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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 (wat de toelichting betreft) 
guido.liessens@g-o.be 
 
Geert Spiessens (wat het standpunt van het GO! betreft) 
geert.spiessens@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. 
 
 

In deze aflevering: 

 Personeel: verlof wegens overmacht-corona 

  

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
mailto:guido.liessens@g-o.be
mailto:geert.spiessens@g-o.be
mailto:jan.brewee@g-o.be
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Ontwerp-BVR betreffende een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens 
overmacht voor de personeelsleden van het onderwijs 

In Op Stapel 2021-35 van 30 november 2021 deelden we u mee dat de Vlaamse Regering had 
beslist de heractivering van het verlof wegens overmacht-corona over de jaarwende te laten 
doorlopen. 

Kennelijk werd dat besluit in extremis dan toch níet genomen. De Vlaamse Regering wacht nog 
even af welke maatregelen de federale overheid neemt met betrekking tot de tijdelijke 
werkloosheid van werknemers, om zich daar dan op te aligneren. 

Tot nader order (dat wel wordt verwacht) loopt de maatregel dus voor de periode 8 november-
31 december 2021. 

Voor wie nog eens wil nalezen hoe het allemaal zat: u vindt de uitleg in Op Stapel 2021-34 van 
23 november 2021. 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-35.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-34.pdf

