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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2005 

I DAGORDE 

1. BBB: contracten Externe Diensten voor preventie en bescher- 
ming op het werk; 

2. Brief ACOD d.d. 7/12/2005 m.b.t. Huisvesting; 

3. Varia. 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Vaste delegatie 

1.De heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, Voor- 
zitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, plaatsvervanger; 

2.De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Corne- 
lis, gevolmachtigd onderhandelaar, de heren Tom Somers en Wim Van 
Beeck, plaatsvervangers; 

3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving afwezig. 

Bijkomende leden: 

1. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezond- 
heid en Gezin, vertegenwoordigd door de heer Mark Kerckhofs, 
plaatsvervanger; 

2. De heer Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, 
plaatsvervanger. 



1. De ..................................................... Algemene Centrale der OpenM..Diensten : 

de heren H i  l a i re Berckmans 
Richard De Winter 
Ronny Vande Winkel 
Eric De Stercke 

.. - -  ... 2 . De ..F ederatie van deeeChristeiiike Ssyndicaten. .deerrrO~enbar.e...Diien~ten.! 
ACv:!?~eni3are..Dienst en..enn.ddeeeeAC~-Trraans.~.~~ 
mevrouw Ann Vermorgen 
de heren Christoph Vandenbulcke 

Chris Herreman 
mevrouw S o f i e  Moerman 

4.Het Vrij ................................................................................ Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren Jos Mermans 

Cédric Eerebout 
Francis Van Lindt 
Yvo Peeters 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

ACV-Transcom 
de heren André T'seyen 

Willy Du ~ ó i s  

VSOA 
De heer Geert Verhavert 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 

1. BBB: contracten Externe Diensten voor preventie en bescherming op 
het werk 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat het 
contract met de Externe Diensten voor de diensten van de Vlaamse 
regering ( MVG + WIfs) werd opgezegd met in acht name van een op- 
zeggingstermijn van één jaar die aanvangt op 1 januari 2006 en ein- 
digt op 31 december 2006. 

Vanaf 2006 dient dan in de loop van dat jaar gezorgd te worden voor 
het afsluiten van nieuwe contracten met externe diensten voor pre- 
ventie en bescherming op het werk. 

Om die reden wordt aan de afvaardigingen van de vakbonden gevraagd 
om hun voorstellen m.b.t. de toe te vertrouwen opdrachten aan de 
toekomstige externe dienst(en), te willen meedelen met het oog op 
de opmaak van de bestekbepalingen. 

Op vraag van de vakbonden zal ASA het huidige contract Arbeidsge- 
neeskunde doormailen. 



2. Brief ACOD d.d. 7/12/2005 m.b.t. Huisvesting Brugge 

Volgens een afgevaardigde van de ACOD zou het gebouw op de 
markt Brugge, waarin de afdeling Wegen en Verkeer is gehuis- 
vest, worden verkocht. Ook het gebouw aan de "Roode Poort" te 
Brugge wordt verkocht. Het personeel zal naar een andere lo- 
catie verhuizen. Deze afgevaardigde vraagt waarom hierover 
niet correct kan qeïnformeerd worden en verwijst naar dezelf- 
de problematiek ais bij het Arenberggebouw, Copernicusgebouw, 
Loodsgebouw. 

De gevolmachtigd onderhandelaar antwoordt dat de vakbonden 
niet moeten verwachten dat alles automatisch aan de vakbonden 
moet meegedeeld worden. In dit verband verwijst hij naar de 
beslissing van de Vlaamse regering van 2/9/2005 m.b.t. huis- 
vestingsmigratieplan. Hierbij werd afgesproken op welke wijze 
de verhuisoperaties en de invoering van " anders werken" moet 
gebeuren. De vakbonden en het personeel kunnen slechts geïn- 
formeerd worden vanaf het ogenblik dat er voldoende uitvoer- 
bare beslissingen genomen zijn. 

Volgens de voorzitter zou best de volgende werkwijze worden 
afgesproken indien de vakbonden inlichtingen hebben over de 
huisvesting in bepaalde gebouwen. Eerst zouden zij zelf con- 
tact kunnen opnemen met de afdeling Gebouwen (MVG), indien 
het een V01 (IVA/EVA) betreft, met de leidend ambtenaar van 
de betrokken entiteit en hun vraag voorleggen aan het betrok- 
ken basisoverlegcomité en dan pas aan het Hoog Overlegcomité. 

De gevolmachtigd onderhandelaar benadrukt dat eerst het be- 
trokken basis/tussenoverlegcomité moet gevat worden alvorens 
deze aangelegenheid op het Hoog overlegcomité wordt gebracht, 
zodat vermeden wordt dat de bevoegdheden van de betrokken 
overlegcomités worden uitgehold. 

3 .  Varia 
Een afgevaardigde van het VSOA vraagt naar de situatie van de 
preventieadviseur bevoegd voor de EVA Waterwegen en Zeeka- 
naal. 



Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar wordt de continuïteit ver- 
zekerd door de huidige preventieadviseur, los van de juridische 
overdracht van deze preventieadviseur naar dit agentschap. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

Yves Leterme 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Martin Ruebens 


