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I DAGORDE 

1. Arbeidsgeneeskunde 
- driemaandelijkse verslagen: 3" en 4" trimester 1996 (HOC 9715- 

9716); 
- jaarverslag 1996 (HOC 9717); 

2. VGV 
- maandverslagen voor de maanden januari, februari en maart 1997 (HOC 

9713-9714-9718); 
- jaarverslag 1996 (HOC 9719). 

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 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 Gaston Van 
Tichelt, plaatsvervanger. 



Bij komende leden 

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

2. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve 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 VAKBONDEN. 

1. 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 heren: Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Edgard Naeyaert 

mevrouw Noëlla Ottoy 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Administratie : 
diensthoofd VGV: dhr Raymond Van Campenhout 

Arbeidspeneesheren: 
Dr J Pierret 
Dr J. Van Damme 

V KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Arbeidsgeneeskunde 

1. l .  driemaandelijkse verslagen: 3" en 4" trimester 1996 
De arbeidsgeneesheer geeft een toelichting over de twee driemaandelijkse ver- 
slagen. 

De afvaardiging van de CCOD stelt vast dat op pag. 4 en 5 van het verslag van 
het vierde trimester 1996 de twee arbeidsgeneeskundige diensten niet dezelfde 
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terminologie gebruiken m. b. t de afwijkende geschiktheden bij de departemen- 
ten COO, AZF, EWBL, WVC, OND enerzijds en het departement LIN an- 
derzijds. De twee arbeidsgeneesheren verbinden er zich toe dat de verslagen 
van de twee arbeidsgeneeskundige diensten naar de toekomst toe beter op el- 
kaar zullen afgestemd worden. 

De voorzitter vraagt om in de kolommen 5 bis en 7 het woord ' mutatie' beter 
te omschrijven in functie van de terminologie van het Vlaams personeelssta- 
tuut. 

Op voorstel van de afiaardiging van de CCOD zal in het volgend trimestrieel 
verslag in de fig. 6 en 7 (opvolging van de afwijkende geschiktheden) een ko- 
lom bijgevoegd worden met de opvolging van de probleemgevallen. 

1.2. Jaarverslag 1996 

De arbeidsgeneesheer geeft een toelichting bij het jaarverslag. 

De voorzitter deelt mee dat het overleg over dit jaarverslag nog niet wordt af- 
gerond aangezien in de Permanente Interdepartementale Werkgroep Perso- 
neel (PIWP) van 23 april 1997 werd afgesproken dat er een overkoepelend 
managementsrapport door de Administratie Am btenarenzaken zal geschreven 
worden dat zal doorgezonden worden naar het college van secretarissen- 
generaal en het Hoog Overlegcomité. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt meer uitleg over de vierde alinea van 
punt 4 'overlegorganen' waarin gesteld wordt dat indien adviezen niet opge- 
volgd of uitgevoerd worden in bepaalde overlegorganen dat deze dan moeten 
geagendeerd worden op een hoger echelon m.n. werkgroep + basisoverleg- 
comité + tussenoverlegcomité + hoog overlegcomité. 
Een technicus van de administratie Ambtenarenzaken antwoordt dat dit voor- 
stel niet in overeenstemming is met de filosofie of de bedoeling van het syndi- 
caal overleg dat door de syndicale wet van 19 december 1974 en haar uitvoe- 
ringsbesluiten is vastgesteld. Elk overlegcomité, in casu de voorzitter is zelf 
verantwoordelijk voor de opvolging en eventuele uitvoering van zijn adviezen. 
Een hoger overlegorgaan heeft geen bevoegdheid over een lager overlegor- 
gaan , ook niet het Hoog Overlegcomité.( zie art. 37 van het KB van 
281911 984). 

Een afgevaardigde van de CCOD vraagt wanneer de syndicale overlegstructu- 
ren zullen aangepast worden aan de herstructurering van de administratie Wa- 
terwegen en Zeewezen. 
De voorzitter deelt mee dat de wijziging aan het reglement van orde van het 
Hoog Overlegcomité m.b.t. de nieuwe werkgroepen voor het Zeewezen zo 
vlug mogelijk aan het Hoog Overlegcomité zal worden voorgelegd. 

De afiaardigingen van de twee vakbonden vestigen nogmaals de aandacht van 
de afiaardiging van de overheid op de prangende problemen van de huisves- 
ting van sommige ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
m.n. in het provinciaal gouvernement Vlaams Brabant, de Miniemenstraat te 

hoc/not29apr 



Brussel 

2. VGV 
2.1 maandverslagen voor de maanden januari, februari en maart 1997 
K t  diensthoofd VGV deelt een nieuwe kalender werkplaats bezoeken 1997 
uit ( 291411 997). 

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen geformuleerd worden over deze 
maandverslagen, is het overleg hierover beëindigd. 

2.2._iaarverslan 1996 
Het diensthoofd VGV geeft een toelichting bij het jaarverslag. 

De voorzitter stelt vast dat er in de cijfers betreffende de ongevallen op de weg 
naar en van het werk (pag. 11) geen link is naar de erkenning van de arbeids- 
ongevallen door de juridische dienst en vraagt dat dit in het volgend jaarver- 
slag zou opgenomen worden. 
De voorzitter stelt voor dat de vakbonden de betwistingen inzake juridische 
erkenning van de arbeidsongevallen (al of niet erkenning) zouden meedelen 
aan het kabinet van de Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken en 
een kopie zouden doorsturen aan de voorzitter van het Hoog Overlegcomité. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt om in het jaarverslag de werkgroepen 
op dezelfde manier voor te stellen en stelt vast dat de wetenschappelijke instel- 
ling Instituut voor het Archeologisch Patrimonium ontbreekt. 
Het diensthoofd antwoordt dat de uniforme voorstelling van de werkgroepen 
in het volgend jaarverslag zal gebeuren. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden geformuleerd is 
het overleg hierover beëindigd. 

V1 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER de voorgelegde maand- 
verslagen van de maanden januari, februari en maart 1997 en het jaarverslag 1996 
van de dienst VGV. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over de voorgelegde verslagen van de dienst VGV mits rekening wordt gehouden 
met de opmerkingen van punt V 2 van deze notulen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


