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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 29 JULI 1998 

I DAGORDE 

1. Verlenging van de huidige VGV mandaten; 

2. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsfor- 
matie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (HOC 9811 5); 

3 ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsfor- 
matie van de griffie van het Vlaams commissariaat voor de Media (HOC 98/14) 

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 lde, 
plaatsvervanger. 



Bij komende leden 

l .  De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefhulieu 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 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 heer Hilaire Bercktnans 

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

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

IV OVERIGE LEDEN 
b 

- de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd VGV 

V NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

FCSOD (CCOD-CVCC) 

de heren Johan Onraedt 
André T' Seyen 
LUC Willaert 
Chris Rosiers 
LUC WiIIaert 

Administratie Ambtenarenzaken 
de heer Tom Somers, adjunct van de directeur 
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V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Verlenging van de huidige VGV mandaten; 

Naar aanleiding van de bespreking in het Sectorcomité XVIII van artikel I1 36 
quinquies van het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
Vlaams personeelsstatuut, wat de interne dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk betreft, waarbij de mandaten van de aangestelden van de dienst 
VGV die eindigen op 3 1 augustus 1998 verlengd worden tot de preventieadvi- 
seur-coördinator en de acht preventieadviseurs hun functie opnemen, werd de 
volgende afspraak gemaakt. 

Afs~raak: Het diensthoofd VGV dient aan de voorzitter van het college van 
secretarissen-generaal te vragen om de huidige mandaathouders VGV in te 
lichten dat hun mandaat wordt verlengd tot de datum waarop de preventieadvi- 
seur-coördinator en de preventieadviseurs hun functie opnemen. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, is het 
overleg over deze aangelegenheid beëindigd. 

2. Herinnering aan de afspraak van de verzadering van het Hoog Overle-comité 
d.d. 181611 998 m. b.t. de verpleegsters~roblematiek 
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 ( eventueel 
met de aanwezige dokters). 
afspraak: De dienst VGV dient hiervoor het nodige te organiseren 

3. ontwerp-besluit van de Vlaamse regeriny tot wi-iziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsfor- 
matie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Volgens de voorzitter heeft het voorgelegde ontwerp van besluit tot doel een 
nieuwe mandaatgraad van preventieadviseur-coördinator in de personeelsfor- 
matie in te voegen naar aanleiding van de omvorming van de dienst VGV tot 
een interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen worden geformuleerd, wordt het 
overleg over dit ontwerp van besluit beëindigd. 



4. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsfor- 
matie van de griffie van het Vlaams commissariaat voor de Media. 

De voorzitter geeft een korte toelichting over het voorgelegde ontwerp van be- 
sluit. 

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen worden geformuleerd, wordt het 
overleg over dit ontwerp van besluit beëindigd. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 

1. Verlenging - van de huidige VGV mandaten 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen een eenparig positief advies uit 
over de verlenging van de huidige VGV mandaten mits rekening wordt gehou- 
den met punt VI. 1. van deze notulen. 

2. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wi-iziging van het besluit van de 
Vlaamse re~ering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsfor- 
matie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen een eenparig positief advies uit 
over het voorgelegde ontwerp van besluit. 

3.  ontwerp-besluit van de Vlaamse reperin- tot vaststelling van de personeelsfor- 
matie van de griffie van het Vlaams commissariaat voor de Media 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen een eenparig positief advies uit 
over het voorgelegde ontwerp van besluit. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


