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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 6 FEBRUARI 1996 

I. DAGORDE 

1 .  VGV 
1 . 1 .  Toegevoegd punt: voorstel jaaractieplan 'welzijn op het werk'voor 1997 
(doc. ter plaatse rondgedeeld) 
1.2. Maandverslag voor de maand december 1996 van de dienst VGV (HOC 
9711); 
1.3. Werking van de syndicale overlegstructuren van de diensten van de Vlaamse 
regering in 1996 (HOC 9712); 

2. Voorstel tot reorganisatie van het onderdeel Zeewezen van de administratie Wa- 
terwegen en zeewezen (HOC 9718) 

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 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 en de heer Pascal Stoms, 
plaatsvervangers ; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Gaston Van 
Tichelt, plaatsvervanger. 



Bijkomende leden 

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

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Paul Ragé, plaatsvervan- 
ger ; 

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

4. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, 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 
Ronny Vande Winckel 

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

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 
ACOD 
de heer Guido Rasschaert 
FCSOD: 
de heren-André T'Seyen 

Edgard Naeyaert 

administratie Waterwepen en Zeewezen 
de heer Jan Strubbe, directeur-generaal; 
de heer Eric Blomme, afdelingshoofd van de afdeling Zeewezen Kust 
de heer Edmond Legein 
de heer Raymond Vanhuysse, afdelingshoofd van de afdeling Zeewezen 

Schelde 



administratie Ambtenarenzaken 
de heer Jef mannaerts, directeur, afdeling Statutaire Aangelegenheden 
VGV dienst: de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd 
arbeidseeneesheer: dr Philip Mommens 

V. KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. VGV 

1.1. Toe~evoegd punt: voorstel jaaractieplan 'welzi-in OV het werk' voor 1997 
De leden van het Hoog overlegcomité gaan akkoord om het voorstel jaarac- 
tieplan 'welzijn op het werk' te bespreken . 

Het diensthoofd VGV geeft een toelichting over dit voorstel. Het ligt in de 
bedoeling om in 1997 het alcoholbeleid op te volgen en te starten met het 
uitwerken van een preventiebeleid voor 'Roken op het werk' 

De aftaardigingen van de twee vakbonden vragen dat er ook een actiepunt 
zou gemaakt worden van 'stress op het werk door de toenemende werkdruk' 
en dat dit punt zou opgenomen worden in het jaaractieplan. 
Volgens het diensthoofd VGV is deze aangelegenheid opgenomen in het 
strategisch plan. 

Aangezien er geen verdere opmerkingen worden geformuleerd is het overleg 
over dit voorstel beëindigd. 

1.2. Maandverslag voor de maand december 1996 van de dienst VGV 
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt om in punt 5.1. van dit maandver- 
slag (pag. 3) m.b.t. wijzigingen in de bevoegdheden van de adjunct- 

. diensthoofden VGV afdeling Loodsen de tekst aan te passen. 
De leden van het Hoog Overlegcomité zijn akkoord om de tekst als volgt aan 
te passen: " &_oedelijk worden vanaf 1/2/1997 bij AWZ 3 nieuwe afdelin- 
gen operationeel ". De woorden "(wordt privé)" worden geschrapt. 

Aangezien er geen verdere opmerkingen worden geformuleerd is het overleg 
over dit maandverslag beëindigd. 

1.3. Werking van de syndicale overlegstmcturen van de diensten van de 
Vlaamse regering in 1996 
Een technicus van de administratie geeft een overzicht van de werking van de 
syndicale overlegstmcturen in 1996. 

Volgens een afgevaardigde van de FCSOD heeft de Werkgroep 15 inmiddels 
vergaderd en heeft het BOC 6.4. (bevoegd voor de administratie Ruimtelijke 
ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen) nog steeds niet ver- 
gaderd. 
De voorzitter stelt voor om opnieuw een herinneringsbrief te schrijven naar de 
voorzitter van dit comité om de aandacht te vestigen dat het comité dient sa- 



men geroepen te worden conform de richtlijnen terzake. 

2. Voorstel tot reorganisatie van het onderdeel Zeewezen van de admini- 
stratie Waterwegen en Zeewezen (nota aan het Hoog Overlegcomité op- 
gesteld door de administratie Waterwegen en Zeewezen en de principiële 
beslissing van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996- doc. ter plaatse 
rondgedeeld) 

De directeur-generaal van de administratie Waterwegen en Zeewezen geeft 
een toelichting over het voorstel tot reorganisatie van het onderdeel Zee- 
wezen van zijn administratie. 

Een afgevaardigde van de FCSOD maakt zich zorgen over de sluipende 
besluitvorming en de impact ervan op het personeel. 

Volgens de voorzitter wordt een optie genomen op lange termijn m.n. het 
invoeren van de polyvalente loods samen met de reorganisatie van het 
Zeewezen. Op een aantal vlakken moeten er nog aanvullende studies en 
rapporteringen gebeuren over de haalbaarheid van dit voorstel. 

De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten kan in 
principe akkoord gaan met dit voorstel maar met voorbehoud van de kop- 
peling aan gelijk welke optie. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Open- 
bare Diensten kan niet akkoord gaan met dit voorstel omdat de ornkade- 
ring van de reorganisatie niet gekend is of niet werkzaam zal zijn. 

VI. KET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER : 

l .  VGV 

1.1 .Toeg;evoegd punt: voorstel jaaractieplan 'welzi_in op het werk voor 1997 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit over 
het voorgelegde voorstel jaaractieplan 'welzijn op het werk'. 

1.2.Maandverslag voor de maand december 1996 van de dienst VGV 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit over 
dit maandverslag mits de wijzigingen opgenomen in punt V. 1.2. van deze notulen 
worden doorgevoerd. 

1.3.Werking; van de svndicale overleastructuren van de diensten van de Vlaamse re- 
gering; in 1996 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit over 



de voorgelegde nota. 

2.Voorstel tot reorganisatie van het onderdeel Zeewezen van de administratie 
Waterweven en zeewezen 

De ahaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten geeft een gunstig 
advies over het voorstel tot reorganisatie van het Zeewezen maar met voorbehoud 
van de koppeling aan gelijk welke optie. 

De afkaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare 
Diensten geeft een ongunstig advies over het voorstel tot reorganisatie van het 
Zeewezen omdat de omkadering van de reorganisatie niet gekend is of niet werk- 
zaam zal zijn. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

- - - ,  

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


