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 

Laat het weten aan: 

 

Jan Brewee 

jan.brewee@g-o.be 

 

U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 

toelichting. 

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
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Aan de lezer, 

Zoals de naam van uw geliefde rubriek zelf aangeeft en bij wijze van preambule in 
elke aflevering wordt toegelicht, behandelt Op Stapel geen actuele regelgeving, 
maar regelgeving die in de maak is. 

Op een enkele uitzondering na, gaat het om ontwerpen of zelfs voorontwerpen. 
Die moeten nog een heel traject afleggen voor ze effectief regelgeving worden en 
kunnen onderweg ook nog geamendeerd worden. 

Die nieuwe regels zijn pas (vanaf de ingangsdatum) van toepassing nadat ze werden 
aangenomen door het Vlaams Parlement, bekrachtigd en in het Staatsblad 
gepubliceerd (decreten) of definitief door de Vlaamse Regering beslist werden en 
gepubliceerd (besluiten) – of, in spoedeisende gevallen, na een communicatie door 
de administratieve overheid die door de politieke overheid geautoriseerd werd. 
Dat geldt ook voor regelgeving waarvoor wordt aangekondigd dat zij uitwerking 
zal hebben met terugwerkende kracht. 

Informatie die we u via Op Stapel meedelen, kunt u dus gerust gebruiken om 
voorbereidingen te treffen op wat, wellicht, op u afkomt, maar het is geen 
regelgeving die u al zonder meer kunt toepassen, laat staan dat u die informatie 
de administratieve overheid zou kunnen tegenwerpen. 

Het Op Stapel-team. 
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