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e NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 2 JUNI 1995 

I. DAGORDE 

Voortzetting overleg dd. 17 mei 1995 : 

1 .  Aanpassing overlegstructuren ; 
2. Regeling zomeruren ; 
3. Omzendbrief - toelage voor gevaarlijk, ongezond en 

hinderlijk werk (HOC 95/5bis) 

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 Economie, 
KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrek- 
kingen, vertegenwoordigd door de heer Frans Corne- 
lis, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering; 

2. De heer LUC Van den Bossche, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter, ver- 
tegenwoordigd door de heer LUC Lathouwers, plaats- 
vervanger ; 

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

4. De heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Verkeer, 
Buitenlandse Handel en Staatshervorming, afwezig ; 
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5. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, 
Welzijn en Gezin, vertegenwoordigd door de heer 
Adriaan Jansens, plaatsvervanger ; 

6. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Open- 
bare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse 
Aangelegenheden, vertegenwoordigd door de heer Rik 
Van der Plas, plaatsvervanger ; 

7. De heer Leo Peeters, Vlaams minister van Tewerkstel- 
ling en Sociale Aangelegenheden, vertegenwoordigd 
door mevr. Kris Derieuw, plaatsvervanger. 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKORGANISATIES, ALSMEDE DE 
NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAK- 
ORGANISATIES 

1 .  De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren : Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 

mevr. Agnes Cannaerts 

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

de heren : Jan François 
Stefaan Van de Kerckhove 
Johan Onraedt 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. vakorsanisaties 

A.C.O.D. 
de heren Frank Wellecomme 

Willy Deceuninck 

F.C.S.O.D. 
de heren : Edgar Naeyaert 

Rik Serruys 
~ n d r é  TfSeyen 
Chris Rosiers 

. Administratie 
- De heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd 

VGV ; 
- Mevr. Martine Van Sande, afdelingshoofd Sta- 

tutaire Aangelegenheden. 



V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1 .  Omzendbrief - toelase voor sevaarliik, onsezond en 
hinderlijk werk 

De aangepaste tekst van de omzendbrief en het 
aanvraagformulier worden overlopen. 

Een afgevaardigde van de FCSOD merkt op dat de 
derde gedachtenstreep van punt 20 dient geschrapt 
te worden conform de afspraken gemaakt in de ver- 
gadering van het Hoog g verleg comité van 17 mei jl. 
De leden van het comité gaan hiermede akkoord. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of de perso- 
neelsleden die reeds in de maand mei de oude sta- 
ten met betrekking tot de toelagen hebben inge- 
diend, de nieuwe aanvraagformulieren voor deze 
periode dienen in te vullen. 

Volgens de vertegenwoordiger van de minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken dient deze problema- 
tiek in de PIWP aangekaart en opgelost te worden 
via een dienstorder. 

Aangezien er verder geen opmerkingen worden gefor- 
muleerd is het overleg hierover beëindigd. 

2. Reaelina zomeruren 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken zal de aangepaste 
omzendbrief met betrekking tot de regeling zomer- 
uren voorleggen op de eerstkomende vergadering van 
het hoog overlegcomité. In deze omzendbrief zal 
o.m. rekening gehouden worden met volgende elemen- 
ten : 
- de afdelingshoofden kunnen tijdens de maanden 

juni - juli - augustus een specifieke werktijd- 
regeling voor hun personeel vastleggen als de 
temperatuur meer dan 30" bedraagt volgens de 
weerberichten van het KMI ; 

- de secretaris-generaal of de directeur-generaal 
treedt coördinerend op ; 

- de basisbeslissing ligt bij het afdelingshoofd 
maar de secretaris-generaal of directeur-gene- 
raal treedt voor het geheel van het personeel 
dat in dezelfde klimatologische omstandigheden 
werkt, coördinerend op ; 

- de werktijd mag niet vóór 7u aanvangen ; 
- de zomeruurregeling is geen recht en is niet 
verplicht ; 

- de loketfuncties moeten gegarandeerd blijven. 

Deze regeling is niet van toepassing op de conti- 
nudiensten. 



De overleqstructuren 

Zoals afgesproken op de vergadering van 17 mei jl. 
delen de afvaardigingen van de respresentatieve 
vakorganisaties hun opmerkingen mede met betrek- 
king tot het nieuw voorstel van de afvaardiging 
van de overheid m.n. 1 BOC per afdeling. 
De brief ACOD dd. 23 mei 1995 en de brieven FCSOD 
dd. 24 en 29 mei 1995 worden ter plaatse rondge- 
deeld. 

Het diensthoofd VGV zet eveneens zijn voorstel met 
betrekking tot de overlegstructuren uiteen (brief 
dd. 24 mei 1995 wordt ter plaatse rondgedeeld). 

Een technicus van de administratie zet het stand- 
punt van de administratie Ambtenarenzaken uiteen 
over het uitgangspunt 1 BOC per afdeling en over 
de voorstellen van de dienst VGV, rekening houdend 
met de bepalingen van het syndicaal statuut (nota 
aan de voorzitter van het hoog overlegcomité dd. 1 
juni 1995). 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken stelt dat bij de 
latere evaluatie van de syndicale overlegstructu- 
ren het uitgangspunt 1 BOC per afdeling opnieuw 
zal hernomen worden. 

De afvaardigingen van de twee vakorganisaties 
vragen dat de verslagen van de adjuncten VGV zou- 
den samengebundeld worden per adjunct VGV bevoegd 
voor zijn comités. 
De leden van het hoog overlegcomité gaan hiermede 
akkoord. 

Als conclusie stelt de voorzitter het volgende 
voor : het eerste voorstel van de overheid wordt 
behouden mits volgende aanpassingen : 
- 1 BOC per wetenschappelijke instelling ; 
- 1 BOC voor de bovenbouw van het departement LIN; 
- 1 WG per administratief centrum 
m.n. Copernicusgebouw, Torenplein en Ter Plae- 
ten; 

- de WG 2 (Onderwijs) en de WG 4 (LIN) worden 
afgeschaft ; 

- indien in bepaalde BOC's of TOCfs aangelegenhe- 
den worden besproken met betrekking tot het 
personeel van afdelingen of gedeelten van afde- 
lingen gevestigd in een provincie, worden de 
vergadering gehouden in de betrokken provincie; 
de voorzitter van het betrokken overlegcomité 
duidt desgevallend een plaatsvervangend voorzit- 
ter aan die de vergadering in de provincie zal 
leiden (dit dient in het reglement van het BOC 
of TOC ingeschreven te worden). 



Een aangepaste tekst van het reglement van het 
hoog overlegcomité zal op de e.v. vergadering van 
het hoog overlegcomité worden voorgelegd. 

De leden van het hoog overlegcomité gaan hiermede 
akkoord. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER : 

1 .  Omzendbrief - toelaqe voor sevaarliik, onsezond en 
hinderlijk werk (HOC 95/5bis) 

De leden van het hoog overlegcomité brengen 
unaniem een positief advies uit over het voorge- 
legde ontwerp van omzendbrief mits aanpassing con- 
form punt V 1 van deze notulen. 

2. Aanpassinq overlesstructuren 

De leden van het hoog overlegcomité brengen 
unaniem een positief advies uit over het voorge- 
legd ontwerp van besluit van de Vlaamse regering 
houdende oprichting van basis- en tussenoverleg- 
comités voor het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instel- 
lingen mits doorvoering van volgende aanpassingen: 
- er wordt 1 basisoverlegcomité opgericht voor 
elke Vlaamse wetenschappelijke instelling ; 

- er wordt 1 basisoverlegcomité opgericht voor de 
bovenbouw van het departement Leefmilieu en 
Infrastructuur. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


