
departement Algemene Zaken en Financiën 
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HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

JVOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 1 DECEMBER 1995 

I. DAGORDE; 

1. Arbeidsgeneeskunde (voortzetting overleg dd. 26 
oktober 1995 - HOC 95/13 - HOC 95/14 - HOC 95/15 - 
HOC 95/16). 

2. Modernisering betaalsysteem en drankbedeling (HOC 
95/17). 

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

Vaste kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buiten- 
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 
en Technologie vertegenwoordigd door de heer Frans 
Cornelis, plaatsvervanger, voorzitter van de verga- 
dering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-presi- 
dent van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter, ver- 
tegenwoordigd door de heren LUC Lathouwers, Frank 
Ornelis en mevrouw Mireille Deziron, plaatsver- 
vangers ; 



3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, ver- 
tegenwoordigd door de heren Johan Ide en Adriaan 
Jansens, plaatsvervangers. 

Bi j komend leden 

1. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open- 
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, ver- 
tegenwoordigd door de heer P. Ragé, plaatsvervan- 
ger ; 

2. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer 
Mark Kerkhofs, plaatsvervanger ; 

3. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Econo- 
mie, KMO, Landbouw en Media, vertegenwoordigd door 
mevrouw Lieve Kerkhofs, plaatsvervanger ; 

111. BENAMI V V F NIET ME 
ENN V1 -&E N DE NAAM 

V DE v WE - 
ZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKORGA- 
RONDEN 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren : Hilaere Berckmans 
Willy Deceuninck 
Ronny Vande Winkel 

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

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

mevrouw : Noëlla Ottoy 



IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Kabinet van de  ini is ter-president van de Vlaamse 
reaering : 

de heer Jos François 

. Vakorganisaties : 

F.C.S.O.D. 
de heer : E. Naeyaert 
mevrouw : L. De Leeneer 

L. De Pauw 

arbeidsaeneesheren : dr. J. Pierret 
dr. P. Mommens 

. diensthoofd VGV : 

de heer R. Van Campenhout 

. *k : 

de heer J. Van den Bremt 

V. V E S  BE T PREK INGINGEN O VER : 

1. Opmerkingen ACOD m.b.t. de notulen van de vergade- 
ring van 26 oktober 1995 (brief dd. 20 oktober 
1995) 

De 3de alinea van pg. 4 van de notulen dd. 26 okto- 
ber 1995 wordt als volgt aangepast : 

'De afvaardigingen van de vakbonden en van de over- 
heid hebben gesteld dat het de Raad van Bestuur van 
de V.Z.W. Sociale Dienst "Vlaamse Gemeenschap" is 
die beslist wie de V.Z.W. Sociale Dienst 'Vlaamse 
Gemeenschap vertegenwoordigt". 

2. Arbeidsaeneeskunde (voortzetting overleg dd. 26 
oktober 1995) . 

Volgende documenten worden ter plaatse rondge- 
deeld : brief dd. 12 oktober 1995 ACOD m.b.t. op- 
merking inzake ontwerp van omzendbrief betreffende 
de organisatie van de arbeidsgeneeskunde en de 
brief dd. 7 november 1995 CCOD - m.b.t. de opmer- 
kingen over de voorstellen van risicotoekenning en 
medisch toezicht. 



2. 1.De voorzitter stelt voor om het ontwerp van 
f omzendbrief betre fende de oraanisatie van de ar- 

beidsseneeskunde van de diensten van de Vlaamse 
reaerinq te overlopen. 

De opmerkingen van de ACOD (brief dd. 12 oktober 
jl.) werden reeds in het voorgelegde ontwerp van 
omzendbrief verwerkt. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt om voor het 
Zeewezen een uitzondering te maken m.b.t. bepa- 
ling van de plaats van het medisch centrum m.a.w. 
niet waar men werkt maar waar men woont. 
De voorzitter leest de brief dd. 24 november 1995 
voor van de arbeidsgeneesheer waarin het volgende 
gesteld wordt : "Aangezien loodsen zich verplaat- 
sen tussen Antwerpen-Vlissingen-Oostende/Zeebrug- 
ge, hebben zij geen vaste werkplaats. Daarom 
wordt gevraagd voor deze werkgroep werknemers de 
plaats van medisch onderzoek te koppelen aan hun 
woonplaats. De keuze van plaats van medisch on- 
derzoek moet m.i. beperkt worden tot deze medi- 
sche centra waar de arbeidsgeneesheren actief 
zijn die het toezicht uitvoeren voor het Zeewe- 
zen, nl. Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende. Het 
algemeen principe dat de arbeidsgeneesheer zowel 
de medische onderzoeken als het toezicht op de 
werkplaats uitvoert, blijft gelden . . .  
Indien voor andere werknemers - groepen van werk- 
nemers gelijkaardige argumenten gelden, kan nage- 
gaan worden of voor hen eveneens een afwijking 
voorzien moet worden. 
Steeds zal het Hoog Overlegcomité of het bevoegde 
basisoverlegcomité hierover geraadpleegd worden". 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan met dit 
standpunt akkoord. Een uittreksel van deze notu- 
len zal aan de Administratie Waterwegen en Zeewe- 
zen gestuurd worden. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt of de wij- 
zigingen aan de lijst van de contactpersonen 
steeds aan het Hoog Overlegcomité moeten voorge- 
legd worden. 
Volgens de voorzitter dienen deze wijzigingen 
niet iedere keer aan het Hoog Overlegcomité voor- 
gelegd te worden. 



Op voorstel van een afgevaardigde van de FCSOD 
wordt in punt 4.1.3. de vermelding 'meer dan 4 u" 
vervangen door "4 u of meer". 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt of er onder 
het begrip "beeldschermen" ook radarschermen 
wordt verstaan. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
Op voorstel van de afvaardigingen van de vakbon- 
den worden de volgende wijzigingen aan het ont- 
werp van omzendbrief aangebracht : 

- pg. 2 : punt 3 : "De contacten tussen de 
personeelsleden en de arbeidsgeneesheren 
verlopen in principe via deze personen". 

- pg. 5 : in de 6e alinea wordt een spatie ge- 
laten tussen de zinnen "Het overleg schort 
de beslissing . . .  op" en 'Dit is niet het ge- 
val . . . " .  

- pg. 6 : - in de ie alinea wordt het volgende 
tussen haakjes opgenomen : " (zie ook punt 
4.2.2.2.)" ; 

- in de 6e alinea wordt de volgende 
wijziging aangebracht : "Het afdelingshoofd, 
de arbeidsgeneesheer, het personeelslid en 
de vakbondsafsevaardigden . . .  I /  . 

- pg. 7 : in de 4e alinea wordt een spatie ge- 
laten tussen de zinnen "Het beroep schort de 

I, beslissing . . .  op" en 'Dit geldt niet . . .  . 

- pg. 8 : punt 5.1 laatste zin wordt als volgt 
gewijzigd : "Prioriteit gaat naar de grote 
gebouwen en de werkplaatsen waar . . .  \\ 

- pg. 9 : punt 5.4 eerste zin wordt als volgt 
gewijzigd : "De arbeidsgeneesheer en de 
dienst VGV adviseren de hiërarchische lijn 
bij de aankoop van installaties, machines, 



Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt of op 
pg.8 (punt 5 . 1 )  ook "boten" worden bedoeld ? 

Volgens de voorzitter worden met de toevoeging 
van de vermelding "werkplaatsen" ook "boten" 
bedoeld. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de 
stand van zaken m.b.t. de bedrijfsbezoeken in 
bepaalde gebouwen. 

De voorzitter stelt voor om de lijst van de 
gebouwen die nog niet bezocht zijn aan het 
diensthoofd VGV te bezorgen. 

Een afgevaardigde van de FCSOD stelt het pro- 
bleem van de betrokkenheid van de dienst VGV 
bij de aankoop van boten. 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan ak- 
koord met het voorstel van de voorzitter om 
aan de betrokken administratie mee te delen 
dat de dienst VGV en de arbeidsgeneesheren 
vooraf betrokken moeten worden bij de plannen 
van de bouw van gebouwen en boten om toekom- 
stige problemen m.b.t. de kosten te vermijden 
(conform ARAB voorschriften). 

In de bijlage (bevoegdheidsverdeling genees- 
kundige diensten) vraagt een afgevaardigde van 
de FCSOD om een aparte rubriek te voorzien 
m.b.t. de arbeidsongevallen. Deze bijlage zal 
dan ook in die zin worden aangepast. 

Het overleg over het ontwerp van omzendbrief 
is beëindigd. 

2. 2. Jaaractieplan VGV 1996 

Het diensthoofd VGV geeft een toelichting en 
deelt een nieuwe tekst uit van pg. 3. 

Een afgevaardigde van de ACOD uit grieven m.b.t. 
de werking van de werkgroep "alcohol en drugsbe- 
leid". 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen 
worden gemaakt over het voorgelegde jaaractieplan 
VGV 1996 is het overleg hierover beëindigd. 



lsy 3. Moderniserin9 betaa steem en drankbedel m g  

De voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de 
vakbonden. Volgens de afvaardigingen van de vakbon- 
den is dit voorstel jobvernietigend. Zij vragen een 
garantie van de tewerkstelling voor de koffiedames. 
Een afgevaardigde van de ACOD vraagt een vergelij- 
king te maken tussen het aantal koffiedames in het 
huidig systeem en het aantal koffiedames nodig voor 
het nieuwe systeem rekening houdende met eventuele 
nieuwe gebouwen. 

De voorzitter stelt voor om het overleg verder te 
zetten op 15 december 1995. De leden van het Hoog 
Overlegcomité gaan hiermede akkoord. 

VI. HET MET REDRNEN OMKLEDE ADVIES OVER : 

1. ontwerp van omzendbrief betreffende de organisatls: 
van de arbeidsgeneeskunde van de diensten van de 
Vlaamse re9ering 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over het voorgelegde ont- 
werp van omzendbrief mits rekening wordt gehouden 
punt V 2.1. van de notulen. 

De leden van het Hoog Overlegcomité dringen er op 
aan dat de dienst VGV en de arbeidsgeneesheren 
vooraf betrokken worden bij de plannen van de bouw 
van gebouwen en boten om toekomstige problemen 
m.b.t. de kosten te vermijden (conform de ARAB re- 
glementering) . 



De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over het voorgelegde 
jaaractieplan VGV 1996. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

LUC Van den Brande 
Minister-president van 
de Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhan- 
delaar 


