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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28 APRIL 2008 
 
I. AGENDA  
 
1. Bescherming van sommige contractuele vakbondsafgevaardigden: standpunt-

bepaling vakbonden; 
 

2. Bedrijfsvervoerplannen: verplaatsingen van de personeelsleden tussen hun 
woon- en werkplaats – stand van zaken en evaluatie van de diagnostiek over 
de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats door 
FOD Mobiliteit en Vervoer (voortzetting overleg d.d. 7/4/2008); 
 

3. Ontwerp rondzendbrief inzake 'werken met beeldschermwerken’ 
 
 
II. 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 Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse regering, Voorzitter, 

Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter;  
 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Be-
leid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, ge-
volmachtigd onderhandelaar Personeelszaken en de heren Tom Somers en 
Wim Van Beeck, plaatsvervangers; 
  

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, plaats-
vervanger. 
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Bijkomende leden 
 
De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, plaatsvervanger. 
 
 
III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-
GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE 
EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDI-
GINGEN VAN DIE VAKBONDEN 
 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
 
de heren  Richard de Winter 
     Hilaire Berckmans 
     Ronny Vande Winckel 
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 

de heren  Christoph Vandenbulcke 
     Jan François 
mevrouwen  Nathalie Hiel 

       Liesbet Sommen 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Geert Verhavert 
     Cédric Eerebout 
     Francis van Lindt 
mevrouw Bea Foubert 

 
 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
FCSOD  
de heren  André T’Seyen 
     Willy Du Bois 
     Chris Herreman 
 
Kabinet Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur  
De heer Dirk Henckens 
 
Diensten Vlaamse overheid  

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
De heer Wilfried Goossens, adviseur 
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V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 
 
1. Bescherming van sommige contractuele vakbondsafgevaardigden: standpunt-

bepaling vakbonden; 
 
Een afgevaardigde van het VSOA verwijst naar zijn mailbericht d.d. 22/4/2008 
waarbij het VSOA 17 contractuele personeelsleden heeft aangewezen als be-
schermde afgevaardigden. De overige 3 zullen later aangewezen worden en 
de namen zullen nog aan de voorzitter van het hoog overlegcomité meege-
deeld worden. (zie lijst als bijlage bij deze notulen) 
 
Een afgevaardigde van de FCSOD deelt mee dat zijn vakbond voorlopig geen 
gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om 20 beschermde contractuele 
vakbondsafgevaardigden aan te wijzen. De FCSOD vraagt voor alle contractu-
ele vakbondsafgevaardigden een minimale (ontslag) bescherming. Het gaat 
volgens deze vakbond niet op om door de keuze voor 20 vakbondsafgevaar-
digden, de facto alle anderen uit te sluiten. 
 
Voor het standpunt van de ACOD wordt verwezen naar de notulen van de ver-
gadering van het hoog overlegcomité d.d. 7/4/2008. 
 
 

2. Bedrijfsvervoerplannen: verplaatsingen van de personeelsleden tussen hun 
woon- en werkplaats – stand van zaken en evaluatie van de diagnostiek over 
de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats door 
FOD Mobiliteit en Vervoer  
 
Een vertegenwoordiger van de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
deelt een ontwerp-draaiboek voor de 2de toepassing binnen de Vlaamse minis-
teries m.b.t. verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werkne-
mers tussen hun woon- en werkplaats uit en geeft hierover een toelichting.  
 
Er is een probleem m.b.t. de opmaak van de lijst van gebouwen met gebouw-
verantwoordelijken.  
Deze lijst moet opgevraagd worden aan de GDPB en ook bezorgd worden aan 
de vakbonden. 
 
Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of deze bevraging ook betrekking 
heeft op de agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de strategische ad-
viesraden.  
 
De vertegenwoordiger van de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
antwoordt dat deze bevraging enkel voor de 13 ministeries bedoeld is en dat 
de agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de strategische adviesraden 
deze bevraging zelf moeten organiseren. 
 
Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken is het aangewe-
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zen dat er voor de entiteiten die onder het toepassingsgebied van het sector-
comité XVIII/hoog overlegcomité vallen een gecoördineerd antwoord aan de 
federale overheid bezorgd wordt.  
 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Bestuurszaken zal aan het 
departement Bestuurszaken vragen om aan de agentschappen met rechtsper-
soonlijkheid en de strategische adviesraden een gelijktijdig signaal te geven 
om de bevraging te starten en de gegevensinzameling te coördineren.  
 
 

3. Ontwerp rondzendbrief inzake 'werken met beeldschermwerken’  
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Bestuurszaken geeft een 
toelichting bij deze rondzendbrief. Bedoeling is dat deze rondzendbrief inwer-
king treedt de dag volgend op de goedkeuring door de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken. 
 
Volgens een afgevaardigde van de FCSOD moet een personeelslid voor 
beeldschermwerken met verhoogde waakzaamheid jaarlijks onderzocht wor-
den. Deze verplichting is volgens hem niet opgenomen in de rondzendbrief. 
 
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Bestuurszaken antwoordt 
dat deze vraag door de GDPB zal onderzocht worden en het antwoord zal ge-
geven worden tegen de eerst volgende vergadering van het hoog overlegcomi-
té van 19 mei e.k. . 
 
Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, is het 
overleg hierover beëindigd. 
 
 
VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: Ontwerp rondzendbrief 
inzake 'werken met beeldschermwerken’ 
 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over voorliggende ontwerprondzendbrief. 
 

 
 

 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 

 
Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering  
i.o. i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 

 


