
Departement Algemene Zaken en Financiën 
Adminutnttlc Anabbmumzaben 

Bestuur Reglementeringen en Toezicht 

HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 MAART 1994  

I. DAGORDE 

1 .  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : arbeidsge- 
neeskundig toezicht (HOC 9 4 1 4 )  ; 

2. Voorstel jaaraktieplan 1994  voor veiligheid, ge- 
zondheid en welzijn in het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (HOC 9 4 1 5 )  ; 

3. Mededeling m.b.t. de stand van zaken inzake de 
uniform, werk- en beschermkledij. 

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

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Econo- 
mie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe 
Betrekkingen, Voorzitter, vertegenwoordigd door de 
heer F. Cornelis, plaatsvervanger, voorzitter van 
de vergadering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd door de heer L. Lathouwers, 
plaatsvervanger ; 

3. De heer Norbert De Batselier, minister vice-presi- 
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van 
Leefmilieu en Huisvesting, vertegenwoordigd door de 
heer U. Verckens, plaatsvervanger ; 

4 .  De heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Verkeer, 
Buitenlandse Handel en Staatshervorming, afwezig ; 



5. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellin- 
gen, Welzijn en Gezin, vertegenwoordigd door de 
heer A. Jansens, plaatsvervanger ; 

6. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnen- 
landse Aangelegenheden, vertegenwoordigd door de 
heer R. Van der Plas, plaatsvervanger ; 

7. De heer Hugo Weckx, Vlaams minister van Cultuur en 
Brusselse Aangelegenheden, vertegenwoordigd door de 
heer M. Kerkhofs, plaatsvervanger ; 

8. Mevrouw Leona ~etiège, Vlaams minister van Tewerk- 
stelling en Sociale Aangelegenheden, vertegenwoor- 
digd door mevr. A.M. Vriends, plaatsvervanger. 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET 
MET KENNISGEVING AFWEZIGE VAKORGANISATIES, ALSME- 
DE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNIS- 
GEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN 
DIE VAKORGANISATIES 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten 
(A.C.O.D.) : 

de heren : E. Van der Flaes 
R. Lommaert 
H. Berckmans 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de 
Openbare Diensten (C.C.O.D. - C.V.C.C.) : 

de heren : S. Van de Kerckhove 
J. François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Kabinet 
De heer F. Ornelis, Kabinet van de Vlaamse mini- 
ster van Onderwijs en Ambtenarenzaken. 

. Administratie 
De heer R. Van Campenhout, industrieel ingenieur, 
dienst Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van 
de werkplaatsen (V.G.V.) ; 



De heer P. Smeets, e.a. industrieel ingenieur, 
dienst V.G.V.. 

. Vakoraanisaties 
A.C.O.D. 

De heren : W. Dessens 
F. Verreth 
F. Wellecomme 

V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Voorstel : iaaraktieplan 1994 voor veiliaheid, 
aezondheid en welzijn in het ministerie van de 
Vlaamse gemeen scha^ 

Het diensthoofd V.G.V. geeft een toelichting over 
het jaaraktieplan 1994. 

Een afgevaardigde van de C.V.C.C. vraagt of de 
jaarlijkse plaatsbezoeken met de werkgroepen van 
het hoog overlegcomité ook zullen gebeuren voor het 
scheepspersoneel. Deze afgevaardigde vraagt even- 
eens dat naar de toekomst toe de documenten van de 
werkbezoeken tijdig door de voorzitters van de 
werkgroepen naar de vakorganisaties zouden doorge- 
stuurd worden. 

Een afgevaardigde van de C.C.O.D. vraagt in hoever- 
re de dienst V.G.V. betrokken wordt bij de vergade- 
ringen van het speciale overlegcomité nr. 150 voor 
gebouwen die bemand worden door personeel van de 
verschillende overheden. 

Volgens het diensthoofd V.G.V. zullen er ook 
plaatsbezoeken georganiseerd worden voor het 
scheepspersoneel. 
Wat de plaatsbezoeken in het algemeen betreft dient 
de hiërarchische lijn betrokken te worden en moeten 
deze verslagen zo snel mogelijk op de werkgroepen 
besproken worden. 

De voorzitter stelt voor om deze verslagen zo snel 
mogelijk door te sturen naar de vakorganisaties 
zonder te wachten op de formele vergaderingen van 
de werkgroepen. 
De voorzitter vraagt aan de dienst V.G.V. om een 
stand van zaken op te maken voor die gebouwen waar 
Vlaamse ambtenaren en ambtenaren van andere overhe- 
den samen zitten. 

Een afgevaardigde van de A.C.O.D. vraagt wanneer en 
hoe dit jaaraktieplan zal uitgevoerd worden en 



welke middelen er zullen vrijgemaakt worden. 

Volgens het diensthoofd V.G.V. dient in het kader 
van het HOOP-project gevolg gegeven te worden aan 
de verslagen van de werkgroepen. 

Op voorstel van de voorzitter wordt de tekst van 
het voorstel jaaraktieplan verder besproken. 
Op blz. 8 van dit voorstel wordt aan het hoog 
overlegcomité gevraagd een werkgroep "beeldscher- 
men" op te richten. Deze werkgroep heeft als op- 
dracht, "binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 
zes maanden) de voornoemde afspraken in te vullen. 
Rekening houdende met de omvang van de uit te 
voeren prestaties en de raming van de kosten zullen 
de weerhouden opties in het jaaraktieplan van 1995 
uitgewerkt worden". 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken kan akkoord gaan met 
het principe tot oprichting van een werkgroep 
"beeldschermen" met dien verstande dat de dienst 
V.G.V. belast wordt met de werking en de samenstel- 
ling van deze werkgroep en deze werkgroep ook 
voorzit. 
De leden van het hoog overlegcomité gaan hiermede 
akkoord. 

Een afgevaardigde van de C.V.C.C. vraagt of bij de 
opleiding eerste hulp bij brand (E.H.B.B.) het 
scheepspersoneel zal betrokken worden. 
Volgens het diensthoofd V.G.V. zal het scheepsper- 
soneel een doorgedreven vorming E.H.B.B. volgen. 
Het ligt eveneens in de bedoeling dat eerst de 
leiding en daarna de lagere echelons (niveaus) 
zullen betrokken worden bij deze vorming. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen 
gemaakt worden, wordt het overleg over het voorstel 
jaaraktieplan 1994 beëindigd. 

Arbeidsaeneeskundia toezicht in het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap 

Een adjunct van het diensthoofd V.G.V. geeft een 
uiteenzetting over de voorgelegde nota betreffende 
het arbeidsgeneeskundig toezicht. 

Een afgevaardigde van de C.V.C.C. vraagt op welke 
wijze het arbeidsgeneeskundig toezicht zal georga- 
niseerd worden voor de continudiensten. 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken acht het nodig dat de 
dienst V.G.V. een omzendbrief zou opmaken waarin 
uitleg zal gegeven worden over de wetgeving en de 



procedure van het arbeidsgeneeskundig toezicht. 

Een afgevaardigde van de A.C.O.D. maakt voorbehoud 
ten aanzien van die firma's die voor het aantal 
personen voor E.H.B.0.-opleiding "zoveel als nodig" 
opgeven (zie bijlage aan de nota aan het hoog over- 
legcomité) en uit zijn bezorgdheid over een eventu- 
ele meerkost. Deze afgevaardigde is van oordeel dat 
het samenwerkingsverband tussen de interbedrijfsge- 
neeskundige diensten Gezondheid & Arbeid en IDEWE 
over de beste waarborgen beschikt inzake het aantal 
geneesheren en verplegers, aantal onderzoekcentra 
en referenties openbare diensten. 

Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minis- 
ter van Onderwijs en Ambtenarenzaken is het niet zo 
eenvoudig om de juiste keuze te maken en dient men 
te zoeken naar criteria om de juiste beslissing te 
nemen. Een belangrijk criterium is de specialiteit 
van de arbeidsgeneesheren m.n. ergonomie. 
Deze vertegenwoordiger wijst er op dat in tegen- 
stelling met wat er in de nota aan het hoog over- 
legcomité gesteld wordt, de IDEWE ook aktief is in 
de Vlaamse Gemeenschap m.n. in de Regionale Lucht- 
havens. 
Deze vertegenwoordiger stelt eveneens vast dat de 
beslissing van de Vlaamse regering van 3 februari 
1993 met betrekking tot de organisatie van het 
arbeidsgeneeskundig toezicht in het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap niet meer in overeenstemming 
is met de bepalingen van het Algemeen Reglement van 
de Arbeidsbescherming (ARAB). In haar vergadering 
van 3 februari 1993 besliste de Vlaamse regering 
destijds haar goedkeuring te geven met dien ver- 
stande dat "de overeenkomst slechts mag afgesloten 
worden voor een proefperiode van 1 jaar". Inmiddels 
is artikel 120bis, 2' lid, van het ARAB gewijzigd 
(K.B. van 7 september 1993). Deze nieuwe bepaling 
luidt als volgt :  ie medewerking wordt bedongen 
voor onbepaalde tijd en de desbetreffende overeen- 
komst kan maar worden beëindigd met naleving van 
een opzeggingstermijn van een jaar die aanvangt op 
1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de 
kennisgeving van de opzegging gebeurt en die een 
einde neemt op 31 december van datzelfde jaar." 
Om die reden stelt de vertegenwoordiger van de 
Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 
voor om de beslissing van de Vlaamse regering in 
overeenstemming te laten brengen met het bepaalde 
in artikel 120bis van het ARAB. 

De afvaardigingen van de twee vakorganisaties 
vragen met aandrang dat er zo snel mogelijk een 
beslissing genomen wordt inzake de organisatie en 
de keuze van het arbeidsgeneeskundig toezicht. 



De voorzitter vraagt aan de leden van het hoog 
overlegcomité of zij akkoord kunnen gaan om een 
nieuwe beslissing van de Vlaamse regering te vragen 
betreffende de aansluiting bij een interbedrijfsge- 
neeskundige dienst met een overeenkomst van onbe- 
paalde duur conform artikel 120bis van het ARAB. 
Ook zal aan de zes interbedrijfsgeneeskundige 
diensten gevraagd worden of hun voorwaarden dezelf- 
de blijven in geval de overeenkomst voor onbepaalde 
duur wordt afgesloten i.p.v. bepaalde duur voor 1 
jaar. Indien geen nieuwe elementen in dit dossier 
opduiken ten aanzien van de offertes die voorlig- 
gen, dan wordt de voorkeur gegeven aan IKMO. 

De afvaardigingen van de twee vakorganisaties zijn 
akkoord met deze voorgestelde werkwijze. 
De afvaardiging van de C.C.O.D. is akkoord met het 
voorstel van de afvaardiging van de overheid om 
IKMO aan te duiden als interbedrijfsgeneeskundige 
dienst. 
De afvaardiging van de A.C.O.D. echter, geeft de 
voorkeur aan "Gezondheid & Arbeid en IDEWE rekening 
houdend met de criteria van beschikbaarheid van de 
onderzoekscentra, service, ondervinding en vorming. 

3 .  Mededelinq m.b.t. de stand van zaken inzake de 
uniform, werk- en beschermkledii 

Een technicus van de administratie deelt mee dat de 
administratie Logistiek een ontwerp van besluit van 
de Vlaamse regering heeft opgemaakt dat op dit 
ogenblik aangepast wordt aan het juridisch en 
taalkundig advies en eerstdaags zal voorgelegd 
worden aan het kabinet van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken. 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken zal bij de administra- 
tie Logistiek op aandringen om dit dossier binnen 
een bepaalde termijn aan de minister voor te leg- 
gen. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER : 

1. Voorstel iaaraktie~lan 1994 voor veiliaheid, se- 
zondheid en welzijn in het ministerie van de Vlaam- 
se Gemeenschap 

De leden van het hoog overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over het voorliggend voor- 
stel van jaaraktieplan 1994 en gaan akkoord met de 
oprichting van een werkgroep "beeldschermen" met 
dien verstande dat de dienst V.G.V. belast is met 



de organisatie, de werking en het voorzitterschap 
van deze werkgroep. 

2. Arbeidsseneeskundis toezicht in het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap 

2.1. De leden van het hoog overlegcomité van de Vlaam- 
se Gemeenschap en Vlaams Gewest brengen unaniem 
een positief advies uit over de volgende proce- 
dure m.b.t. organisatie van het geneeskundig 
toezicht : 

1' er zal een nieuwe beslissing aan de Vlaamse 
regering gevraagd worden voor de aansluiting 
bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst met 
een overeenkomst van onbepaalde duur conform 
artikel 120bis van het ARAB ; 

2' aan de zes interbedrijfsgeneeskundige dien- 
sten die betrokken waren bij het marktonder- 
zoek, zal gevraagd worden of hun voorwaarden 
dezelfde blijven in geval er een overeenkomst 
wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 

Er wordt vastgesteld wat volgt over de keuze van 
een interbedrijfsgeneeskundige dienst : 
De leden van de overheidsafvaardiging en de af- 
vaardiging van de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten geven hun voor- 
keur aan de interbedrijfsgeneeskundige dienst 
IKMO indien geen nieuwe elementen in dit dossier 
opduiken ten aanzien van de offertes die voorlig- 
gen. 
De afvaardiging van de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten geeft de voorkeur aan het sa- 
menwerkingsverband Gezondheid & Arbeid en IDEWE 
rekening houdend met de criteria van beschikbaar- 
heid van de onderzoekcentra, service, ondervin- 
ding en vorming. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

LUC Van den Brande 
Minister-president van 
de Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
adjunct-kabinetschef 


