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VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN l _OKTOBER 12% 

1. maandverslag juli 1997 van de dienst VGV (HOC 97/17); 

2. driemaandelijks verslag van de arbeìdsgeneeskundige diensten -periode 
1111'1997-3 1/3/1997 (HOC 97/18); 

3. statistische informatie m.b.t het ziekteverzuim en de resultaten van de ziekte- 
controle (HOC 97/20); 

I1 NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN BE 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 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 mevrouw Mieke Vermeiren, plaatsvervanger ; 

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

1. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-France Boschmans, 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 VAKBONDEN. 

l .  De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren: Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 

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

de heer Stefaan Van de Kerckhove 
mevrouw Noëlla Ottoy 

IV OVERIGE LEDEN 

Arbeidsaeneesheren: 
Dr. J Van Darnme 
Dr. J. Pierret 

Dienst VGV: 
de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd VGV 

V NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 
FCSOD 
André T'Seyen 

Administratie Ambtenarenzaken 
de heer Erwin Das, adjunct van de directeur 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER :. 

1. Maandverslag juli 1997 van de dienst VGV 

Het diensthoofd VGV geeR een toelichting over het maandverslag van juli 1997 
van de dienst VGV. 
Hij vraagt om terug te komen op de afspraak van de vorige vergadering van het 
Hoog Overlegcomité van 24 juli 1997 m. b. t. de opgave van de arbeidsongeval- 
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len ( erkende en niet-erkende ). Volgens het diensthoofd beschikt de dienst 
VGV niet over de gegevens van de ongevallen die niet werden erkend als ar- 
beidsongeval en dienen deze gegevens door de personeelsdiensten van de depar- 
tementen worden verstrekt. 

De voorzitter stelt voor dat in de Permanente Interdepartementale Werkgroep 
Personeel aan de AAD's zou gevraagd worden om deze gegevens aan het Hoog 
Overlegcomité te bezorgen. Deze gegevens zouden n.a.v. de opmaak van het 
personeelsrapport - zoals bij de ziektecontrole - aan het Hoog Overlegcomité 
kunnen meegedeeld worden. 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

De voorzitter stelt voor om in de kolom arbeidsongevallen van punt 12 te wer- 
ken met volgnummers per jaar om verwarring te vermijden. 
De leden van het comité gaan hiermee akkoord. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt dat de richtlijnen van de omzendbrief 
AZIMIN 951058 "maatregelen bij uitzonderlijk weer7' ( punt 9.1. hittegolf) in 
alle departementen zouden toegepast worden. 

Een afgevaardigde van de FC SOD vraagt wat ' project posttraumatische stress 
syndroom voor vakbond ' (punt 9.2.- infovragen) betekent. 
Het diensthoofd VGV zal dit onderzoeken en meedelen op de eerst volgende 
vergadering van het Hoog Overlegcomité. 

Een afgevaardigde van de FCSOD kaart de problematiek aan van de inrichting 
van de landschapsburelen en office-sharing in het Ferrarisgebouw. 

Deze afgevaardigde vraagt ook naar de stand van zaken m. b. t. punt 6.0.2. 
'Roken op het werk". Heeft het college van secretarissen-generaal reeds een 
definitief standpunt ingenomen? Het diensthoofd VGV zal op de volgende ver- 
gadering van het Hoog Overlegcomité de beslissing van het college meedelen. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt is het 
overleg over dit punt beëindigd. 

2. Driemaandelijks verslag van de arbeidsneneeskundine diensten -periode 
11111997-3 1/3/1997 

De arbeidsgeneesheren geven een toelichting over hun driemaandelijks verslag. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt waarom in bepaalde departementen 
zoveel afbezigheden op de consultaties werden genoteerd. Volgens een ar- 
beidsgeneesheer dienen deze gegevens op jaarbasis bekeken te worden om hier- 
over een duidelijk zicht te krijgen. 

Een technicus van de administratie Ambtenaren deelt de voornaamste afspraken 
mee van de PIWP van 24 september 1997: 

- vanaf het derde driemaandelijkse verslag van de arbeidsgeneeskundige 
3150/hoc/nh971001 
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dienst dienen er aparte cijfers voor de DAi3S te worden opgegeven; 

- de term ' afwijkende geschiktheid' wordt gewijzigd, wanneer sprake is van 
een aanpassing van de werkpost; 

- in de figuren 6,6 bis en 7 van punt II,2 medische onderzoeken worden de 
kolommen 'V' en 'niet OK' samengevoegd tot een kolom 'probleem gevallen'; 

- grote budgettaire verschillen die o.a. te wijten zijn aan vermeerdering of 
vermindering van de onderworpen personeelsleden worden opgenomen in het 
management srapport. 

Op verzoek van de arbeidsgeneesheer stelt de voorzitter voor om de opschriften 
van de kolommen van de medische onderzoeken ' '7' te vervangen door 
'oplossing moet nog gezocht worden' en 'niet OK ' door ' advies arbeídsge- 
neesheer wordt niet gevolgd'. De leden van het comité gaan hiermee akkoord. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden uiten hun tevredenheid over de 
werking van de arbeidsgeneeskundige diensten. 

3. Statistische informatie m.b.t het ziekteverzuim en de resultaten van de ziekte- 
controle (HOC 97/20) 

De voorzitter stelt voor om dit punt niet af te sluiten. 

Een technicus van de administratie Ambtenarenzaken geeR een toelichting over 
het voorgelegde document. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden uiten een aantal klachten over de 
werking van het controleorgaan. 

De voorzitter stelt voor dat de vakbonden de probleemgevallen schriftelijk zou- 
den meedelen aan de administratie Ambtenarenzaken die deze problemen zal in- 
ventariseren samen met de problemen van het controleorgaan m.b.t. de uitge- 
voerde controles. De globale problematiek zal op de eerst volgende vergadering 
van het Hoog Overlegcomité behandeld worden. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 

l. Maandverslag juli 1997 van de dienst VGV 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over het voorgelegde maandverslag van de dienst VGV mits rekening wordt 
gehouden met de afspraken van punt V1 1 van deze notulen. 



2. Driemaandeli-jks verslag van de arbeidsgeneeskundine diensten -periode 
1/1/1997-3 1/3/1997 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over het voorgelegde driemaandelijks verslag van de geneeskundige diensten 
mits rekening wordt gehouden met de afspraken van punt V1 2 van deze notu- 
len. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


