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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 5 JULI 1999 

I DAGORDE 

1. Selectie en voordracht van de preventieadviseurs ( doc. ter 
plaatse rondgedeeld); 

2. jaarverslag 1998 arbeidsgeneeskundige diensten (doc. reeds in 
uw bezit) ; 

3. Stand van zaken jaardoelstellingen Interne Dienst Preventie en 
Bescherming (doc. ter plaatse rondgedeeld); 

4.wijziging gecoördineerde tekst van het reglement van orde voor 
het hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 
(SEC - HOC 99/58); 

5.Administratie Waterwegen en Zeewezen. Reorganisatie van het 
onderdeel "zeewezen". Oprichting van een Vlaamse Nautische 
Autoriteit (SEC 99/54) 

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, Wetenschap en Technologie, Voorzitter, verte- 
genwoordigd door de heer Frans Cornelis, plaatsvervanger, voor- 
zitter van de vergadering ; 

2.De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Amb- 
tenarenzaken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevrouw 
Mieke Vermeiren, plaatsvervanger; 

3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financi- 
en en Begroting en Gezondheidsbeleid, afwezig 



Bijkomende leden. 

De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Ver- 
Voer en Ruimtelijke ordening, vertegenwoordigd door de heer Herman 
De Groote, 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 

Frank Wellecomme 
Hugo Danneel 

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

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Guido Ceulemans 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

ACOD 
de heer Erwin Pollen 

FCSOD 
de heren LUC Willaert 

François Gezelle 
Roger De Belie 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 
de heer Jan Strubbe, directeur-generaal 
de heer Raymond Vanhuysse, afdelingshoofd van de afdeling 
Loodswezen 
de heer Guy Thienpont, chefloods afdeling Vloot 
de heer Ronald Delaporte, nautisch dienstchef 

Adminis tra tie Ambtenarenzaken 
de heer Torn Somers, adjunct van de directeur 
de heer Jef Mannaerts, directeur 

V INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING 

de heer Rayrnond Van Campenhout, preventieadviseur-coördinator 

VI KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Selectie en voordracht van de preventieadviseurs ( doc. ter 
plaatse rondgedeeld) 

De preventieadviseur-coördinator geeft een toelichting over de 
voorgelegde nota betreffende de voordrachten van het college 
van secretarissen-generaal d.d. 1 en 2 juli 1999 m.b.t. de in- 
vulling van de acht functies van preventieadviseur. 
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Een afvaardigde van de FCSOD vraagt dat er in de toekomst meer 
potentiële kandidaten een opleiding zouden kunnen volgen met 
het oog op een latere aanstelling tot preventieadviseur. Deze 
afgevaardigde vraagt tevens dat ook contractuele personeelsle- 
den de mogelijkheid zouden krijgen om aangesteld te worden tot 
preventieadviseur. 
Volgens de voorzitter dient er in de toekomst aan meerdere per- 
soneelsleden de mogelijkheid gegeven te worden om een opleiding 
te volgen met het oog op het aanleggen van een reserve waaruit 
kandidaten kunnen geput worden voor een eventuele aanstelling 
tot preventieadviseur. Tevens dienen de huidige preventieadvi- 
seurs met getuigschrift veiligheid niveau 2 in de mogelijkheid 
gesteld te worden om het getuigschrift niveau 1 te behalen. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt dat voor de invulling van 
de functie van preventieadviseur 5, de continuïteit zou gewaar- 
borgd worden aangezien de eerste voorgedragen kandidaat op 1 
februari 2000 op pensioen zou gaan. 
Volgens de voorzitter dient voor de tweede voorgedragen kandi- 
daat voor de functie van preventieadviseur 5 een inloopperiode 
voorzien te worden waarop kan geëvalueerd worden en dient er in 
de loop van de maand januari 2000 een nieuw voorstel voor de 
invulling van deze functie aan het college van secretarissen- 
generaal en aan het Hoog Overlegcomité te worden voorgelegd. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met de voor- 
drachten van de kandidaten zoals geformuleerd in bovenvermelde 
beslissing van het college van secretarissen-generaal. 

2. Jaarverslag 1998 arbeidsgeneeskundige diensten 

De bespreking van dit jaarverslag wordt verdaagd tot een later 
vast te stellen datum. 

3.Stand van zaken jaardoelstellingen Interne Dienst Preventie en 
e Bescherming en checklist stappenplan - risico-analyses 

De preventieadviseur-coördinator geeft een toelichting over het 
rondgedeelde document m.b.t. de stand van zaken jaardoelstel- 
lingen Interne Dienst Preventie en Bescherming en checklist 
stappenplan - risico-analyses. 

4.Wijziging gecoördineerde tekst van het reglement van orde voor 
het hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 
(SEC - HOC 99/58); 

De voorzitter geeft een korte toelichting bij het voorstel tot 
wijziging van het reglement van orde. De voornaamste 
wijzigingen hebben betrekking op de oprichting van nieuwe 
werkgroepen, aanpassing ingevolge de nieuwe reglementering 
Welzijn op het Werk en aanpassing overlegprocedure conform het 
voorstel van wijziging van de omzendbrief AZ/MIN/98 . .  m.b.t. 
de uitvoering vakbondsstatuut , die op dezelfde datum voor 
onderhandeling werd voorgelegd aan het Sectorcomité XVIII. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met de 
schrapping van de werkgroepen 14 en 24 en met de technische 
aanpassingen m.b.t. de verzending van de documenten aan sommige 
vakbondsafgevaardigden. 



Er wordt binnen de administratie een technische werkgroep van 
het Hoog Overlegcomité samengeroepen onder voorzitterschap van 
een ambtenaar van de administratie Ambtenarenzaken met als 
leden: de afgevaardigden van de twee representatieve vakbonden 
en de preventieadviseur-coördinator (IDPB). 

Deze technische werkgroep zal de schriftelijke voorstellen of 
opmerkingen van de vakbonden en de IDPB over de werkgroepen van 
het Hoog Overlegcomité bespreken en een voorstel formuleren of 
de standpunten van de leden voorleggen aan het volgend Hoog 
Overlegcomité. 

Met het oog op de besprekingen in deze technische werkgroep 
dienen eventuele opmerkingen en voorstellen van de vakbonden en 
de IDPB over de structuur en bevoegdheden van de werkgroepen 
Hoog Overlegcomité verzonden te worden naar het secretariaat 
van het Hoog Overlegcomité ( Administratie Ambtenarenzaken) 
u i t e r l i j k  tegen 3 1  augus tus  1999 .  

5.Administratie Waterwegen en Zeewezen. Reorganisatie van het on- 
derdeel "zeewezen". Oprichting van een Vlaamse Nautische Auto- 
riteit (SEC 99/54) 

De leden van het Hoog overlegcomité gaan akkoord, conform de 
beslissing van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 
(VR/99/08/06/DOC 0730), "om in de personeelsformatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de nodige betrekkingen te 
voorzien. " 

V11 HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER: 

1. Selectie en voordracht van de preventieadviseurs 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met de voor- 
drachten van het college van secretarissen-generaal van 1 en 2 
juli 1999 m.b.t. de invulling van de acht functies van preven- 
tieadviseur , mits rekening gehouden wordt met de afspraken in 
punt VI. 1. van deze notulen. 

2.Wijziging gecoördineerde tekst van het reglement van orde voor 
het hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 

De leden van het Hoog overlegcomité gaan akkoord met de voorge- 
stelde wijziging van het reglement van orde, mits rekening 
wordt gehouden met de afspraken in punt VI. 4. van deze notu- 
len. 



De leden van het Hoog overlegcomité gaan akkoord, conform de 
beslissing van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 
(VR/99/08/06/DOC 0730), "om in de personeelsformatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de nodige betrekkingen te 
voorzien." 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


