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I DAGORDE 

1. VGV: 
- jaarverslag (HOC 9811 0); 
- maandverslag april 1998 (HOC 9811 1) 
toegqy~egd: maandverslag mei 1998 ..... 

2. Arbeidsaeneeskunde 
- managementsrapport en epidemiologisch verslag 1997 (HOC 98/13) 

3. Restaurant en koffiebedeling ( opvolging afspraken HOC d. d. 291411 998) 

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 mevr. Mieke Vermeiren en Kris Derieuw, plaatsver- 
vangers ; 

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



Bij komende leden 

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

2. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, verte- 
genwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, plaatsvervanger; 

I11 BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN. ALSMEDE DE NAAM VAN 
DE AANWFiZIGE 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 
Joris Blanckaert 

IV OVERIGE LEDEN 

- de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd VGV 
- Dr Jacques Van Damme, arbeidsgeneesheer 

V NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

FCSOD (CCOD-CVCC) 

de heren LUC Willaert 
André T' Seyen 

Administratie Logistiek Management (departement AZF) 
de heer Roger De Langhe, directeur-generaal 
de heer Bart Verdoodt, adjunct van de directeur 
de heer Sven Warmoes, adjunct van de directeur 
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Administratie Algemene Administratieve Diensten (departement LIN) 
de heer Jacques Godts, afdelingshoofd van de afdeling Logistiek 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

l. l jaarverslag 1997 

Het diensthoofd VGV geeft een toelichting over het jaarverslag en deelt mee 
dat de wijze van registratie van de arbeidsongevallen in 1997 niet kan verge- 
leken worden met die van 1996 maar dient vergeleken te worden met 1998. 

Volgens de vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Ambtenaren- 
zaken scoort het ministerie goed wat het aantal en de ernst van de arbeids- 
ongevallen betreft. 

De voorzitter vraagt naar de vergelijking van de loodsdiensten met andere 
landen. 
Het diensthoofd VGV zal de nodige gegevens opvragen en onderzoeken en 
de resultaten van dit onderzoek meedelen aan de leden van het Hoog Over- 
legcomité. 

De twee vakbonden vragen dat in de grote gebouwen er een voldoend aantal 
verpleegsters aanwezig zou zijn. 
Volgens de voorzitter dient er op een adequate manier ingespeeld te worden 
op de problemen en moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. De 
dienst VGV dient hiervoor het nodige te organiseren. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden uiten hun tevredenheid over het 
jaarverslag. 

1.2. Maandverslagen april en mei 1998 

Het diensthoofd VGV geeR een toelichting over deze verslagen. 

De twee vakbonden stellen vast dat ondanks het advies van de dienst VGV 
en het advies van de vakbonden er toch nog vast tapijt werd gelegd in het 
Consciencegebouw. 

Een afgevaardigde van de CCOD stelt nog het volgende vast: 
- wat zal de taakinhoud zijn van de toekomstige preventieadviseurs in 

de nieuwe structuur? 
- hoe zal de situatie geregeld worden voor de huidige adjuncten VGV? 
- voor de verlenging van de huidige mandaten VGV is het advies van 

het Hoog Overlegcomité vereist; 
- problematiek van de verpleegsters: 1 verpleegster per VAC; 5 in de 

provincies en 3 in Brussel. 
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Aangezien er over deze verslagen geen fundamentele opmerkingen worden 
gemaakt, is het overleg hierover beëindigd. 

2. Arbezdsgeneeskunde: managementsrapport en epidemiologisch verslag 
1997(aanvulling) 

De arbeidsgeneesheer geeR een toelichting over dit verslag. 

Het diensthoofd VGV merkt op dat het wenselijk is in het kader van de preven- 
tie om voor de rugklachten een onderscheid te maken tussen rugklachten van de 
beeldschermwerkers en andere. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt naar actiepunten als conclusie van dit 
rapport. 
Volgens de arbeidsgeneesheer moet men voorzichtig zijn om conclusies te trek- 
ken. 

Voor het overige worden er geen fundamentele opmerkingen geformuleerd. 

Afs~raak: de voorzitter stelt dat ' indien de Permanente Interdepartementale 
Werkgroep Personeel (PIWP) en het College van secretarissen-generaal nog 
fundamentele opmerkingen zouden formuleren over dit verslag, deze opmerkin- 
gen naar het Hoog Overlegcomité zullen teruggekoppeld worden.' 

De leden van dit comité gaan hiermee akkoord. 

3 .  Restaurant en koffiebedeling ( opvolging afspraken HOC d.d. 29/4/1998) 

3.1. restaurant in het Consciencegebouw 

Er wordt een nota van de administratie Logistiek Management over de uitbe- 
steding van het restaurant in het Conscience-gebouw ter plaatse rondgedeeld. 

Een afgevaardigde van de CCOD stelt vast dat de overheid niet bereid is om het 
restaurant in eigen beheer te organiseren. Met de speciale maaltijden, ontbijt en 
recepties komt de dagelijkse dienstverlening in het gedrang. 

Een afgevaardigde van de ACOD stelt vast dat er weinig prijsverschil is tussen 
een mogelijke uitbesteding van het restaurant en het restaurant in eigen beheer. 
Volgens deze afgevaardigde zijn er te weinig objectieve argumenten om de uit- 
besteding te kunnen rechtvaardigen: slechts een prijsverschil van ongeveer 
700.000F op jaarbasis. 

Een afgevaardigde van de CCOD vraagt een meer gedetailleerde opgave van de 
totale kosten . 
De directeur-generaal van de administratie Logistiek Management deelt op 
vraag van de leden van het Hoog Overlegcomité een document uit met de kost- 
prijs dagschotel in het Boudewijngebouw. 



Volgens een afgevaardigde van de CCOD werd in comité A het protocol 9414 
afgesloten waarbij o.m. gesteld wordt dat er voorrang zou gegeven worden aan 
statutaire tewerkstelling en dat er een voldoend aantal laaggeschoolden in de 
openbare sector zouden tewerkgesteld worden. 

Een afgevaardigde van de CCOD vreest dat het personeel in het Consciencege- 
bouw meer zal moeten betalen voor drank bij het eten dan in het Boudewijnge- 
bouw waar het restaurant in eigen beheer is. 
De directeur-generaal van de administratie Logistiek Management garandeert 
dat de drank bij het eten in het Consciencegebouw niet duurder zal zijn dan in 
het Boudewijngebouw. 

De twee vakbonden vragen om het overleg over dit dossier niet af te sluiten en 
om de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken vooralsnog te vragen om het 
restaurant in eigen beheer te laten organiseren. 

Afspraak: De vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Ambtenaren- 
zaken zal aan de minister de argumenten van de twee vakbonden voorleggen 
met de vraag van de vakbonden om het restaurant van het Consciencegebouw 
vooralsnog in eigen beheer te organiseren. 

Het overleg over dit dossier zal op een volgende vergadering van het Hoog 
Overlegcomité verder gezet worden. 

3.2. Koffiebedeling in het departement Onderwijs 

De directeur-generaal van de administratie Logistiek Management bevestigt dat 
de koffiebedeling op dezelfde wijze en met dezelfde service zal georganiseerd 
worden als in de andere grote gebouwen in Brussel. 

3.3.  Portalis Gent 
Het afdelingshoofd van de afdeling Logistiek van het departement Leefinilieu en 
Infi-astructuur geeft een stand van zaken van dit dossier en zal verder zoeken 
naar een oplossing. 

De voorzitter bevestigt de afspraak die gemaakt werd in de vergadering van 
het Hoog Overlegcomité van 29 april 1998 m.n. dat de afdeling Logistiek een 
oplossing zal voorstellen tegen een volgende vergadering van het Hoog Over- 
legcomité. 

4 .  Telefonisten van het WTC nebouw 

Het afdelingshoofd van de afdeling Logistiek bevestigt dat er een oplossing is 
gegeven aan dit probleem met de installatie van een aangepaste telefooncentrale 
in het Boudewijngebouw. 



5. Koffiebedeling in het Boudewzingebouiw 

Stand van zaken: over de bijkomende aanwervingen dient nog een beslissing 
door de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken genomen te worden. 

6. Varia: ziektecontrole 

Afs~raak: op een vergadering van het Hoog Overlegcomité in de maand juli zal 
de administratie Ambtenarenzaken een overzicht geven van de ziekteverloven in 
1997. 

VII HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 

1.  VGV: iaarverslag 1997 en de maandverslagen aaril en mei 1998 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over deze verslagen mits rekening worden gehouden met de afspraken in punt 
VI 1 van deze notulen. 

2. Arbeidsrreneeskunde: managementsra~~ort en e~idemiolo~isch verslag 
1997 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over deze verslagen mits rekening gehouden wordt met de terugkoppeling van 
de eventuele fiindamentele opmerkingen van de PIWP en het college van secre- 
tarissen-generaal. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


