
departement Algemene Zaken en Financiën 
aàminirtratie Ambtenarenzalzen 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 MAART 1998 

I DAGORDE 

Varia: 

1. Huisvesting van de Vlaamse ambtenaren (nota van de Vlaamse minister van Fi- 
nanciën, Begroting en Gezondheidsbeleid ter plaatse rondgedeeld); 

2. Tele thuiswerk; 

3. Problematiek m.b.t. het restaurant en de kofiebedeling ( 2 brieven van de 
ACOD d.d. 12/2/1998 ter plaatse rondgedeeld); 

4. Probleem van de telefonisten van het WTC gebouw. 

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 Kris Derieuw, plaatsvervanger ; 

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

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

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heer Hilaire Berckmans 

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

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Chris Herreman 

V1 NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid 

de heer Bart Casier 

Vakbonden 

FCSOD (CCOD-CVCC) 

de heren LUC Willaert 
André T' Seyen 

Administratie 

- de heer Willy De Weirdt, afdelingshoofd van de afdeling Human 
Resources Management; 

- de heer Bart Verdoodt, adjunct van de directeur bij de afdeling Logistieke 
Dienstverlening van het departement Algemene Zaken en Financiën; 

- de heer Jacques Godts, afdelingshoofd van de Afdeling Logistiek van het 
departement Leefmilieu en Infrastructuur 



V KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Huisvesting van de Vlaamse ambtenaren (nota van de Vlaamse minister van Fi- 
nanciën, Begroting en Gezondheidsbeleid ter plaatse rondgedeeld); 

De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en 
Gezondheidsbeleid licht de rondgedeelde nota m.b.t de huisvesting van de 
Vlaamse ambtenaren in het Hendrik Conscience gebouw, de huisvesting WIM, 
de huisvesting BLOSO en de huisvesting van de Vlaamse ambtenaren van het 
Provinciaal Gouvernement Vlaams Brabant. 

De afiaardigingen van de twee vakbonden vragen opnieuw dat zij zouden be- 
trokken worden bij de plannen voor de "office sharing" in het Hendrik 
Conscience gebouw. 

2. Tele thuiswerk 
Het afdelingshoofd van de afdeling Human Resources Management geeft een 
toelichting bij het pilootproject telethuiswerk in de administratie Logistiek Ma- 
nagement 

De afvaardigingen van de twee vakbonden zijn in principe niet tegen het piloot- 
project 'tele thuiswerk' maar stellen vragen m.b.t. de arbeidsongevallenregeling, 
de VGV , controle werkuren, logistieke ondersteuning . . . . Zij vragen ook om 
betrokken te worden bij de volgende projecten. 

De voorzitter stelt voor dat de vakbonden een inventaris van de probleempunten 
zouden bezorgen aan het afdelingshoofd van de afdeling Human Resources Ma- 
nagement. 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

3. Problematiek m.b.t. het restaurant en de kofiebedeling ( 2 brieven van de 
ACOD d.d. 12/2/1998 ter plaatse rondgedeeld) 

3.1 .Koffiebedeling in het departement Leefmilieu en Infrastructuur 

Een afgevaardigde van de ACOD geeft een toelichting over de rondgedeelde 
brief d.d. 121211 998 van zijn vakbond. 

De afvaardiging van de FCSOD sluit zich aan bij deze toelichting en is ook van 
mening dat het bezorgen van koffie en het ah imen  enkel door de kofiedames 
mag gebeuren en niet door het ander personeel en dit in het kader van de te- 
werkstelling van laaggeschoolden. 

De voorzitter stelt voor dat de administratie Logistiek Management van het de- 
partement Algemene Zaken en Financiën in een nota aan de Vlaamse minister 
van Onderwijs en Ambtenarenzaken het probleem zou uiteenzetten met de ver- 
melding hoeveel koffiedames er nodig zijn en met de vraag tot akkoord van het 
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voorstel. 

Deze aangelegenheid zal nadien opnieuw worden geagendeerd worden op het 
Hoog Overlegcomité 

3.2. Portalis- Bollebergen Gent 

Volgens een afgevaardigde van de ACOD is er een nijpend personeelstekort in 
het personeelsrestaurant van het gebouw Portalis- Bollebergen Gent. 

De voorzitter stelt voor dat de afdeling Logistiek van het departement Leefmi- 
lieu en Infrastructuur tegen een volgende vergadering van het Hoog Overleg- 
comité een oplossing zou voorstellen om aan dit probleem een oplossing te ge- 
ven. 

4. Probleem van de telefonisten van het WTC gebouw 

De afdeling Logistiek van het departement Leefmilieu en Infrastructuur dient 
dringend contact op te nemen met het departement Coördinatie voor de oplos- 
sing van het probleem van de drie telefonisten die op dit ogenblik nog in het 
WTC gebouw werkzaam zijn. 

5. Drankbedelinn in het Hendrik Conscience gebouw 

Een afgevaardigde van de FCSOD verwijst naar de mededeling van de Vlaamse 
minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken van 221111 998 m. b. t. de organisa- 
tie van de schoonmaak en de restaurant en koffiebedeling in het Conciencege- 
bouw. Deze afgevaardigde vraagt dat de kofiebedeling op een uniforme wijze 
zou gebeuren. 

De voorzitter stelt voor dat de afdeling Logistieke Dienstverlening van het de- 
partement Algemene Zaken en Financiën en de afdeling Personeel, Logistiek, 
Boekhouding van het departement Onderwijs voor eind juni 1998 een gemeen- 
schappelijke nota aan het Hoog Overlegcomité zouden voorleggen waarin 
wordt uiteengezet op welke wijze de kofie en frisdrankbedeling zal georgani- 
seerd worden in het Consiencegebouw. De afdeling Logistieke Dienstverlening 
van het departement Algemene Zaken en Financiën dient hierbij het initiatief te 
nemen en de coördinatie op zich te nemen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


