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HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 1995 

I. DAGORDE 

1. Aanpassing overlegstructuren : werkgroepen van het 
Hoog Overlegcomité (HOC 9513 bis) ; 

2. Arbeidsgeneeskunde : 
- voorstelling arbeidsgeneesheren ; 
- driemaandelijkse verslagen (HOC 9519) ; 

3. Loodsen : dienst- en beurtregeling (HOC 95/10) ; 

4. Toegevoegde punten : 
- ontwerp van omzendbrief AZ/MIN/95/. betreffende 
de organisatie van de arbeidsgeneeskunde in het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen. (HOC 
95/11) ; 

- opmerkingen van de ACOD op de notulen van de 
vergaderingen van 17 mei 1995 en 2 juni 1995 
(brief ACOD 20 juni 1995). 

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 heer LUC Lathouwers, plaats- 
vervanger ; 
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3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, 
vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, plaatsver- 
vanger. 

Bijkomend lid 

De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin 
en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer Mark Kerk- 
hofs, 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 : Hilaere Berckmans 

Roland Lommaert 
Ronny Vande Winckel 

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 
Chris Herreman 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. Kabinet van de minister-president van de Vlaamse 
reaer inq 
de heer Jos François 

. Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken 
de heer Frank Ornelis 

. Vakoraanisaties 
A.C.O.D. 
de heren : E. Abel 

W. Van Poucke 

F.C.S.O.D. 
mevrouw : Noëlla Ottoy 

. de heer Raymond van Campenhout, diensthoofd VGV 



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

. administratie Waterweaen en Zeewezen 
de heer M. Claus, bestuursdirecteur 
de heer R. Vanhuysse, afdelingshoofd 
de heer G. Thienpont, nautisch dienstchef 

. administratie Ambtenarenzaken 
de heer Jef Mannaerts, directeur 

V. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Arbeidsseneeskunde 

1.1. - voorstelling arbeidsgeneesheren 
- driemaandelijkse verslagen : 

(01/01/1995 + 31/03/1995) 
(01/04/1995 + 30/06/1995) 

De afvaardiging van de FCSOD vraagt waar de arbeids- 
geneeskundige diensten in de administratie zullen 
ingeplant worden. 
De voorzitter antwoordt dat er terzake nog geen beslis- 
sing genomen is. 

De arbeidsgeneesheren-coördinatoren worden voorgesteld. 
De coördinatoren zijn dr. Johan Pierret voor "Gezond- 
heid en ArbeidM en dr. Philip Mommens voor IDEWE. 
IDEWE verzorgt de arbeidsgeneeskunde voor het departe- 
ment Leefmilieu en Infrastructuur en "Gezondheid en 
Arbeid" verzorgt de arbeidsgeneeskunde voor de overige 
departementen. 

Dr. Philip Mommens geeft een uiteenzetting over de rol 
en taak van de arbeidsgeneesheren, de taakverdeling en 
de geschiktheidsonderzoeken. De arbeidsgeneesheer zal 
nauw samenwerken met de betrokken adjunct-veiligheids- 
chef. De organisatie en het beleid van de arbeidsge- 
neeskunde zal op een analoge manier verlopen in alle 
departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap. De geneesheren-coördinatoren zullen nauw samen- 
werken met het diensthoofd-VGV. 

De afvaardiging van de FCSOD signaleert bepaalde pro- 
blemen m.b.t. de opvolging van de adviezen van de 
arbeidsgeneesheren. 
De voorzitter antwoordt dat de arbeidsgeneeskundige 
diensten pas zijn opgestart en dat in de toekomst zal 
nagegaan worden of de adviezen worden opgevolgd en zo 
niet waarom. 

De driemaandelijkse verslagen worden overlopen. De 
voorzitter stelt voor dat de afvaardigingen van de vak- 
bonden hun opmerkingen over de knelpunten rechtstreeks 
aan de arbeidsgeneesheren-coördinatoren zouden sturen 



en een kopie aan de voorzitter en aan de ondervoorzit- 
ter van het Hoog overlegcomité. 
Afgesproken wordt dat op de eerstvolgende vergadering 
van het Hoog Overlegcomité deze opmerkingen zullen 
besproken worden. 

1.2. Ontwerp van omzendbrief betreffende de orqanisatie 
van de arbeidsaeneeskunde in het ministerie van de 
Vlaamse qemeenscha~ en de Vlaamse wetenschappelii- 
ke instellinqen 

De voorzitter deelt mee dat het ontwerp van omzendbrief 
zal besproken worden op de e.k. vergadering van het 
Hoog Overlegcomité nadat het herwerkte ontwerp terug op 
de PIWP besproken en goedgekeurd wordt. 

Inmiddels kunnen de afvaardigingen van de vakbonden hun 
opmerkingen over dit ontwerp doorsturen naar het 
diensthoofd VGV en naar het secretariaat van het Hoog 
Overlegcomité. 

2. Aan~assina overleastructuren : werksroepen van het 
Hooa Overlescomité (reglement van orde voor het 
Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams 
Gewest) (voortzetting overleg dd. 02/06/1995) 

De voorzitter vraagt naar de opmerkingen van de afvaar- 
digingen van de vakbonden over de aangepaste tekst van 
het reglement van orde van het Hoog Overlegcomité. 

Op vraag van de afvaardiging van de FCSOD wordt in 
artikel 22 - gemeenschappelijke werkgroep 2 duidelijk 
gestipuleerd dat deze werkgroep bevoegd is voor het 
personeel van het Markiesgebouw. In de werkgroep 3 
wordt de zinsnede "met uitzondering van de afdeling 
wegen Antwerpengg geschrapt. 

Volgens het diensthoofd VGV dient de werking van de 
werkgroepen geëvalueerd te worden. 
De voorzitter antwoordt dat deze evaluatie dient te 
gebeuren vanuit de dienst VGV in samenwerking met de 
voorzitters van de werkgroepen en de vakbonden. 

Op vraag van de afvaardiging van de ACOD worden in 
artikel 27, S2 de volgende wijzigingen aangebracht : 
- de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
sector Ministeries 
t.a.v. de heer H. Berckmans 

- voor de werkgroepen 12 tot 19 de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten 
t.a.v. de heer R. Vande Winkel 
. . e  



Op vraag van de afvaardiging van de FCSOD wordt de 
zinsnede in art. 27, 52 "voor de werkgroepen 1 1  tot 18 
ook aan" geschrapt. 

De artikelen na art. 27 worden hernummerd. 

De afvaardiging van de ACOD vraagt om in de omzendbrief 
m.b.t. organisatie van het overleg duidelijk de be- 
voegdheden van de basis- en tussenoverlegcomit~s en de 
werkgroepen te omschrijven. 
De voorzitter stelt het volgende voor : " ~ e  basis- en 
tussenoverlegcomités zijn niet enkel bevoegd voor 
overlegmateries maar zijn ook bevoegd voor VGV-aangele- 
genheden voor zover deze aangelegenheden niet gevat 
zijn door een specifieke werkgroep van het Hoog over- 
legcomité. 
Indien een aangelegenheid betrekking heeft op het 
personeel van twee of meer werkgroepen, dan is het 
basis- of tussenoverlegcomité van het betrokken depar- 
tement bevoegd. Indien een aangelegenheid betrekking 
heeft op het personeel van twee of meer basisoverlegco- 
mités en/of tussenoverlegcomité, dan is het Hoog over- 
legcomi t6 bevoegd". 

De leden van het Hoog overlegcomité gaan akkoord met 
dit voorstel. 

Het diensthoofd-VGV stelt voor om de maandelijkse 
verslagen van de dienst VGV die opgelegd zijn door het 
ARAB te vervangen door driemaandelijkse verslagen en om 
die afwijking aan te vragen bij de federale overheid. 
De leden van het Hoog  verlegc comité gaan hiermede 
akkoord. 

De afvaardiging van de ACOD vraagt om de verslagen van 
de VGV-dienst op een eenvormige wijze op te maken. 
Het diensthoofd VGV antwoordt dat daar momenteel aange- 
werkt wordt. 

De voorzitter stelt voor om de bedrijfsbezoeken meer 
gestructureerd te laten verlopen en dat deze zouden 
georganiseerd worden samen door de VGV dienst en de 
arbeidsgeneesheren. 

De afvaardiging van de ACOD vraagt of de dienst VGV 
bevoegd is voor de dienstvaartuigen van het Zeewezen. 
Volgens het diensthoofd VGV is de dienst VGV terzake 
bevoegd. 
De technici van de administratie Waterwegen en Zeewezen 
betwijfelen dit en menen dat de Zeevaartinspectie 
(federaal) terzake bevoegd is. 
Volgens de voorzitter is er geen principieel bezwaar 
maar er dient een praktische regeling te worden uitge- 
werkt m.b.t. de taken-pakketten. Dit vergt een multi- 
disciplinaire aanpak van het probleem. 
De administratie Waterwegen en Zeewezen zal deze pro- 
blematiek nader onderzoeken. 



Volgens de voorzitter dient er een oplossing gezocht te 
worden in belang van de personeelsleden. 

3. Loodsen : dienst- en beurtreqelinq 

De voorzitter vraagt naar de opmerkingen over het 
voorstel tot aanpassing van de beurtregeling zoals 
besproken in de subgroep loodsen dd. 1  augustus 1 9 9 5 .  

De afvaardiging van de FCSOD vraagt wat de overheid van 
plan is met de loodsdienst en uit volgende grieven : 

. wervingen werden geblokkeerd ; 

. bijkomende kredieten voor vorming Zeewezen werden 
geschrapt ; 

. geen kredieten voor dringend onderhoud van dienst- 
vaartuigen en uitbetaling van vergoedingen aan per- 
soneel Zeewezen Kust ; 

. punt 3 . 3 .  van het protocol nr. 1 8 . 4 6  : de geest van 
de ondertekenaars om van de werkgroep loodsen een 
werkinstrument te maken wordt niet gerespecteerd. 

De beurtregeling werd reeds toegepast alvorens er 
hierover overlegd werd in het Hoog overlegcomité. 

. Hoop project 3 4  m.b.t. creatie van polyvalente 
loods ; 

. stuurman loods. 
De afvaardiging van de ACOD heeft geen probleem met 
voorgestelde tekst maar betreurt dat de reglementaire 
procedure van overleg in het Hoog overlegcomité niet 
heeft plaatsgevonden. 

Een technicus van de administratie Waterwegen en Zeewe- 
zen antwoordt dat hij ook vernomen heeft dat de wer- 
kingskredieten inderdaad op zijn - problemen van beta- 
ling van leveranciers. 
Hij onderkent het probleem van rechtstreekse aanwerving 
van stuurlieden en chefloodsen. Over het begrip admi- 
nistratieve opdrachten is er geen volledige consensus. 
Wat de dienst- en beurtregeling betreft beaamt deze 
technicus dat de reglementaire procedure m.b.t. overleg 
in het Hoog overlegcomité niet is gevolgd. Er werden 
maatregelen genomen om in de toekomst de procedure toe 
te passen. 
Deze technicus stelt vast dat de rivierloodsen onmid- 
dellijk oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van de 
regeling die invoege getreden is op 1  juni 1 9 9 5  waar- 
door vooral in Vlissingen de scheepvaart in het gedrang 
kwam. Om die redenen heeft de betrokken administratie 
onmiddellijk maatregelen genomen en de afvaardiging van 
de representatieve vakorganisaties hiervan in kennis 
gesteld. Bij het beperkt aantal wijzigingen aan de 
beurtregeling werden er echter ook ander wijzigingen 
doorgevoerd. 



De afvaardiging van de ACOD signaleert nog een aantal 
problemen (zie fax. dd. 20/09/1995 aan de voorzitter 
van het Hoog overlegcomité) m.b.t. problematiek van het 
"inspring- en stuurmanskader", de hogere functies en de 
uittreksels van de C D W  m.b.t. de uitbetaling van 
vergoedingen. Deze afvaardiging wijst eveneens op de 
tegenstrijdigheid van de nieuwe wijziging van art. V111 
96 van het VPS. 

De voorzitter stelt voor om op 24 oktober e.k. om 
9.30 u de problematiek voor de loodsen te bespreken op 
het Sector- en het Hoog overlegcomité. 

4. Opmerkinsen van de ACOD op de notulen van de versa- 
derinsen van 17 mei 1995 en 2 juni 1996 (brief ACOD 
dd. 20 juni 1995 

Op verzoek van de afvaardiging van de ACOD wordt op 
pagina 5 van de notulen dd. 17 mei 1995 het volgende 
toegevoegd : 
"De ACOD heeft geprotesteerd tegen het feit dat de nota 
de indruk kan wekken dat de personeelsleden misbruik 
maken van het ziekteverlof. 
De voorzitter heeft geantwoord dat dit geenszins de 
bedoeling isvv. 

Op pagina 8 van dezelfde notulen wordt het volgende 
toegevoegd : 
"Inzake de bedragen voor de eerste groep heeft de ACOD 
gepleit voor een harmonisatie naar bovent1. 

Wat de opmerking van de ACOD betreft m.b.t. de bevoegd- 
heden van de basisoverlegcomités in het departement 
Leefmilieu en Infrastructuur (notulen 2 juni 1995) 
wordt verwezen naar hetgeen de voorzitter stelde op 
pagina 4 van deze notulen m.n. "de basis- en tussen- 
overlegcomités zijn niet enkel bevoegd voor de overleg- 
materies maar zijn ook bevoegd voor VGV-aangelegenheden 
voor zover ze niet gevat zijn door een specifieke 
werkgroep van het Hoog OverlegcomitéN. 



VI. HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER : 

de aanpassing overlegstructuren : werkgroepen van het 
Hoog Overlegcomité (reglement van orde voor het Hoog 
Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest) 

De leden van het Hoog overlegcomité brengen unaniem een 
positief advies uit over de voorgelegde tekst van het 
reglement van orde mits doorvoering van de afgesproken 
aanpassingen conform punt V2 van deze notulen. (zie 
bi j lage) 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


