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I. DAGORDE 

1. Dienst VGV : 
1.1. maandverslag mei 1996 (HOC 96/13) ; 
1.2. maandverslag juni 1996 (HOC 96/14) ; 
1.3. jaarverslag 1995 ; 
1.4. vergaderingen overlegcomités bevoegd inzake VGV 

(HOC 96/17). 

2. Arbeidsgeneeskundige diensten : 
2.1. driemaandelijks verslag : 01/01/1996 + 

31/03/1996 (HOC 96/15) ; 
2.2. jaarverslagen 1995 arbeidsgeneeskundige dien- 

sten Gezondheid & Arbeid en IDEWE (HOC 96/16). 

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, Voorzitter, vertegenwoordigd door 
de heer Frans Cornelis, plaatsvervanger, voorzitter 
van de vergadering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-presi- 
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, ver- 
tegenwoordigd door de heer Frank Ornelis, plaats- 
vervanger ; 



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

Bijkomende leden 

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

2. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Econo- 
mie, 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 
Patrick Labache 
Ronny Vande Winkel 

2.  De Federatie van de Chr is te l i j ke  Syndicaten der 
Openbare Diensten (CCOD - CVCC) : 

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. vakbonden ....................... ~ ~ 

FCSOD 
de heer Johan Onraedt 

. administratie ................................. 
de heer ir. Raymond Van Campenhout, diensthoofd 
VGV 

de heer dr. Philip Mommens, arbeidsgeneesheer 
de heer dr. Johan Pierret, arbeidsgeneesheer 
mevrouw Greta Gryson, adjunct van de directeur 



V.KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Dienst VGV : 
1.1. maandverslag mei 1996 (HOC 96/13) ; 
1.2. maandverslag juni 1996 (HOC 96/14) ; 
1.3. jaarverslag 1995 ; 
1.4. vergaderingen overlegcomités bevoegd inzake VGV 

(HOC 96/17). 

De heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd VGV, geeft 
een korte uiteenzetting over de werking van de dienst 
VGV . 
Hij merkt op dat om het strategisch plan van de dienst 
VGV te verwezenlijken er meer hiërarchische ondersteu- 
ning moet komen. 
Hij betreurt dat het advies van de administratie Logis- 
tiek, betreffende het plaatsen van nieuw meubilair in 
het gebouw "de Ferraris", niet is gevolgd. 

De afvaardigingen van beide vakbonden stellen vast dat 
bepaalde vakbondsmilitanten moeilijkheden en belemme- 
ringen ondervinden bij de deelname aan de bedrijfsbe- 
zoeken. 

Een afgevaardigde van het ACOD brengt opnieuw de pro- 
blemen in het Provinciaal Gouvernement Vlaams-Brabant 
ter sprake. Hij stelt vast dat de apparatuur om de 
vochtigheidsgraad te meten, is weggehaald. Bovendien 
zijn er nog geen stappen ondernomen om aan de ongezonde 
werkomstandigheden iets te doen niettegenstaande de ge- 
maakte afspraken in het Hoog Overlegcomité dd. 15 juli 
1996. 

Een afgevaardigde van het FCSOD brengt de problemen van 
het Taxandria-gebouw te Hasselt aan. Verscheidene dien- 
sten die toegankelijk zijn voor het publiek zullen ge- 
vestigd worden in één landschapsbureau. Dit zal volgens 
hem tot problemen leiden. 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Finan- 
ciën, Begroting en Gezondheidsbeleid deelt mee dat de 
minister eerstdaags een beslissing zal nemen op basis 
van de voorstellen van de administratie. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden hebben verder 
geen opmerkingen bij de maandverslagen mei en juni 1996 
en bij het jaarverslag 1995 van de dienst VGV. 
Ook bij punt 1.4. : vergaderingen overlegcomités be- 
voegd inzake VGV worden er geen opmerkingen meer gefor- 
muleerd. 

Tenslotte vraagt de voorzitter dat de volgende jaarver- 
slagen VGV tijdig aan de leden van het Hoog Overlegco- 
mité worden voorgelegd. 



2. Arbeidsgeneeskundige diensten : 
2.1. driemaandelijks verslag : 01 /01 /1996  + 

31/03 /1996  (HOC 96/15)  ; 

Dr. Johan Pierret geeft een korte bespreking van het 
driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige 
diensten ( 1 /1 /1996  + 31 /03 /1996 ) .  

Een afgevaardigde van het ACOD vraagt of de overheid 
bereid is om meer te investeren in preventief onderzoek 
en welk percentage van de loonmassa zij bereid is te 
investeren. 

De voorzitter antwoordt hierop dat de gegevens van het 
ziektecontroleorgaan, de gegevens van de medische on- 
derzoeken van de arbeidsgeneesheer en de projectstudies 
ten minste over een periode van 3 tot 5 jaar moeten be- 
studeerd worden vooraleer men tendensen kan situeren en 
dus kan overgaan tot een preventief beleid. 

Een afgevaardigde van de FCSOD merkt op dat er geen re- 
gistratie is van de arbeidsongevallen in deze versla- 
gen. 
Volgens dr. Johan Pierret behoort de registratie van 
arbeidsongevallen tot de bevoegdheid van de dienst VGV. 
De heer Raymond Van Campenhout meent dat er een inspan- 
ning zou moeten gedaan worden door de personeelsdien- 
sten om arbeidsongevallen te melden aan de dienst VGV 
en aan de arbeidsgeneesheer. Hij vermeldt dat de perso- 
neelsdiensten binnenkort een omzendbrief zullen ontvan- 
gen met betrekking tot deze materie. Hij drukt ook de 
wens uit dat in de BOC's, de TOC's en de werkgroepen de 
bespreking van de arbeidsongevallen meer aan bod moet 
komen. 

De heer Raymond Van Campenhout geeft nog enkele sugges- 
ties voor het jaaractieplan van de dienst VGV. 
Hij stelt voor dat de dienst VGV zich zou beperken tot 
één actiepunt en dit volledig zou uitwerken. De speci- 
fieke problemen met betrekking tot dat actiepunt zouden 
dan grondig moeten besproken worden in de BOC's, de 
TOC1s en de werkgroepen. 

2.2. jaarverslagen 1995 arbeidsgeneeskundige dien- 
sten Gezondheid & Arbeid en IDEWE. 

Dr. Philip Mommens, arbeidsgeneesheer, geeft een toe- 
lichting bij de jaarverslagen van 1995 van de arbeids- 
geneeskundige diensten Gezondheid & Arbeid en Idewe. 

Hij deelt mee dat de jaarverslagen 1996 van de arbeids- 
geneeskundige diensten meer op een uniforme wijze zul- 
len opgesteld worden. 



Dr. Philip Mommens geeft nog een toelichting over medi- 
sche onderzoeken die werden uitgevoerd bij 650 mensen 
van het departement Leefmilieu en Infrastructuur. De 
resultaten van deze onderzoeken werden niet vermeld in 
het jaarverslag. 
Uit deze onderzoeken kan voorlopig worden afgeleid dat 
de gezondheidsproblemen bij de ambtenaren in de toe- 
komst zullen toenemen. 

De afvaardigingen van de beide vakbonden hebben verder 
geen opmerkingen meer bij het driemaandelijks verslag 
(01/01/1996 + 31/03/1996) en het jaarverslag 1995 van 
de arbeidsgeneeskundige diensten. 

HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 

De leden van het Hoog Overlegcomité benadrukken 
hun bekommernis voor de VGV-aangelegenheden en be- 
nadrukken de noodzaak aan een doorgedreven sensi- 
bilisering en motivering van alle betrokkenen bin- 
nen de organisatie teneinde verder én gefaseerd 
alle verplichtingen inzake VGV in te vullen en in 
de toekomst pro-actief en preventief te kunnen 
werken, met alle daaraan verbonden voordelen. 

In dit verband is het Hoog Overlegcomité van oor- 
deel dat : 

- vorming zal moeten gegeven worden aan de leden 
van de werkgroepen VGV en aan de lijnverantwoor- 
deli j ken ; 

- de andere personeelsleden inzake VGV moeten ge- 
sensibiliseerd worden ; 

- de bedrijisbezoeken ernstig moeten genomen wor- 
den, waarbij steeds alle voorziene actoren worden 
uitgenodigd, deze vanuit de lijn ook de kans 
krijgen om aan de bezoeken deel te nemen (zonder 
schrik voor automatische negatieve effecten op de 
loopbaan) en dat alle actoren dan ook actief en 
constructief moeten participeren aan deze be- 
drijfsbezoeken ; 



- een gestructureerde meerjaren-aanpak van de VGV- 
problematiek moet nagestreefd worden, waardoor 
voor alle betrokkenen een aanvaardbare werkbelas- 
ting kan bekomen worden ; het strategisch plan 
van de horizontale functie VGV (dat conform de 
methodologie tot stand komt op basis van een ac- 
tieve betrokkenheid van het interdepartementale 
planningsteam) is hiertoe het aangewezen uit- 
gangspunt. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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

Greta Gryson 
plaatsvervangend 
secretaris 


