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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 1996 

I. DAGORDE 

1. toegevoegd punt : Project "Begeleiding Outsourcing 
Informatica" 

2. Dienst VGV : 

2.1. maandverslagen juli - augustus en september 1996 
(HOC 96/18 - HOC 96/18 B - voortzetting van het 
overleg van 23 oktober 1996) ; 

2.2. maandverslag oktober 1996 (HOC 96/20) ; 

2.3. - ontwerp dienstorder CSG/96 . . .  : eerste hulp bij 
ongevallen (EHBO) (HOC 96/21) 
- ontwerp omzendbrief MIN/AZ/~~ : algemene organi- 
satie van de eerste hulp bij ongevallen EHBO (HOC 
96/21) ; 

2.4. ontwerp van omzendbrief AZ/MIN/~~ : werken met 
beeldschermen. Medische onderzoeken en criteria 
voor de aanschaf van een specifiek correctiemiddel 
(bril). (HOC 96/22) ; 

2.5. veiligheidswedstrijd VGV 1996 (HOC 96/23). 

3. Arbeidsgeneeskundise diensten : driemaandelijks ver- 
slag (periode 1 april 1996 - 30 juni 1996) (HOC 
96/24). 



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

Vaste kern van  erm manen te 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 mevrouw Mieke Vermeiren, plaats- 
vervanger ; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, ver- 
tegenwoordigd door de heer Gaston Van Tichelt, 
plaatsvervanger. 

Bijkomende leden 

1. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open- 
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, ver- 
tegenwoordigd door de heer Paul Ragé, plaatsvervan- 
ger ; 

2. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer 
Marc Kerkhofs, plaatsvervanger ; 

3. 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. D e  A l a e m e n e  C e n t r a l e  d e r  O p e n b a r e  D i e n s t e n  : 

de heren : Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 

2 .  w r  
O p e n b a r e  D i e n s t e n  (CCOD - CVCCI : 

mevrouw : Noëlla Ottoy 
de heren : Stefaan Van de Kerckhove 

Edgard Nayaert 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

. kabinet 
de heer Pascal Storms, kabinet van de Vlaamse 
minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 

. vakbonden ....................... 
FCSOD 
mevrouwen : Lea De Pauw 

Maries Van der Auwera 

. administratie 
de heer ir. Raymond Van Campenhout, diensthoofd 
VGV 
de heer dr. Johan Pierret, arbeidsgeneesheer 
de heer dr. Philip Mommens, arbeidsgeneesheer 
mevrouw Christine Plets, verpleegster 

. vertegenwoordigers van de firma Coopers en ..................................................................................................... 
Lybrand ................. 

de heren : Roger Heijens 
Jean-Pierre Van Houdt 
Paul Baert 



V-KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1.Proiect "Beaeleidins Outsourcinq informatica" 

De vertegenwoordigers van de firma Coopers en Lybrand 
geven een uiteenzetting over het project "Begeleiding 
Outsourcing Informaticau ten behoeve van het ministe- 
rie van de Vlaamse Gemeenschap. 

De afvaardiging van de twee vakbonden uiten hun be- 
zorgdheid over de invloed van outsourcing op de werk- 
gelegenheid binnen het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap. 

De afvaardiging van de ACOD meent dat als dit project 
een succes wordt, er nog andere functies in aanmer- 
king zullen komen voor outsourcing. 

2.Dienst VGV 

2.1.Maandverslagen juli - augustus - september 1996 ................................................................................................................. 
(HOC 96/18 - HOC 96/18 - B - voortzetting van het .......................................................................................................................... 
overleg van 23 oktober 1996) ..................................................................... 

De afvaardiging van de ACOD weigerde in de verga- 
dering van 23 oktober 1996 de maandverslagen juli 
- augustus - september 1996 goed te keuren omdat 
het probleem van de huisvesting van de ambtenaren 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te- 
werkgesteld in het Provinciaal Gouvernement van 
Brabant onopgelost bleef. Volgens de voorzitter 
mocht de goedkeuring van de maandverslagen niet 
gekoppeld worden aan de problematiek van de huis- 
vesting van de ambtenaren van het Provinciaal Gou- 
vernement. 

Ingevolge de syndicale reglementering dienen de 
standpunten van de leden van het Hoog Overlegcomi- 
té vermeld te worden in het met redenen omklede 
advies. Dit betekent dat indien een vakbond niet 
akkoord kan gaan over de inhoud van een bepaald 
maandverslag van de VGV-dienst, dit in het met re- 
denen omklede advies wordt uiteengezet. 

Aangezien er verder geen opmerkingen worden gefor- 
muleerd wordt het overleg over dit punt beëindigd. 



2.2.Maandverslag oktober 1996 (HOC 96/20) ............................ ............................................................... 

De afvaardiging van de CCOD herhaalt haar bezorgd- 
heid omtrent de definitieve uitvaardiging van de 
richtlijnen betreffende de alcohol- en drugspre- 
ventie. 

De verpleegster, en de arbeidsgeneesheer, wijzen 
erop dat er nu reeds een preventiebeleid wordt ge- 
voerd. 

Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, wordt 
het overleg over dit punt beëindigd. 

2.3.1. Ontwerp dienstorder. CSG/96 . . .  : eerste hulp 
bij ongevallen (EHBO) (HOC 96/21) (aan alle se- 
-1 
afdelingshoofden van de diensten van de Vlaamse 
regerins) 

De leden van het Hoog Overlegcomité stemmen er 
mee in dat de aanhef van het ontwerp- 
dienstorder als volgt vervolledigd wordt : aan 
alle secretarissen-generaal, leidend ambtena- 
ren, en afdelingshoofden van de diensten van de 
Vlaamse regering. 

De leden van het Hoog Overlegcomité stemmen er 
mee in dat in punt 4.1. van de bijlage 1 bij de 
omzendbrief (individuele lessen) de titel 
'dagcursus bij het Rode Kruis" vervangen wordt 
door "dagcursus onder meer bij het Rode KruisM 
en \\Avondcursus bij het Rode Kruis" door 
\\Avondcursus onder bi j het Rode Kruis" . 

De afvaardiging van beide vakbonden hebben ver- 
der geen opmerkingen meer bij het ontwerp van 
dienstorder betreffende de EHBO. 

Het overleg over dit punt wordt beëindigd. 



2.3.2. ontwerp van omzendbrief MIN/AZ/~~ met betrek- 
kins tot de Alsemene orsanisatie van de eerste 
 hul^ bij ongevallen EHBO aan de personeelsleden 

De leden van het Hoog Overlegcomité bespreken 
de taak en de bevoegdheid van het afdelings- 
hoofd (of de dienstchef) van het slachtoffer 
(van ongeval of ziekte). 

Het overleg over dit punt wordt beëindigd. 

2.4. Werken met beeldschermen - Medische onderzoeken 
en criteria voor de aanschaf van een specifiek 
correctiemiddel (bril) (HOC 96/22) 

De arbeidsgeneesheer, geeft een overzicht van de 
stand van zaken van de medische onderzoeken. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden hebben 
verder geen opmerkingen meer bij dit ontwerp van 
omzendbrief. 

2.5. Veilisheidswedstrijd (beslissing van het College 
van secretarissen-generaal van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap) 

Het afdelingshoofd van de dienst VGV zegt dat het 
reglement van de veiligheidswedstrijd zal gewij- 
zigd worden en dat gedurende de periode van twee 
jaar de projecten mogen ingezonden worden. 

De afvaardiging van de twee vakbonden hebben ver- 
der geen opmerkingen meer bij deze beslissing. 

Het overleg over dit punt wordt beëindigd. 

3 .g 
slaa (Deriode 1 april 1996 - 30 juni 1996) (HOC 
96/24) 

De afvaardiging van de ACOD merkt op dat er in het 
driemaandelijkse verslag niets vermeld staat over het 
probleem van stress. 



De arbeidsgeneesheer, erkent het probleem en vestigt 
er de aandacht op dat het oplossen van dit probleem 
een grote opgave is. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden hebben verder 
geen opmerkingen meer bij dit driemaandelijkse ver- 
slag van de arbeidsgeneeskundige diensten. 

Het overleg over dit punt wordt beëindigd. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER : 

1. Maandverslagen juli - augustus en september 1996 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over de maandverslagen juli 
- augustus en september 1996 van de dienst VGV, om- 
dat de overheid er zich toe verbindt om de adviezen 
van de dienst VGV te volgen in verband met de huis- 
vesting van de ambtenaren van de Vlaamse Gemeen- 
schap, tewerkgesteld bij het Provinciaal Gouverne- 
ment van Vlaams-Brabant. 

2. De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over het maandverslag van 
oktober 1996. 

3.1. Ontwerp dienstorder CSG/96 . . .  : eerste hulp bij 
ongevallen (EHBO) (HOC 96/21) 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over het voorgelegde ont- 
werp van dienstorder mits er rekening wordt gehou- 
den met de aanpassingen vermeld in punt V 2.3.1. 

3.2. Ontwerp van omzendbrief MIN/Az+96 : algemene orga- 
nisatie van de eerste hulp bij ongevallen. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit over het voorgelegde ont- 
werp van omzendbrief. 

4. Veiligheidswedstrijd (beslissing van het college van 
secretarissen-generaal van het ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap). 



De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem 
een positief advies uit met dien verstande dat het 
reglement zal aangepast worden volgens het voorstel 
van punt V 2.5. van deze notulen. 

Greta Gryson LUC Van den Brande 
plaatsvervangend secretaris minister-president van de 

Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhande- 
laar 


