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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 JUNI 1996 

I. DAGORDE 

l .  Maandverslag VGV voor de maand ianuari 1996 (HOC 9614) 

2. Maandverslag VGV voor de maand februari 1996 (HOC 9615) 

3. Maandverslag VGV voor de maand maart 1996 (HOC 9616) 

4. Maandverslag VGV voor de maand april 1996 samen met het voorstel van dienst 
VGV tot aanpassing; van het huishoudelijk reglement van het HOOP Overle-comi- 
té teneinde een structurele oplossing te bieden aan de opmerkingen van de ar- - 
beidsinspecteur (HOC 9617) 

5. Afspraken voor overlegcomités en werkplaatsbezoeken van de dienst VGV en de 
arbeidsneneesheren (HOC 9618) 

6. Reglement van de tweede ~ r i i s  "Veiligheid, gezondheid en Welzijn (HOC 9619) 

7. Evaluatie van de info-sessies naar aanleiding; van de tentoonstelling: "werken met 
beeldschermen" (HOC 9611 0) 

8. Oprichting: van een basisoverle~comité voor de VLOPERA : ontwerp-besluit van 
de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 
juli 1991 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités voor sommige 
publiekrechterlijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap enlof het 
Vlaams Gewest ressorteren (HOC 96113). 

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 Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans Cor- 
nelis, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 



2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd door de heer Frank Ornelis, plaatsvervanger ; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, 
plaatsvervanger. 

Bijkomende leden 

1.  De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel- 
ling, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Vermeir, plaatsvervanger ; 

2. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, verte- 
genwoordigd door de heer Mark Kerkhofs, plaatsvervanger. 

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

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

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren : Hilaire Berckmans 
Romy Vande Winkel 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten (CCOD 
- CVCC) : 

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

vakbonden .................. 

F.C.S.O.D. 
de heer A. T'Seyen 



. ...................... administratie 

de heer ing. Rayrnond Van Campenhout, diensthoofd VGV 
mevr. Greta Gryson, adjunct van de directeur 

. de heer Johan Pierret, arbeidsgeneesheer 

V. KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

Vooraf wordt er afgesproken dat de jaarverslagen van de arbeidsgeneeskundige 
diensten en de dienst VGV op een vergadering van het Hoog Overlegcomité van 
de maand juli zullen worden besproken. 

1. Maandverslag; VGV voor de maand januari 1996 
De afvaardigingen van de twee vakbonden hebben geen opmerkingen bij dit ver- 
slag. 

2. Maandverslag VGV voor de maand februari 1996 
De &aardigingen van de twee vakbonden hebben geen opmerkingen bij dit ver- 
slag. 

3. Maandverslag VGV voor de maand maart 1996 
De afvaardigingen van de twee vakbonden hebben geen opmerkingen bij dit ver- 
slag. 

4. Maandverslag: - VGV voor de maand april 1996 samen met het voorstel van dienst 
VGV tot aanpassing van het huishoudeliik reglement van het Hoog Overlegcomi- 
g teneinde een structurele oplossing te bieden aan de opmerkingen van de ar- 
beidsinspecteur. 
De afvaardiging van de ACOD vraagt dringend een oplossing voor de ongezonde 
(klimatologische) werkomstandigheden van de personeelsleden van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, tewerkgesteld in het Provinciaal Gouvernement 
van Vlaams-Brabant te Leuven. 
De voorzitter stelt voor dit punt te agenderen voor de maand juli (samen met de 
verslagen van de arbeidsgeneeskundige diensten en de dienst VGV). De verte- 
genwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd inzake gezondheidsbeleid zal 
aan de bevoegde administratie vragen om deze aangelegenheid te onderzoeken en 
voorstellen te formuleren en dienaangaande een nota aan het Hoog Overlegcomi- 
té voor te leggen. 

De voorzitter stelt voor om volgende wijzigingen aan het voorliggend voorstel 
tot wijziging van het reglement van orde van het Hoog Overlegcomité aan te 
brengen. : 
art. 10 : 
a) de eerste bepaling wordt vervangen door : 

"de aangelegenheden in verband met veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 



de werkplaatsen worden vooraan op de agenda inaeschreven". 

b) de eerste zin van de tweede bepaling wordt vervangen door : 
"Het comité vergadert ten minste driemaal per jaar". 

c) de vijfde bepaling wordt als volgt gewijzigd : 
"Het comité stelt minstens een lid vertegenwoordiger van de directie en min- 
stens een lid vertegenwoordiger van de werknemers .................. ..". 

Een afgevaardigde van de CCOD vraagt op welke wijze de vertegenwoordi- 
gers van de directie en van de werknemers in het comité zullen aangewezen 
worden. Volgens de voorzitter moet dit geregeld worden in elk comité. De 
aanstelling gebeurt "per definitie niet nominatief'. De afvaardigingen van de 
twee vakbonden gaan hiermee akkoord. 

De afiaardigingen van de twee vakbonden hebben verder geen opmerkingen 
bij het maandverslag VGV voor de maand april 1996. 

5 .  Afspraken voor overle~comités en werkplaatsbezoeken van de dienst VGV en de 
arbeidsaeneesheren 
In de rand van de besprekingen stellen de afvaardigingen van de twee vakbonden 
vast dat er een aantal comités enlof werkgroepen nog niet vergaderd hebben. 
De voorzitter stelt voor dat de administratie Ambtenarenzaken een ontwerp van 
herinneringsbrief zou opstellen, ter ondertekening van de voorzitter, om voorals- 
nog de voorzitters van de betrokken comités en werkgroep te vragen waarom zij 
nog niet vergaderd hebben en hen desgevallend aan te manen om hun comité of 
werkgroep samen te roepen. 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

6. Reglement van de tweede vri-is "Veiligheid, gezondheid en Welzi-in 
De voorzitter stelt voor om de laatste zin van artikel 4 als volgt aan te passen : 
"De nota dient ingestuurd te worden aan het diensthoofd VGV, Boudewijnlaan 
30, 1000 Brussel uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin de prijs wordt toege- 
kend". 
Doorheen de tekst dient het voormeld postnummer aangepast te worden. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden hebben opmerkingen bij artikel 5 van 
het reglement voor realisatie van de prijs "veiligheid, gezondheid en welzijn 
1996" waar de personeelsleden worden aangeduid om deel uit te maken van de 
jury. Zij gaan akkoord met de samenstelling van de jury voor het jaar 1996. Zij 
wensen echter dat er in de toekomst meer technici, personeelsleden van de dienst 
VGV en eventueel de arbeidsgeneesheer deel zouden uitmaken van de jury. 

De afvaardigingen van de vakbonden hebben verder geen opmerkingen meer bij 
voornoemd reglement. 

7. Evaluatie van de info-sessies naar aanleiding van de tentoonstelling; "werken met 
beeldschermen" 
Een afgevaardigde van de ACOD merkt op dat volgens hem de opkomst voor de 
tentoonstelling "werken met beeldschermen" nogal laag was. 



Bij nader toezien echter stelt de voorzitter vast dat de opkomst voor die ten- 
toonstelling van personeelsleden die een P.C. gebruiken wel vrij behoorlijk was. 

8. O~richting van een basisoverlegcomité voor de VLOPERA : ontwerp-besluit van 
de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 
juli 199 1 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités voor sommige 
publiekrechterlijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het 
Vlaams Gewest ressorteren. 

Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd, is het overleg over dit 
ontwerp-besluit beëindigd. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER : 
ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 10 juli 1991 houdende oprichting van basis- en tussen- 
overlegcomités voor sommige publiekrechterlijke rechtspersonen die onder de 
Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaams Gewest ressorteren. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over het voorgelegde ontwerp-besluit tot oprichting van 1 basisoverlegcomité 
voor de VLOPERA. 

Lutgart De Buel LUC Van den Brande 
secretaris minister-president van 

de Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


