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HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 FEBRUARI 1999 

I DAGORDE 

1. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststel- 
ling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
wat betreft het departement Wetenschap, Innovatie en Media (HOC 9911); 

2. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betrefi het contractueel personeel 
voor bijkomende en specifieke opdrachten en tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van het 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.(SEC 9916- 
HOC 9912); 

3. Tweede driemaandelijks verslag 1998 van de arbeidsgeneeskundige diensten 
(HOC 9912); 

4. Verslagen voor de maanden september 1998 tot en met december 1998 van de 
dienst VGV - ontwerp-globaal preventieplan van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, ontwerp-jaaractieplan 1999 en evaluatie van de infosessies 
informeren syndicale afiaardiging. (HOC 9911) 

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 Jos 
François, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 
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2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenza- 

ken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevr. Suzy Van Hoorde en Kris 
Derieuw, plaatsvervangers ; 

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

Bii komende leden 

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 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 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

FCSOD (CCOD-CVCC) 

de heren: Willy Du Bois 
André T' Seyen 

Administratie Am btenarenzaken 
de heer Jef Mannaerts, directeur 

departement Wetenschap, Innovatie en Media 
de heer Arthur De Boeck, afdelingshoofd van de Algemene 
Administratieve Diensten 

V OVERIGE LEDEN 

- de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd VGV 
- arbeidsgeneesheer: Dr. J. Van Damme 



V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKTNGEN OVER : 

l .  ontwerp-besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling 
van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. wat 
betreft het departement Wetenschap. Innovatie en Media 

De voorzitter licht het ontwerp van wijziging van de personeelsformatie van het 
departement Wetenschap, Innovatie en Media toe. Deze wijziging heeft tot doel 
om op basis van het personeelsplan voor de administratie Wetenschap en Innovatie 
reeds 9 bijkomende betrekkingen te voorzien en 2 bijkomende betrekkingen voor 
de administratie Media. 

Aangezien over deze wijziging geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, 
is het overleg hierover beëindigd. 

2.ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wi-iziging van het Vlaams perso- 
neelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft het contractueel personeel voor 
bijkomende en specifieke opdrachten en tot wi-iziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van het personeelsfor- 
matie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenscha~.(SEC 9916- HOC 99/21 

De voorzitter geeft een toelichting bij het voorliggend ontwerp tot wijziging van de 
personeelsformatie van het departement Algemene Zaken en Financiën. De wijzi- 
ging van de personeelsformatie strekt er toe 11 bijkomende betrekkingen van ad- 
junct van de directeur (gecompenseerd door de schrapping in artikel XIV 5 van het 
Vlaams personeelsstatuut van 2 contractuele betrekkingen van adjunct van de di- 
recteur en door de schrapping van 19 betrekkingen op de personeelsformatie in ni- 
veau E) en 10 bijkomende betrekkingen van technicus te voorzien. 

De afiaardigingen van de twee vakbonden kunnen niet akkoord gaan met de voor- 
gestelde wijziging aan de personeelsformatie en voorgestelde compensatie door 
schrapping van 19 betrekkingen in niveau E om volgende redenen: 

er werd geen personeelsplan opgesteld en gevalideerd zoals voor het departe- 
ment Wetenschap, Innovatie en Media; 

er wordt reeds jaren voorrang gegeven aan de wervingen in de niveaus A en B 
ten koste van de wervingen in de lagere niveaus; 

wat zijn de gevolgen van de afschaffing van betrekkingen voor de contractuelen 
enig statuut die een betrekking op de personeelsformatie blokkeren? 

wat gebeurt er met de laureaten van de aanwervingsexamens voor niveau E nu er 
betrekkingen worden afgeschaft in dat niveau? 

Volgens de voorzitter is het logisch om betrekkingen in een bepaald niveau te 
schrappen als deze niet functioneel nodig zijn voor de organisatie. 



Het overleg over de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie van het 
departement Algemene Zaken en Financiën is beëindigd. 

3 .Tweede driemaandelijks verslag 1998 van de arbeidsgeneeskundige diensten; 

De arbeidsgeneesheer geeft een uiteenzetting over het 2" driemaandelijks verslag 
1998. 

In dit verslag vraagt de arbeidsgeneesheer m.b.t. de opvolging van de adviezen van 
de bedrijfsbezoeken om de verantwoordelijken voor de gebouwen bij de rondgan- 
gen vroeger te betrekken. 

Volgens een technicus van de administratie Ambtenarenzaken werd in de Per- 
manente Interdepartementale Werkgroep Personeel van 15/10/1998 het volgende 
overeengekomen m.b.t de opvolging van de bedrijfsbezoeken: " Om tegemoet te 
komen aan de bekommernis van de arbeidsgeneesheren inzake de opvolging van de 
adviezen van de arbeidsgeneesheren, stelt de PIWP voor dat de Interne Dienst 
voor preventie en bescherming op het werk (huidige dienst VGV) samen met de 
betrokken AAD dient in te staan voor de rapportering over de uitvoering van deze 
adviezen aan de arbeidsgeneesheren. Zo nodig dient de afdeling Gebouwen hierbij 
betrokken te worden indien er problemen zijn met de huisvesting." 

Om die reden werden bij nota van 13 november 1998 zowel aan de leidend 
ambtenaar van de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieer- 
de Infrastructuur als aan het diensthoofd VGV deze afspraken meegedeeld met de 
vraag het nodige te doen. 

Het diensthoofd VGV merkt op dat er een protocol bestaat tussen de dienst VGV 
en de arbeidsgeneeskundige diensten waarin een bepaalde procedure voor de op- 
volging van de bedrijfsbezoeken werd vastgelegd. Bij de verslagen van de bedrijfs- 
bezoeken wordt er een tabel met afspraken gevoegd. Hij stelt ook vast dat de af- 
spraken niet altijd worden uitgevoerd. 

De afgevaardigden van de vakbonden vragen naar de stand van zaken van de 
werkgroep van het Sectorcomité "burn-out en belastende beroepen". 
De voorzitter stelt voor dat de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister be- 
voegd voor Ambtenarenzaken in de vergadering van het Sectorcomité XVIII van 
23 februari e.k. de stand van zaken zal meedelen. 

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



4. Maandverslagen voor de maanden september 1998 tot en met december 1998 
van de dienst VGV lontwerp-globaal preventieplan van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, ontwerp-iaaractieplan 1999 en evaluatie van de infosessies 
informeren svndicale afvaardiging. 

Het diensthoofd geeft een korte toelichting over zijn voorgelegde documenten. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden merken op dat in bepaalde administra- 
ties edof  afdelingen er een algemeen rookverbod zou zijn opgelegd. 

Het diensthoofd VGV antwoordt dat het niet in de bedoeling ligt om het roken op 
het werk te verbieden maar trachten te beperken door o.m. in de betrokken over- 
legcomités afspraken te maken om ruimten aan te duiden waar al of niet mag ge- 
rookt worden. 

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

V11 HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER: 

1. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststel- 
ling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
wat betreft het departement Wetenschap, Innovatie en Media 
De leden van het Hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Ge- 
west brengen unaniem een positief advies uit over het voorgelegde ontwerp tot 
wijziging van de personeelsformatie van het departement Wetenschap, Innovatie 
en Media. 

2. ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wuziaing van het Vlaams 
personeelsstatuut van 24 november 1993. wat betreft het contractueel personeel 
voor biikomende en specifieke opdrachten en tot wi-iziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van het 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden kunnen niet akkoord gaan met de 
voorgestelde wijziging van de personeelsformatie van het departement 
Algemene Zaken en Financiën en met de compensatie door schrapping van 19 
betrekkingen in niveau E om de redenen uiteengezet in punt V1 2 van deze 
notulen. 

3. Tweede trimestrieel verslag 1998 van de arbeidsgeneeskundige diensten 
De leden van het Hoog overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over het voorgelegde driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige 
diensten. 



4. Verslagen voor de maanden september 1998 tot en met december 1998 van de 
dienst VGV / ontwerp-globaal preventieplan van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap / ontwerp-jaaractieplan 1999. 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over de voorgelegde maandverslagen van de dienst VGV en over het ontwerp- 
globaal preventieplan van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het 
ontwerp-jaaractieplan 1999. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


