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HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23 OKTOBER 1996 

I. DAGORDE 

1. Dienst VGV : 

maandverslagen juli - augustus en september 1996 
(HOC 96/18 - HOC 96/18 B) ; 

2. Uitbreiding proefproject drankbedeling (HOC 16/19) 

11. * 
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 mevrouw Mieke Vermeiren, plaats- 
vervanger ; 



3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, ver- 
tegenwoordigd door de heer Johan Ide, plaatsvervan- 
ger. 

Bi j komende 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 ; 

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

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 
Willy Deceuninck 
Ronny Vande Winkel 

2 .  D e  F e d e r a t i e  van d e  C h r i s t e l i j k e  S y n d i c a t e n  d e r  
O p e n b a r e  D i e n s t e n  (CCOD - CVCC) : 

mevrouw : Noëlla Ottoy 
de heren : Stefaan Van de Kerckhove 

Edgard Nayaert 
Chris Herreman 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

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



de heer Jozef Van den Bremt, administratie Logis- 
tiek, afdeling Logistieke Dienstverlening 

V.KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1.DIENST VGV : MAANDVERSLAGEN VAN JULI - AUGUSTUS EN 
SEPTEMBER 1996 

1.1.Wet betreffende het welzijn van de werknemers bit 
de uitvoerins van hun werk van 4 ausustus 1996 
( B . S .  18.09.1996) 

De heer Raymond Van Campenhout, hoofd van de 
dienst Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing geeft 
een toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 
(B.S. 18 september 1996) betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

1.2.Preventiebeleid alcohol en druss 

De afvaardigingen van de twee vakbonden uiten hun 
vrees dat het tot maart 1997 zou kunnen duren 
vooraleer er definitieve richtlijnen uitgevaardigd 
worden betreffende de alcohol- en drugpreventie. 
Daarom vragen zij om de richtlijnen vóór de evalu- 
atie te verspreiden. 

Volgens de voorzitter moet er niet gewacht worden 
op deze richtlijnen maar moet er tijdig gereageerd 
worden en dienen alle middelen benut te worden 
vooraleer er sanctionerend wordt opgetreden. 

De afvaardiging van de CCOD merkt op dat de ar- 
beidsongevallen te weinig worden besproken in de 
overlegcomités. Volgens haar zou de arbeidsgenees- 
heer op de hoogte moeten gebracht worden van de 
arbeidsongevallen. 

De voorzitter vraagt aan het diensthoofd VGV om 
een lijst van arbeidsongevallen en een korte be- 
schrijving ervan bij het maandverslag te voegen 
(vanaf 1 januari 1997). 



1.4.Werkomstandigheden in het Provinciaal Gouverne- 
ment van Vlaams-Brabant 

De afvaardiging van de ACOD brengt de problemen 
aan van de huisvesting van de ambtenaren van het 
Provinciaal Gouvernement van Vlaams-Brabant terug 
ter sprake. Zij verwijst naar de vergaderingen van 
het HOC van 15 juli en 6 september 1996 waarbij 
deze problematiek eveneens werd besproken. 
Deze problemen blijven onopgelost. 
De afvaardiging van de ACOD weigert daarom de 
maandverslagen van de dienst VGV goed te keuren. 

Volgens de voorzitter mag de goedkeuring van de 
maandverslagen VGV niet gekoppeld worden aan de 
problematiek van de huisvesting van de ambtenaren 
van het Provinciaal Gouvernement Vlaams-Brabant. 

De afgevaardigde van de Vlaamse minister van Fi- 
nanciën, Begroting en Gezondheidsbeleid zal con- 
tact opnemen met de bevoegde administratie om dit 
probleem aan te kaarten. 

Het overleg over de maandverslagen juli - augustus 
en september 1996 zal verder gezet worden op don- 
derdag 21 november ek.. 

2.UITBREIDING PROEFPROJECT DRANKBEDELING 

De afvaardiging van de CCOD meent dat de organisatie 
van de drankbedeling in het Boudewijngebouw een suc- 
ces is. 
Verder merkt zij op dat er een tekort is aan gekwali- 
ficeerd keukenpersoneel in de restaurants van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

De voorzitter deelt mee dat er zo vlug mogelijk een 
personeelsplan zal komen voor de restaurants van de 
Vlaamse Gemeenschap. Hij deelt de bekommernis van de 
vakbonden betreffende de kwaliteit van de restaurants 
en het behoud van het personeelsbestand. 

De afvaardiging van de ACOD vraagt of met de moderni- 
sering van de drankbedeling in de andere grote gebou- 
wen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het 
aantal personeelsleden van de keuken en de cafeta- 
ria's op het huidig niveau kan gehandhaafd blijven. 
Volgens de administratie Logistiek zal de tewerkstel- 



ling behouden blijven op het huidig niveau. 

De afvaardiging van de CCOD vraag om een gelijke be- 
handeling inzake koffiebedeling tussen de diensten 
van het hoofdbestuur en de buitendiensten. 

VI. HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met de 
uitbreiding van het proefproject drankbedeling zoals 
vermeld in de nota van 12 september 1996 van de afde- 
ling Logistieke Dienstverlening. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

Greta Gryson 
plaatsvervangend secretaris 

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


