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I DAGORDE 

1. Arbeidsgeneeskunde 
- driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige diensten -periode 
1/10/1997-3 111211 997 (HOC 9817); 

- jaarverslag 1997 (HOC 9816); 

2. Uitvoering afspraken van het Hoog Overlegcomité d. d. 41311 998: stand van 
zaken 

2.1. Problematiek m.b.t. het restaurant en de koffiebedeling 

2.2. Probleem van de telefonisten van het WTC gebouw 

3.  Varia: lijsten van de erkende en niet erkende arbeidsongevallen (1997) in het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (HOC 98/8) 

4. Toegevoegd punt: VGV aangelegenheden 
- maandverslag maart 1998 van de dienst VGV (HOC 9819); 
- jaarverslag 1997 (HOC 9811 0) 



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; 

3.  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 R/IET 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 heer Stefaan Van de Kerckhove 



IV OVERIGE LEDEN 

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

V NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

FCSOD (CCOD-CVCC) 

de heren LUC Willaert 
André T' Seyen 

Administratie Logistiek Management 
de heer Roger De Langhe, directeur-generaal 
de heer Bart Verdoodt, adjunct van de directeur 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Arbeidsaeneeskunde: - driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige 
diensten -periode 1/10/1997-3 1/12/1997 en het jaarverslag 1997. 

Dr. J. Van Damme, arbeidsgeneesheer, geeR een toelichting bij dit driemaande- 
lijks verslag en het jaarverslag. 

Een afgevaardigde van de ACOD vestigt de aandacht op het probleem van be- 
geleiding inzake het alcoholbeleid bij de administratie Waterwegen en Zeewe- 
zen. Er waren twee ontslagen wegens meer dan 10 dagen ongewettigde afwe- 
zigheid te wijten aan overmatig alcoholgebruik. 
Volgens de arbeidsgeneesheer is het niet te vermijden dat er onopgeloste pro- 
bleemgevallen blijven bestaan. 
Volgens de voorzitter heeft het preventiebeleid voor alcohol en drugs niet ge- 
faald maar moet het onverminderd verder gezet worden. 

De nota aan het Hoog Overlegcomité m.b.t. de opmerkingen en de afspraken 
van de Permanente Interdepartementale Werkgroep Personeel van 231411 998 
over het 4 O trim. verslag 1997, de opmerkingen van het college van secretaris- 
sen-generaal en het jaarverslag 1997 werd ter plaatse rondgedeeld en overlopen. 

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



2. Uitvoering afspraken van het Hoog Overlegcomité d. d. 4/3/1998: stand van 
zaken 

2.1. Problematiek m. b. t. het restaurant en de kofiebedeling 

Ferraris-, Markies- en Boudewi-inaebouw 
Volgens een technicus van de administratie Logistiek Management zullen er op 
basis van het personeelsplan voor het Ferrarisgebouw 2 koffiedames 
aangeworven worden, voor het Markiesgebouw 1 speciaal assistent en voor het 
Boudewijn-gebouw 1 kofiedame. 

De mobiele ploeg voor deze drie gebouwen zal bestaan uit 2 kofiedames, 1 
speciaal assistent en 2 keukenpers. 

De drankbedeling en opruiming in de vergaderzalen van het Ferrarisgebouw zal 
gebeuren door de koffiedames. 

Conscienceaebouw 
Het restaurant zal open gaan op 2 januari 1999. 
De bevoegde minister heeft beslist dat de uitbating van het nieuwe restaurant 
niet in eigen beheer zal gebeuren. 

Voor de schoonmaak is er geen reden om de toestand te wijzigen d.w.z. dat de 
schoonmaak zal uitbesteed worden. 

Wat de koffie- en drankbedeling betreft blijft dit een departementale 
aangelegenheid volgens dezelfde principes als in de andere gebouwen. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden verwijzen naar punt 7.3. van de 
kwalitatieve CAO 1994-1995 : " De voorkeur gaat uit naar restaurants en 
koffiebedeling in eigen beheer, indien dit op basis van een kosten-baten analyse 
verantwoord blijkt. " 
Om die reden vragen deze afgevaardigden de kosten-baten analyse van dit 
nieuwe restaurant. 

De voorzitter stelt voor om dit punt niet af te sluiten en de besprekingen op een 
volgende vergadering voort te zetten op basis van een document dat rekening 
zal houden met de bovenvermelde bepaling van de CAO zodat de vakbonden 
kunnen nagaan of de CAO op dit punt al dan niet is uitgevoerd. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 



Portalisgebouw in Gent 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of er een personeelslid bijkomt. 

De voorzitter stelt voor dat de afdeling Logistiek van het departement 
Leefmilieu en Infrastructuur een oplossing zal voorstellen tegen een volgende 
vergadering van het Hoog Overlegcomité. 

2.2. Probleem van de telefonisten van het WTC gebouw 
Volgens de voorzitter zal dit probleem op korte termijn worden opgelost samen 
met de installatie van een nieuwe telefooncentrale. 

3. Toeaevoegd Punt: VGV aangelegenheden: maandverslag maart 1998 van de 
dienst VGV; 

Het diensthoofd VGV geeft een toelichting bij dit maandverslag. Hij stelt voor 
dat er een toelichting zal gegeven worden over de drie nieuwe koninklijke be- 
sluiten inzake Welzijn op het Werk n.a.v. de bespreking van het jaarverslag 
1997 op een volgende vergadering van het Hoog Overlegcomité. 

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen gemaakt worden over dit maand- 
verslag, wordt het overleg beëindigd. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 

1. Arbeidsgeneeskunde: driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige 
diensten -periode 111 011 997-3 111211 997 en het jaarverslag 1997. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over deze verslagen mits rekening wordt gehouden met de afspraken in de PIWP 
van 23/4/1998 vermeld in de voorgelegde nota aan het Hoog Overlegcomité. 

2. VGV: maandverslag maart 1998 

De leden brengen unaniem een positief advies uit over dit voorgelegd maandver- 
slag. 

V111 AF SPRAKEN 

1. Problematiek m. b. t. het restaurant in het Consciencegebouw 

De besprekingen zullen hierover verder gezet worden op een volgende vergadering 
van het Hoog Overlegcomité op basis van een document dat rekening zal houden 
met punt 7.3. van de CAO 1994-1995 (protocol nr 69.162 van 15/7/1997). 



2.- Jaarverslag 1997 van de dienst VGV 

Dit jaarverslag zal op een volgende vergadering van het Hoog Overlegcomité be- 
sproken worden samen met de drie nieuwe koninklijke besluiten inzake Welzijn op 
het Werk. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


