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aàministratie Ambtenurenutken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 januari 1996 (B) 

I DAGORDE 

1.Brief dd 27 november 1995.(voortzetting van het over- 
leg dd 15 december 1995); 

2.Driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige 
diensten (1/7/95 - 30/9/95). 

I1 NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN 
DE OVERHEID 

Vast 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-president 
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onder- 
wijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, verte- 
genwoordigd door de heer, Frank Ornelis, plaatsver- 
vanger ; 

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



Bijkomende leden 

1. De Heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leef- 
milieu en Tewerkstelling, vertegenwoordigd door me- 
vrouw Anne Vermeir, plaatsvervanger ; 

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openba- 
re Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, verte- 
genwoordigd door de heer Paul Ragé, plaatsvervanger; 

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

I11 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 

Willy Deceuninck 
Ronny Vande Winkel 

De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de 
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 regering 
de heer Jos François 

Vakbonden 

F.C.S.O.D. 
mevrouw: Noëlla Ottoy - 

de heer Serruys Rik 



Departement Algemene Financiën: 

Administratie Ambtenarenzaken 
De heer Rik Van der Plas adjunct van de directeur 

Arbeidsgeneesheer: dr.Philip Mommens 
Diensthoofd VGV : de heer Raymond Van Campenhout 

V KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1 .  H e t  driemaandeli jks v e r s l a g  van de arbeidsgeneeskun- 
diqe d iens ten  (1/7/95 - 30/9/95)  

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen worden 
gemaakt over het voorgelegde document wordt het 
overleg beëindigd. 

2 .  B r i e f  CCOD dd. 27 november 1995 ( v o o r t z e t t i n q  van 
h e t  o v e r l e g  dd 15 december 1995) 

Punt 1:personeelsformatie 
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt een opsplit- 
sing van de personeelsformatie tot op het niveau van 
de afdelingen en verwijst naar de afspraken die wer- 
den gemaakt in het Hoog Overlegcomité naar aanlei- 
ding van het overleg over de personee1sformatie.Er 
werd het volgende afgesproken : "De leden van het 
Hoog Overlegcomité bevestigen dat bij de verdere or- 
ganisatie van de afdelingen uitvoering dient gegeven 
aan het syndicaal statuut en dus waar voorzien, moet 
overlegd worden in het bevoegde overlegcomité. Dit 
geldt onder meer m.b.t. de krachtlijnen voor het or- 
ganiseren van afdelingen met verschillende vesti- 
gingsplaatsen (vb. regies van de wegen) en de te 
hanteren normen voor het bepalen van het aantal 
functies in een bepaalde organisatorische een- 
heid. (zie het met redenen omkleed advies dd 
6/12/94). 

Volgens deze afgevaardigde worden ook in bepaalde 
departementen de hogere functies niet medegedeeld. 
De voorzitter verwijst naar de onderrichtingen van 
de omzendbrief terzake en vraagt in welke departe- 
menten deze mededeling niet gebeurd is. 
Volgens deze afgevaardigde van de FCSOD geeft het 
departement WVC onvolledige informatie door. 

De afvaardigingen van de vakbonden vragen met aan- 
drang een opsplitsing van de personeelsformatie tot 
op het niveau van de afdelingen en vragen dat de af- 
spraken dd 6/12/94 worden nageleefd. 
Volgens de voorzitter biedt de opsplitsing van de 
personeelsformatie geen oplossing .Evenwel krijgt 
men een duidelijker overzicht via het personeels- 
plan. 



4 
Volgens de voorzitter zullen artikel V5 en volgende 
van het VPS het voorwerp uitmaken van de evaluatie 
van het VPS. 

Punt 2: nachtwerk 
Volgens een technicus van de Administratie Ambtena- 
reniaken worden de nachtprestaties van de perso- 
neelsleden van de administratie Wegeninfrastructuur 
en Verkeer vergoed op basis van deel XII1,titel 3, 
hoofdstukken 3  en 4 van het VPS. 

Punt 3 :  rechtspositie van de bosarbeiders 
Volgens de voorzitter was deze personeelscategorie 
destijds geen vragende partij om onder de normale 
regeling te vallen van het contractueel personeel 
van het VPS.De problematiek van de bosarbeiders werd 
opgenomen in de evaluatie van het VPS.Er is geen 
principieel bezwaar om de bosarbeiders onder de re- 
geling van het VPS te laten vallen maar zij kunnen 
niet tergelijkertijd onder de CAO bosbouw vallen. 

Punt 5: werkonderbreking - stakingen 
Een afgevaardigde van de ACOD heeft naar de betrok- 
ken departementen geschreven en wacht nog op enkele 
antwoorden. 
Volgens de voorzitter hebben de departementen via 
dienstorders de aandacht van de personeelsleden ge- 
vestigd op de onderrichtingen van de bestaande om- 
zenbrief en gevraagd om deze dan ook toe te pas- 
sen.Deze dienstorders zijn herhalingen van de in- 
structies van de omzendbrief. 

Punt 6: opvolging personeelsstatuut 
Volgens een afgevaardigde van de FCSOD worden er in 
bepaalde departementen de gegevens over de cumulatie 
van beroepsactiviteiten niet volledig meegedeeld aan 
de vakbonden. 
Volgens de voorzitter ligt het niet in de bedoeling 
van het VPS om enkel enkel de naam bekend te maken 
maar er dient ook meegedeeld te worden over welke 
cumulaties het hier gaat. Deze aangelegenheid zal 
ook het voorwerp moeten uitmaken van de evaluatie 
van het VPS. 

Volgens een afgevaardigde van de FCSOD werden de 
naamlijsten niet in alle departementen rondgedeeld. 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van On- 
derwijs en Ambtenarenzaken zal hierover een nota 
naar het College van Secretarissen-generaal sturen. 



Punt 7: werktijdregeling (sluiting restaurant WTC) 
Volqens de voorzitter is er voorlopig geen oplossing 
voor de personeelsleden van de WTC die hun middag- 
maal wensen te gebruiken in het restaurant van het 
Boudewi j ngebouw . 
Tegen de volgende vergadering zal de afvaardiging 
van de overheid een antwoord geven op de vraag van 
de FCSOD of er in de nieuwe gebouwen waarin ook fe- 
derale ambtenaren zullen gehuisvest worden, een res- 
taurant zal worden voorzien. 

Punt 8: vestigingsplaats Wegen Vlaams Brabant 
Volgens de voorzitter is er nog geen beslissing over 
de vestigingsplaats van "de Wegen Vlaams Brabant" 

3. Varia 

Tegen de volgende vergadering zal de afvaardiging 
van de overheid een antwoord geven op de vragen van 
de FCSOD m.b.t.: - de organisatie van overgangsexa- 

mens voor de niveaus B en C naar 
niveau A; 

- waarom meedoen aan overgangsexa- 
mens voor hoofdsluiswachter als 
er geen vacatures zijn? 

2. Mededeling van de brief sd van de Afdeling Wervingen 
en Personeelsbewegingen m.b.t. de organisatie van 
een voorselectie voor vergelijkende aanwervingsexa- 
mens voor deskundige en informaticus. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over het voorgelegde docu- 
ment. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


