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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
15 FEBRUARI 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

- ontwerp van omzendbrief AZ/DVR/ ... m.b.t. uitvoering van het vak- 
bondsstatuut in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen 

- organisatie van het overleg 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzi j ds , 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzend- 
brief AZ/DVR/ ... m.b.t. uitvoering van het vakbondsstatuut in het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen en organisatie van het overleg 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 
NISATIES : 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

c*-- _".---- ---- 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten ( i" 
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OMZENDBRIEF AZ/DVR/2000/ .... 

Aan de voorzitters en secretarissen van de 
overlegcomités en van de werkgroepen Hoog 
Overlegcomité 
van de diensten van de Vlaamse regering 

Betreft : - Uitvoering van het vakbondsstatuut in het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instel- 
lingen 

- Organisatie van het overleg 

I. Uitvoering van het vakbondsstatuut in het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijk instellingen 

1. Ingevolge het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 (l) werden er 
vanaf 1 oktober 1990 een nieuw Sectorcomité XVIII - Vlaamse Gemeen- 
schap en Vlaamse Gewest en een overeenstemmend Hoog Overlegcomité 
opgericht. 

Deze comités zijn bevoegd voor het'ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse 
openbare instellingen. 

Op 5 oktober 1999 heeft de Vlaamse regering de afvaardiging van de 
overheid in het Sectorcomite XVIII en in het Hoog Overlegcomité op- 
nieuw aangesteld. 

I tot wijziging van o.m. het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 



Bij de besluiterl van de Viaamse regering van 28 juli 1993 er. C4 juli 
1996 werden er basis- en tussenoverlegcomités opgericht en werd de 
samenstelling van de afvaardiging llan de overheid vastgesteld (bij- 
lage l) . 

Rekening houdend met de organisatiestructuur van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap werden er naast de basis- en tussenoverlegco- 
mités ook werkgroepen opgericht in het Hoog Overlegcomité ( ' ) .  (bij- 
lage 2) 

Deze werkgroepen hebben specifieke bevoegdheden. De werkgroepen zijn 
in principe enkel bevoegd voor aangelegenheden m.b.t. het welzijn op 
het werk, met uitzondering van de werkgroepen van de administratie 
Wegen en Verkeer en de werkgroepen van de administratie Waterwegen 
en Zeewezen 3 .  De werkgroepen van deze administraties zijn zowel be- 
voegd voor overlegmateries als voor welzijn op het werk. 

De voorzitters van de werkgroepen worden aangeduid door de voorzit- 
ter van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 
(bijlage 3). 
De plaatsvervangers van de voorzitters van de werkgroepen en de 
overige leden van de overheidsafvaardiging worden aangeduid door de 
voorzitters van de betrokken werkgroep in functie van de punten van 
de dagorde. 

De afvaardiging van elke representatieve vakbond in deze werkgroepen 
bestaat uit ten hoogste drie door de vakbond vrij gekozen leden en 
technici. Voor de vergadering over aangelegenheden betreffende het 
welzijn op het werk is de preventieadviseur van rechtswege lid van 
de betrokken werkgroep. Derhalve dient de preventieadviseur ook op- 
geroepen te worden om deel te nemen aan deze vergaderingen. De be- 
trokken arbeidsgeneesheer dient eveneens uitgenodigd te worden voor 
vergaderingen over aangelegenheden m.b.t. het welzijn op het werk. 

Het overleg in elk van de werkgroepen heeft plaats overeenkomstig de 
bepalingen van de voormelde wet van 19 december 1974, van het ko- 
ninklijk besluit van 28 september 1984, van het reglement van orde 
van het Hoog overlegcomité en van de instructies van deze omzend- 
brief met uitzondering van punt I1 2.5. 

In geval van twijfel over de bevoegdheid van een van de werkgroepen 
over een aan die werkgroep voorgelegde aangelegenheid, wordt de zaak 
voor beslechting voorgelegd aan het Hoog Overlegcomité. 

Om een beter inzicht te krijgen in de onderhandelings- en overleg- 
structuren wordt in bijlage 4 een overzicht gegeven. 

? 
~ i i 1 .  22 t.c.nl. 30 rcglcmciit víiii orde voor Iict tloog Ovcrlcgconiité 

liet begrip "welzi~jii o p  het werk" vcrvangt liet begrip "\leiliglieid, gczoridhcid cri verfraaiing van de 
u.ei.kplaatsci~ (VCìV) 

, . ; 4 , ' . i / r ! : c r , l  n'4rj!.~q l ? / l ( l / q q  



De aangelegenheden waarover onderhandeld or overlegd dient te 
worden, staan vermeld in Ge wet van 19 december 1974 ( ' 1 .  Het ko- 
ninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondre- 
gelingen betreffende : 

1. het administratief statuut, met inbegrip van de vakantie- en 
verlofregeling ; 

2. de bezoldigingsregeling ; 
3. de pensioenregeling ; 
4. de betrekkingen met de vakbonden ; 
5. de organisatie van de sociale diensten 

hee'ft duidelijk vastgesteld waarover onderhandeld dient te worden. 
Dit betekent dat met betrekking tot die vijf voormelde rubrieken, 
alles wat niet werd aangeduid als onderhandelingsmaterie (grondrege- 
ling), ipso facto als overlegmaterie moet worden beschouwd. 

De verplichting tot voorafgaande onderhandeling of overleg is een 
door de wet zelf voorgeschreven substantiele vormvereiste. 
Dit betekent dat de beslissingen of maatregelen door de overheid 
genomen zonder voorafgaande onderhandeling of overleg, door de Raad 
van State vernietigd kunnen worden. 

Voor de teksten van de voormelde wet van 19 december 1974 en haar 
uitvoeringsbesluiten, verwijs ik u naar de rubriek D.I. 337 van de 
codificaties inzake personeel en algemene zaken van het ministerie 
van Financiën.( zie ook CodiPers CD-Rom van het ministerie van Fi- 
nanciën) 

Bevoegdheden en organisatie van de basis- en tussenoverlegcomités. 

Bevoegdheden van de basis- en tussenoverlegcomités 

Er dient slechts overlegd te worden over algemene maatregelen 
betreffende het personeel en niet over de concrete toepassing, indi- 
vidueel of collectief, van die maatregelen op de betrokken perso- 
neelsleden. 

Onverminderd punt T ,  5 is elk overlegcomité grosso modo bevoegd om 
. over de volgende aangelegenheden te overleggen die uitsluitend be- 

trekking hebben op de tot zijn gebied behorende personeelsleden : 

~ s . s ~ . s t e L l i n g . . ~ a n ~ ~ e . . ~ e ~ s o r i e ? ~ . s . t o ~ m a l i e  ; 
Op dit ogenblik behoren de personeelsformaties van de zeven 
departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot 
de personeelsfforrnatié d.d. 7 december 1994, zodat een wijziging 
aan een deel van die personeelsformatie gevolgen kan hebben voor 
de totale personeelsforniatie. 
Om c l i e  rc<ic:n is Ihet- wense1i:jk een voorstei tot wi-j ziqi.ng van de 
tiuidige personeel si ormat ie van het mini stcrie van tie Vlaamse Ge- 
rnec2nsctiap voor t ~ c  leggen aari het fiooq Ovcrlegcomitii Vlaamse Ge- 
nicc?risclinp e r i  V1 d~inis Gewest . 

- 

-1 
tot rcgcliiig vaiidc bctrckkiiigcii ttisscii dc o\rcrhetd cii de vakbnndcii va11 Iiaar pcrsoiiccl 



1 . 2. maatregelen .. irie.t .. betre?.b.IIn9. .. tot .. Oe .. ?.ybeldsbuu.r...e.?...be..orgoni.sa: 
t i e  .. o.n..het..wer?...eig.en..aan .be..?.dmin~strot.~.es..en~ot..~.fd.e.I.i.~~en 
bie..nber..het..det.rokken.~o~erl.~.g.c~.mit~..res.~~o.~.t.t lre~ ; 

arbeidsduur 
Onder "arbeidsduur" wordt verstaan het geheel van maatregelen 
die betrekking hebben op de vaststelling van de dagelijkse of 
wekelijkse arbeidsduur. 

Maatregelen tot organisatie van een nachtdienst , een continu- 
dienst of ploegwerk hebben uiteraard een weerslag op de arbeids- 
duur. Bijgevolg dient er over deze maatregelen overlegd te wor- 
den. 

Voor gans het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd door de 
omzendbrief AZ/MIN/99/6 van 7 juni 1999 de standaardwerktijdre- 
geling vastgesteld. Over deze omzendbrief werd vooraf overlegd 
in het Hoog Overlegcomité. 

In deze omzendbrief wordt onder meer het volgende gesteld.: "Af- 
hankelijk van de behoeften van elke afdeling kan de secretaris- 
generaal of de door hem gedelegeerde ambtenaar voor het betrok- 
ken departement binnen het ministerie, en het instellingshoofd 
of de door hem gedelegeerde ambtenaar voor de betrokken weten- 
schappelijke instelling, na overleg in het bevoegde overlegcomi- 
té, aan een aantal personeelsleden een specifieke werktijdrege- 
ling opleggen. " 
Er wordt een niet-limitatieve lijst van een aantal perso- 
neelsleden opgegeven waarvoor na voorafgaandelijk overleg in het 
betrokken overlegcomité een specifieke werktijdregeling wordt 
vastgelegd. 

Zo kan na voorafgaandelijk overleg in het betrokken overlegcomi- 
té aan volgende personeelsleden een afwijkende werktijdregeling 
worden opgelegd: 

- het schoonmaak- en restaurantpersoneel; 
- het ontvangstpersoneel 
- personeelsleden die werken in continudiensten; 
- chauffeurs . . .  

organisatie van het werk 

Dit begrip heeft in de wet van 19 december 1974 een beperkte be- 
tekenis. Deze wet zelf geeft geen definitie of uitsluitsel van 
wat. onder het begrip "organisatie van het werk "moet worden ver- 
staan. Wel worden in de voorbereidende werken en het advies van 
de Raad van State bi~j de wet van 19 december 1974 aanwijzingen 
qegeven. 

!-let qaat . riiet .- - over de "organisatie van de diensten". Ilieri~it 
vnlqt d d L  ovcr de beslissinqen tot oprichting, verandering, fu- 
s.ie of afschaffing vdn inrichtingen of diensten, en uiteraard 
cvenmin hct door de overheid qcvoerde be1ei.d op een oi ander qe- 
1-,icd, rr;ort onder-hande l d of ovcrlegd worden. " 

Ilit.eraard hebber1 de oprichting, afschaffing eri veranderinyen van 
ci.ionstcsi qevol.qcri op het: personeel. Zo zullcri deze veranderingen 
resulteren in dc oprichting, afschaffing of omvorming van de be- 
t,rckkingen. Dczc wi jziginyen hebben gevolgen op de personecls- 
f 01-mat-  ie waar-ovf?r u i . t  craard rziordt over Legd. 



Volgens de Raad van Stare " verdient het aanbeveling de ' a r -  
beidsduur' te koppelen aan de daar nauw bij aansluitende 'orga- 
nisatie van het werk'. " ". Hieruit volgt dat men onder 'organi- 
satie van het werk' moet verstaan de spreiding van het werk in 
de tijd evenals de organisatie van het werk per ploeg, in nacht- 
dienst of in continudienst. 

Dit betekent dat over volgende aangelegenheden dient overlegd te 
worden in het betrokken overlegcomité (hoog overlegcomite of ba- 
sis- of tussenoverlegcomité, naargelang de betrokken perso- 
neelsleden) : 

- beginsel van de vaste werktijd of de variabele werktijd zo- 
als vastgesteld bij bovenvermelde omzendbrief m.b.t. de stan- 
daardwerktijdregeling; 

- de regeling van de compensatie en de recuperatie van de 
overuren zoals eveneens is vastgelegd in bovenvermelde omzend- 
brief; 

- organisatie van beurtrollen; 

- de regeling van de controle van de werktijd: prikklokregle- 
ment ; 

Onder organisatie van het werk wordt niet bedoeld dat er moet 
overlegd worden over de verdeling van de taken tussen de dien- 
sten of tussen de personeelsleden. De overheid behoudt het ex- 
clusieve recht haar diensten te organiseren en de opdrachten en 
taken toe te wijzen aan de personeelsleden of diensten. Alleen 
de algemene wijze waarop deze taken en opdrachten dienen uitge- 
voerd te worden, wordt aan het overleg onderworpen, voor zover 
deze een weerslag hebben op de toestand van de personeelsleden. 
In dit verband kan verwezen worden naar de richtlijnen die gege- 
ven worden om te bepalen onder welke voorwaarden de jaarlijkse 
vakantie kan genomen worden. 

1.3. voorstellen tot "verbetering van de menselijke betrekkingen" en ......................................................... ................................ .......................... ....... 

"o~vo.er~.ns..~an..~~..~~ob~ctirv~t.~.itll 
Deze begrippen worden ook niet in de wet van l9 december 1974 
gepreciseerd. 

Volgens de Raad van State zijn deze begrippen uiterst algemeen 
en verwijzen ze meer naar doelstellingen dan naar concrete za- 
ken. De "verbetering van de menselijke betrekkingen " moet voor 
de administratieve overheden een voortdurende zorg zijn bij het 
nemen van al haar beslissingen . De " opvoering van de producti- 
viteit" kan worden nagestreefd door zeer uiteenlopende maatrege- 
len. Ondanks de gehanteerde begrippen zal dus nog heel wat onze- 
kerheid overblijven omtrent de draagwijdte van de verplichting 
van de adnii rii strat~ieve overheden om overl.egprocedures in te zet - 
tcri. ' 

I . p, . ~,~~igi?l.c!yenheder~ .. . . ~  . . . . . . i.nzal.:c . . . . . . . het . . . . . . . . . . we1zi;jn . . . . . . . . op . . . het . . . . weuk 

i; ituerinq 
De wet van 4 uuqustus 1.996 betreffende het welzijn van de werk- 
neniers bij de uit-voering van hun werk vervangt de wet van 10 312- 
ni 1952 betreffende de vciliqheid cn qezondheid van de werkne- 
sitil-s, ;il.srnede dc salubri.teit van het werk er1 van de k~erkpla~it- 
i ; i , r i .  i)r,  u i  t v o t \ r i  riqshcs l u i  t c:] vdri d t z e  wet zul l i i n  cle codex ovcr 

' , id; i ies van de RaCid van :;t d:e bij tie wet vari 19 tlecembtir 1 ' 3 - i 4  
:itlvres vaii tie Raad vaii State b!j tic wct var1 I9 dccciiibcr 1974 



het welzijn op het werk vormen. Deze codes zal stapsgewijze het 
ARA!? vervangen. 

Het begrip "welzijn op het werk" vervangt het begrip "Veilig- 
heid, Gezondheid en Verfraaiing van de Werkplaatsen (VGV) en is 
ook veel ruimer. 

Volgens deze nieuwe wet wordt het welzijn nagestreefd door maat- 
regelen die betrekking hebben op : 

1" de arbeidsveiligheid; 
2" de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het 

werk; 
3" de psychologische belasting veroorzaakt door het werk; 
4 "  de ergonomie; 
5" de arbeidshygiene, 
6 "  de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 
7" de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat 

betreft hun invloed op de punten 1" tot 6' 

In uitvoering van deze nieuwe wet werden in de loop van 1998 een 
drietal koninklijke besluiten gepubliceerd waaronder het KB van 
27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. 

In uitvoerina van deze besluiten werd de huidiqe dienst VGV om- 
gevormd tot een interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk ( IDPBW). Deze dienst is samenqesteld uit één Dreven- 
tieadviseur-coördinator , die de dienst leidt en 8 preventiead- 
viseurs. 

Het begrip "comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen" wordt vervangen door "comité voor preventie 
en bescherming op het werk". ( CPBW) 

In artikel 11, 5 2 van de syndicale wet van 19 december 1974 
werd ingevolge de wet van 11 april 1999 de term "comité voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen" ver- 
vangen door de term "comité voor preventie en bescherming op het 
werk". 

Dit betekent concreet dat enkel de bepalingen m.b.t. de bevoegd-  
heden en opdrachten van de Comités voor preventie en bescherming -- 
op het werk van toepassing zijn op de overlegcomités. 
De opdrachten van de Comités voor preventie en bescherming op 
het werk werden vastgesteld in afdeling I1 van het koninklijk 
besluit van 3 mei 1999. ( zie bijlage 5). 

[iet  Comité heeft hoofdzakelijk als opdracht alle middelen op te 
sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles wat 
wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoe- 
ring van hun werk tc bevorderen. Dit Comité heeft. voornamelijk 
een adviserende functie en werkt nauw samen met de Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 



Samengevat kan gesteld worden dat de basis- en tussenover- 
legcomités niet enkel bevoegd zijn voor overlegmateries maar ook 
bevoegd zijn voor het welzijn op het werk voor zover deze comi- 
tés niet gevat zijn door een specifieke werkgroep van het Hoog 
Overlegcomité. 

Indien een aangelegenheid betrekking heeft op het personeel van 
twee of meer werkgroepen, dan is het basis- of tussenoverlegco- 
mité van het betrokken departement bevoegd. Indien een aangele- 
genheid betrekking heeft op het personeel van twee of meer ba- 
sisoverlegcomités en/of tussenoverlegcomité, dan is het Hoog 
overlegcomité bevoegd. 

Organisatie van het overleg. 

De artikelen 45 tot 50 van het voornoemde uitvoeringsbesluit van 28 
september 1984 regelen de organisatie van het overleg. 

Uit de lezing van artikel 47 blijkt dat de procedures betreffende de 
' overlegmateries en het welzijn op het werk op enkele punten van el- 

kaar verschillen met name : 

- de vaststelling van de dagorde ; 
- het initiatiefrecht van de overheid en de vakbond ; 
- de wijzigingen aan de dagorde. 

Deze verschilpunten worden in deze omzendbrief verder uiteengezet 

Het is raadzaam om de vergaderingen m.b.t. enerzijds het welzijn op 
het werk en anderzijds de overlegmateries strikt uit elkaar te hou- 
den. In de oproepingen met de dagorde dienen beide materies afzon- 
derlijk vermeld te worden. Er dienen ook afzonderlijke notulen en 
adviezen opgemaakt te worden. 

De voorzitter kan naar gelang van de onderwerpen een andere secreta- 
ris aanwi j zen. 

De voorzitter en de secretaris spelen een cruciale rol bij het 
verloop en het eindresultaat van het overleg. Bovendien dragen zij 
samen de verantwoordelijkheid voor de naleving van de procedurerege- 
lingen. Om die reden dient bij de opmaak van de oproepingsbrieven en 
de notulen, en bij dc verzendinq van deze stukken de vastgelegde 
procedure nauwkeurig en strikt nageleefd te worden. Bij niet- 
naleving van deze procedureregels zal het overleg een vormgebrek 

, vert-onen dat kan leiden tot de vernietiging of het niet-toepassen 
van de beslissing tcr zakc. 

2.1 Bevoegdheden van de voorzitter van een overlegcomit@. 

LIP bcvo~qdhcilen van t ie voorzitter 7 1  ] n  qrosso modo de volgende : 

- vsst.stcl.Lcn van de daqorde cri dci datriim van de verqadel-i.riqcn ; 
- leiden van de dchat~1:cn en kiandhaveri van de orde in de verqaderin- 

qeri ; 
- t-oezieri op de goede werki.rig van het overl.egcom.i.té ; 
- aanwijzen van de secretaris e r i  de adniini.straticve dienst di.c het 

secretariaat orqnni seert ; 
- oordelen over de spoedprocedure betreffende de verzendingstermijn 

v;iri tlc. oprocpi riqcil ; 
- iiikortcri v a n  d c  t - e rn i i - j11  wdarbiriniin het ovc?rleq bcCindigd dierit 1 e 



2.2 Taak van de secretaris. 

Eerst dient opgemerkt te worden dat de secretaris geen deel uitmàakt 
van het overlegcomité noch van de betrokken afvaardigingen. Hij mag 
niet deelnemen aan het overleg maar hij staat de voorzitter bij tij- 
dens de vergaderingen. 

De secretaris vervult de volgende opdrachten : 

- verzenden van de oproepingen met de dagorde en de voor het 
overleg nodige documentatie; 

- opstellen en ondertekenen van de notulen met het met redenen 
omkleed advies ; 

- bewaren van de dagorde, met de bijgevoegde documentatie en de 
notulen ; 

- verzenden van de nodige afschriften van de definitieve notulen 
(zie punt 2.4.3) . 

2.3 De oproepingen. 

De secretaris verstuurt de oproepingen met de dagorde. 

Om te voorkomen dat het overleg een vormgebrek zou vertonen, behoren 
de oproepingen regelmatig te worden opgesteld en binnen de vastge- 
stelde termijnen te worden opgestuurd aan de leden van het overleg- 
comité. Indien een van de leden van de overheidsafvaardiging of van 
een of meer vakbondsafvaardigingen of de preventieadviseur of ar- 
beidsgeneesheer niet worden uitgenodigd, is het overlegcomité niet 
meer regelmatig samengesteld en is het overleg ongeldig. Hierdoor 
kan de beslissing die na het overleg genomen zou worden, vernietigd 
worden. 

2.3.1 Inhoud van de oproepingen (art. 27). 

De oproepingen bestaan uit de volgende elementen : 

-de dagorde ; 
-de in de artikelen 24, derde lid en 25 bedoelde termijnen ; 
-de voor het overleg noodzakelijke documentatie. 

De daqorde 

De voorzitter stelt de dagorde op waarin het volgende vermeld 
wordt: : 

- de aanqelcgenheden betreffende het overleg of het welzijn op 
het werk, hetzij op initiatief van de overheid, hetzij op initiatief 
van een representatieve vakbond. 

E l k c  vakbond kan de voorzit~ter schriftelijk vragen een aangelegen- 
hcid waarover ovc:rl_eq kan gepleegd worden op de dagorde te plaatsen. 
I n  dat geval. dient de voorzitter het comité u i t ~ e r l i j k  zestig dagen 

S I I , - ~  011 tvarigst var] de vraag bi jeeri te roepen. 
I)<? voorzitter kan oni dwiriqende redenen weigeren een punt op de daq- 
orde t c p1aat:sen. T r i  c i d t  geval. rnoet h ì . j  binnen vijftien daqen na he t -  
verst~uren van de aanvraag dc redenen van zijn weigering ter kennis 
t>reriqen v~iri !i<:t comité cri van de betrokken vakbond. 

W,inrii,er: c,c+n v,ikbonti a<i:i tic voisrzit-ter van e e n  overlecjcomit.6 s c h r - i f -  
t ( 2 1  i. j I.: r~i-;i,iqi_ tr:ri ~i~irigc~ l.<icjcrihft i.d bcit-i ef feridc het: - wc-] zijn 9 tic?: wc-r-l: - .. -- 
c)~) tie ciclqortii. t . ~  pl;idt~si~?r:, <iit,r:t de rioorzititer tic?.. comité zo spoed.iq 
,ni~i{~:i '  I jk L I J  j t ? t ? i i  t !-(>"per?, " n  I I  i t er1 i jk t i e r t i g  t idqc i?  na oritvariqst. 
I,,-iri rit, vrniiq. 



-datum, uur en plaats van de vergadering; 

-de termijnen waarbinnen het overleg moet zijn beëindigd. De 
gewone termijn bedraagt dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de 
dag waarop het comité het punt voor het eerst aangekaart heeft. 
De voorzitter kan de gewone termijn beperken tot tien kalender- 
dagen wanneer hij oordeelt dat een bepaald punt dringend behan- 
deld moet worden. 

De documentatie. 

De voorzitter oordeelt welke documentatie aan de dagorde wordt 
toegevoegd. 

Het is voldoende dat het ontwerp van maatregel in de vorm van een 
nota wordt voorgelegd aan het overlegcomité. In deze nota worden 
het onderwerp en de draagwijdte van de voorgenomen maatregel uit- 
eengezet. 

2.3.2 Verzendingstermijn van de oproepingen. 

De gewone termijn 

De gewone termijn bedraagt tien werkdagen vóór de datum van de 
vergadering. Voor de berekening van de termijn wordt er rekening 
gehouden met de regels uit het Gerechtelijk Wetboek. 

Hieruit volgt dat: 

-de dag waarop de oproeping wordt verstuurd niet meetelt in deze 
termi jn; 

-de vervaldag van de termijn wel meetelt. 

De werkdagen zijn: maandag tot vrijdag voor zover ze geen 
wettelijke feestdagen zijn. 

De wettelijke feestdagen zijn: nieuwjaar, paasmaandag, 1 mei, 
hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 0.L.-Vrouw Hemelvaart, 
Allerheiligen, 11 november en Kerstmis. 

De spoedtermi j n 

In dwingende gevallen - en daar oordeelt de voorzitter over - kan 
de gewone termijn verminderd worden tot drie werkdagen. In de op- 
roeping dient duidelijk vermeld te worden dat de spoedprocedure 
i-nzake verzending werd gevolgd. Deze spoedprocedure staat los van 
de i.n artikel 25, derde lid bedoelde spoedprocedure betreffende 
overleq. Concrcet betekent dit, dat wanneer de termijn van ver- 
zending wordt beperkt tot 3 werkdagen, de overlegprocedure niet 
riood;:akcil i-j k wordt beperkt. 

- postdatum geldt al s p. b e w i ~  van verzending. 

In gewone qevallen moet de secretaris ervoor zorqen dat hij 
beschikt over een passend bewijs van verzending, bijvoorbeeld een 
hoek van u i  t qaande st-ukken. 



2.3.3 Aan wie worden de oproepingen gestuurd? 

De oproepingen met de dagorde worden gestuurd aan de leden van de 
afvaardiging van de overheid, aan de vakbond; in voorkomend geval 
aan de preventieadviseur en aan de betrokken arbeidsgeneesheer 
( ' ) .  Voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur werd dr. 
Jacques Van Damme als arbeidsgeneesheer-coördinator aangesteld, 
en voor de overige departementen werd dr. Marina Terweduwe als 
arbeidsgeneesheer-coördinator aangesteld. 

De leden van de afvaardiging van de overheid in de overlegcomités 
werden aangesteld door de voornoemde besluiten van de Vlaamse re- 
gering van 28 juli 1995 en 24 juli 1996. 

De vakbonden zijn de representatieve vakbonden die volgens hét 
bcfxicht tran 16 okt~bgz 1 9 9 W B S  *E&$ 213'i'a&i?&&b$rr 3-997) zitting 
hebben in het Sectorcomité en in het Hoog Overlegcomité (Vlaamse 
Gemeenschap en Vlaams Gewest) en bijgevolg ook in de overlegcomi- 
tés. 

Deze vakbonden zijn: 
-de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Fontainasplein 9-11, 

1000 Brussel ; 
- d e  Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 

sten: - de Christelijke Centrale der Openbare Diensten: Ou- 
dergemselaan 26, 1040 Brussel; 

- de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en 
Cultuur: Galerij Agora, Grasmarkt 105, bus 38/40, 1000 Brussel 

De oproepingen worden naar deze vakbonden verstuurd en niet naar 
de leden ervan. 

In het reglement van orde kan o.m. bepaald worden op welk adres 
en in hoeveel exemplaren de oproepingen verstuurd dienen te wor- 
den. 

2.4 De vergaderingen van de overlegcomités 
2.4.1 Samenstelling van de afvaardigingen. 

Bij het begin van elke vergadering moet de secretaris van het 
betrokken overlegcomité nagaan of de afvaardigingen op regelmati- 
ge wijze zijn samengesteld. 

Voor de samenstelling van de overheidsafvaardiging verwijs ik u 
naar de voormeld besluiten van de Vlaamse regering van 28 juli 
1995 en 24 juli 1996. 

De afvaardiging van elke vakbond bestaat uit maximum drie leden. 
De vakbond is volledig vrij in het samenstellen van haar afvaar- 
diging. 

Zowel de overheidsafvaardiging als de vakbondsafvaardiging kunnen 
met technici aangevuld worden. 

Voor de vergaderingen over welzijn op het werk is de preventiead- 
viseur van rechtswege lid van het betrokken overlegcomité. Der- 
halve dient de preventieadviseur ook opgeroepen te worden om deel 
te nemen aan de vergaderingen ter zake. De preventieadviseur 
neemt deel aan de vergaderingen over welzijn op het werk- als lid 
van het betrokken overlegcomité en niet als lid van de overheids- 
afvaardiging. 

de tabel van taakverdeling binnen de Interne dienst voor Preventie en Bescherming en de arbeidsgeneesheren zal door 
deze dienst aan de voorzitters en secretarissen in een afzonderlijke brief bezorgd worden a 



De betrokken arbeidsgereesheer dient eveneens uitgenodigd te . . .  
worden voor vergaderingen over welzlln op het werk. 

Er dient opgemerkt te worden dat de afwezigheid van een of meer 
reqelmatig opgeroepen leden van de betrokken afvaardigingen, het. 
overleg niet ongeldig maakt. 

Om de notulen op te stellen, maakt de secretaris een lijst op van 
aan- en afwezigen met de naam van: 

-de leden van de overheidsafvaardiging of van hun plaatsvervan- 
gers; 

-de vakbond; 
-de leden van de vakbondsafvaardiging; 
-in voorkomend geval, de preventieadviseur en de arbeidsgenees- 

heer; 
-de technici van de overheidsafvaardiging; 
-de technici van de vakbondsafvaardiging. 

2.4.2 Verloop van de vergadering. 

De punten van de dagorde met betrekking tot de overlegmateries 
worden in de daartoe vermelde volgorde onderzocht. 

De dagorde met betrekking tot welzijn op het werk kan echter op 
voorstel van een afvaardiging gewijzigd worden. Om doorgang te 
vinden moeten de aanwezige afvaardigingen de wijzigingen eenparig 
aannemen. 

Het overleg wordt beëindigd binnen de termijn zoals vermeld op de 
dagorde. De gewone termijn bedraagt dertig dagen te rekenen vanaf 
de dag van de eerste vergadering waarop het punt besproken werd. 
In dringende gevallen bedraagt deze termijn tien dagen. 

Tijdens de vergadering, kan de termijn waarbinnen het overleg 
beëindigd moet zijn - zoals vastgesteld in de dagorde - bij on- 
derlinge overeenkomst worden verlengd. 

Het overleg eindigt met een met redenen omkleed advies waarin 
naar gelang van het geval vermeld wordt: 

- het eenparige standpunt van de afvaardigingen; 
of - de uiteenlopende standpunten. 

Tijdens de verqaderinqen wordt er niet gestemd over de besproken 
punten. Als de afvaardiyinqen niet tot een eenparig akkoord kun- 
nen komen, worden de diverse standpunten in het. met redenen om- 
klede advies vermeld. 

2 .  4 . 3 I)c riot-iil cri rnct-  het met rodenen omklede advies. 

7. 4 .  i. 1 i)(.? sticiretari:; van liet: bcl.rokken overlegcomité stelt de riotulen op 
van de vergaderingen. 

I)ezc riot i11 en vermel den het vol gende : 

l. tic ciaqordc; 
2. tic ndarn var1 di? ,l;inw<.zi cye eri var] de al of ri~iet rnct -  keririis- 

rjcvinq afiziczi.qt: ledcri van de ni'vaardiqing van tic over- 
heid; 

i. ( - 1 ~ .  ir~criariiiricl van t l ~  ac~nwi,tiqe cn var1 d(? ;>.l. of niet met 
kcriri i sqi>viiicj a f  weui qci :~~~kbonil, alsmede <in riaani v,an tic 
.i<iriwe:. i (]l-: c 7 i i  van (11. rrict kcnni :;q~:vi.r.cj ;I frwcz i cje i e d e n  vari 
tic? d f x r a r i r - t i i c i i  nqcn van di e vakbond; 



4.in voorkomend geval, de naam van het aanwezige of van het 
al of niet met kennisgeving afwezige prevenrieadviseur en 
van de arbeidsgeneesheer; 

5.de namen van de technici van de overheidsafvaardiging en 
van de vakbondsafvaardiging; 

6.de beknopte uiteenzetting van de besprekingen; 
7.het met redenen omklede advies met in het kort de motive- 

ring van de ingenomen standpunten. 

De notulen worden door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend. 
Binnen 15 kalenderdagen na de vergadering dient een afschrift 
van de notulen aangetekend verstuurd te worden aan de effec- 
tieve en aan de plaatsvervangende leden van de afvaardiging 
van de overheid, aan de betrokken vakbond en, in voorkomend 
geval, aan de preventieadviseur en aan de arbeidsgeneesheer. 
De eventuele opmerkingen dienen binnen een termijn van 1 5  
werkdagen aan de voorzitter te worden opgestuurd. 
Op voorstel van een afvaardiging en na de andere betrokken 
afvaardigingen binnen de voormelde termijn van 15 werkdagen 
gehoord te hebben, kan de voorzitter die termijn wijzigen. 

Wordt binnen die termijn geen tekstwijziging voorgesteld, dan 
worden de notulen definitief. 

Als er opmerkingen of tekstwijzigingen worden voorgesteld, 
legt de voorzitter op de eerstvolgende vergadering het ver- 
zoek om rechtzetting aan het overlegcomité voor. Wordt geen 
overeenstemming bereikt, dan worden de uiteenlopende stand- 
punten in de notulen opgetekend. 

2.4.3.2 Procedureverloop van de definitief geworden notulen met het met 
redenen omklede advies. 

Een afschrift van de definitief geworden notulen met het met 
redenen omklede advies dient, voor verder qevolq, gestuurd te 
worden : 

- aan de leidend ambtenaar van het betrokken departement of 
betrokken administratie waaronder het overlegcomité res- 
sorteert; 

- voor welzijn op het werk: eveneens aan de preventieadvi- 
seur. 

Na ontvangst van de adviezen, treft de leidend ambtenaar van 
het betrokken departement of de betrokken administratie de 
nodige maatregelen binnen zijn administratie en zijn bevoegd- 
heden; ofwel legt hij het met redenen omklede advies samen 
met het dossier voor aan de functioneel bevoegde Vlaamse mi- 
nister (s) . 
{)e leidend ambtenaar deelt aan de voorzittcr van het betrok- 
ken overlegcomité mee welk qevolg er gegeven werd aan de ad- 
viezen. 
[)c voorzitter vcln tiet het-rokken ovcrlegcomitC deelt de stand 
van zaken mee op de volqende vergadering van het overlegcomi- 
t i? . 

Weit cic acivi.ezen - - .. .- m.b. t-. het welzi-jn op het werk betreft dicrit 
de nrcventieadviseur van de Interne Dienst voor Prcventie en 
Rcr;rihcrrni.nq op tiet Werk zo nodig sameri met tie arheidsqenc?c-.s- 
Iiricr, dci a f d r l  i r iq  C;c:bouweri, do dfdel inq A,lrikoopbehctlr, tie k,(:- 
t rokkt.ri AAil  c.ri clr. hi:t rokk(3ri l c,i dend arnbt.c:na,ir of ,ifde l i ncjs- 
t i ~ o i  [J. t - P  c>ri:icyr-zcekcn i r: we l kc mate ui tvocrinq kan gegc?vpri 
wclr riciri a,in :i<, advi.ci z c n  v,an h ~ t  over l eqcom.it:ii. 



De preventieadviseur deelt aan de voorzitter van het betrok- 
ken overlegcomité mee welk gevolg er gegeven werd aan de 
voorgelegde adviezen. Zo er aan bepaalde adviezen geen uit- 
voering kan gegeven worden, deelt de preventieadviseur aan de 
voorzitter de redenen mee waarom niet kan ingegaan worden op 
bepaalde adviezen. (financiële of andere redenen). 
De voorzitter geeft hiervan mededeling op de volgende verga- 
dering van het overlegcomité. 

Indien de beslissing afwijkt van het met redenen omklede 
advies, dient de voorzitter dit - conform artikel 50 van het 
koninklijk besluit van 28 september 1984 - binnen een maand 
mee te delen aan de leden van de afvaardiging van de over- 
heid, aan de vakbond en in voorkomend geval aan de preventie- 
adviseur. 

2.5 Reglement van orde. 

In de artikelen 45 tot 50 van het voornoemde uitvoeringsbesluit van 
28 september 1984 werd de werkwijze van de overlegcomités vastge- 
steld. 
Bijkomende procedureregelingen kunnen evenwel nog vastgelegd worden 
in een reglement van orde. 

Indien in bepaalde basis- of tussenoverlegcomités aangelegenheden 
worden besproken met betrekking tot het personeel van afdelingen of 
gedeelten van afdelingen gevestigd in een provincie, dan worden de 
vergaderingen gehouden in de betrokken provincie. De voorzitter van 
het betrokken overlegcomité duidt desgevallend een plaatsvervangend 
voorzitter aan die de vergadering in de provincie zal leiden. 
Dit dient in het reglement van orde van het betrokken basis- of 
tussenoverlegcomité te worden opgenomen. 

Om in de overlegcomités tot een eenvormige werkwijze te komen is het 
wenselijk om het bij bijlage 6 gevoegde reglement van orde, na de- 
tailaanpassingen, toe te passen in al de overlegcomités. 



3. Aangezien de afdeling Statutaire Aangelegenheden van de adniinistra- 
tie Ambtenarenzaken van het departement Algemene Zaken en Financiën 
belast is met o.m. de uitvoering van het vakbondsstatuut in het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap, en ook de werking van de over- 
legcomités volgt, dienen de afschriften van de notulen met het met 
redenen omklede advies van de vergaderingen in de overlegcomités, 
ter informatie, naar deze afdeling gestuurd te worden. 

Nadere inlichtingen over deze omzendbrief of over het vakbondssta- 
tuut in het algemeen, zijn telefonisch verkrijgbaar bij mevr. Lut- 
gart De Buel, secretaris van het Sector- en Hoog overlegcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, op het nummer 0 2 / 5 5 3 . 5 0 . 1 3 .  
(e-mail: lutgart. debuel@azf.vlaanderen.be). 

De omzendbrief AZ-MIN 96/1 d.d. 1 februari 1996 (9) en de bestaande 
richtlijnen aan de voorzitters van de overlegcomités en de werkgroe- 
pen worden opgeheven. 

Johan Sauwens 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport 

(>ctrcffciidc : 
- dc ~iitvocriiig van Iict syndicaal statuut in hct nicuwc ininistcnc var1 dc Vlaanisc Gcrnccnschap mct inbegrip van dc 

wctciiscliappclijkc iiirichtingcn ; 
- orgaiiisatic var1 Iict ovcricg 



I) dans Ie comite d e  concertation d e  base 4 3  : 
pnkidcnt : 
- Ic chef d e  division d e  la Division d e  I'Education populaire ct dcs Biblioih~ucs;  
membres : 
- les rncnibrc5 sont dbignc4 par Ie pn4idcnt d u  conüit d e  conccriation d c  basc pour cliaquc rCunioii, r.n fonction 

d e  i'ordrc d u  jour; 
S) dans les comitbs d e  concertation d e  base 4.4 et 4 3  : 

pnkidcnt : 
- Ie chef d e  I'institution'cn question; 
nicnibrcs : 
- Ics rncmbres sont désignbs pzr  Ie pn2idcnt du comil6 d e  conccrtation d e  base pour cliaque rtunion, e n  fonction 

d e  I'ordn, d u  jour; 
Ir) dans  I e  coniitcs d e  concertation d c  base dr;  Couvcrnemtints provinciaux: 
prciident : 
- Ie chef d c  division d e  la Division d u  Cour*emement pm\*incial cn quation; 
menibres : 
- Ic% membres sont désignb par Ie pnkidcnt d u  comitc! deconcertation debasc pour c l ~ q u r  fiunion, en fonction 

dr. I'ordre d u  jour; 
i )  dans  les comitis d e  concertation d e  base 6.1, 6.2, 63, 6.4 e l  6.5 : 
prisideni : 
-IC directeur génfral d e  I'Administraiion en qus t ion  d u  Départcmcnt d e  I'Environnement et d e  I'lnfrastnicture; 

mcmbrc! : 
- Ie chef d e  division d e  la Division d u  Personnel d u  DEpartement d e  I'Environnement et d e  I'infrastmdurc; 
- I c s  autres rncrnbres sont désignés par  Ie président d u  comitc'de conccrîation d c  base en question pour chaquc. 

rc'union, e n  fonction d e  I'ordre d u  jour; 
j) dans  Ie comité d e  concertation d e  base 6.6 : 
prC%icicnt : 
- Ie secretaire gfneral d u  Departement d e  I'Envimnncmcnt ct  d c  I'lnfrashucture; 
mcmbrcs : 
- Ic dircuteur general d c  I'Adrninistrntion des Services adnunistratifs gcnf-raux; 
- Ics autres membres sont d é s i g e  par Ie président pour chaque rCunion, en fonction d e  I'ordre d u  jour. 
k) d a n s  les comitc! d e  conccrtation d e  bnwt 6.7.6.8 et 6.9 : 
prtisidcnt : 
- IC chef d e  l'institution e n  question; 
mcrnbrcs : 
- lts membres simt dk igncs  par Ie prbident du conütc' d e  conccrtation d e  base pour chaque rbunion, e n  fonctiori 

d e  i'ordrc d u  jour; 
S 2.  Les suppléants des prkidcnts  v i s b  au 5 Ier soiit d k i g n i s  par Ie prbident d u  comite d e  concertation en 

qiicstioii. 
L<-; suppleants des  mcrnbrcr d e  la delcgation d e j  autoritis publiqucs v i s b  au 5 l e r  sont dkignés, IC cas echéant, 

p r  Ie prkident  d u  comil6 d e  concertation en qucstion. 
~ r l .  2. L'arrCté d u  Gouvernement flamand d u  20 mars 1991 portaiit coinpsilion d e  la delfigation dcs  aukri tfs  

publiq~ic5 dal= les cornitCs d e  coficertation d e  base et les comiti.; iiitcrrntdiaircs d e  conccrtation d u  Ministi.re d e  la 
Cornmiiii;iutC flarnalide y conipris les Ctablisscrncnts scicntifiquc~ cst abrogi.. 

Art. 3. Lc Ministrc flarnalid qui  a Ia foncli~ri publiqilc dalis scs aiiribiiiions est chargfi d e  I'cïi.cution dit 
p + ~ ~ v i I  arri.16. 

L~i-iixr.llc~, Ir. 2s jiiillct 1995 

Lc hliiiistrc-l'ri-;idcnt du Cou\.r.riienicn~ flaniand, 
L. VAN DEN ERANDE 

Lc h4iiiistrr. fl.iniaiid d e  I'En~cigriciiicilt cl dc la Fonciiilii piibliquc, 
L. V A N  DEN BOSSCHE 

ZA 1 ~ 1 . 1  1995. - Besluit vnri d c  Vlaamse regcring houdcndc oprictitiiig van basis- en tussenaverlegconiiiés 
voor 11cl niinistcric van d c  Vlaamse Gerncenschap cir dc Vlaaiiisc \velciischappclijkc instcllingcii 

Gclct o p  d e  bijzondere wet vasi 8 ailgustus 19SO tili IieriSnriiiiiir, dcr iiib:elliiigcn, gcivijzip,d bij dc t\rct v.lr1 
3 ausustir.; 1989, inzondcrlicid o p  artikcl 87, 5 5; 

Gclct op d c  \zfci van 19 dcir.iiibcr 1971 tol regeling var1 d c  bcirekkiiigcri Iiisscri d c  ovcrlicid cn d c  \.akbondcn \,.lil 
liaar pcisniicrl, iru.ondcilicid op d e  artikclcn 10 en 11, gtvijrigd bij de \rciicn van 19 juli 1953 en 6 juli 1989, 

CL.I~%I (lp Iict koninklijk Iic\lii I (  11 Z8 svptcnibcr 1 9 s  tot uil\qo~,i-in!: !,,?n dc v~cl  van 19 dccrnibcr 1971 Int rcgcling 
(1 , .  I i i .~ i i~kC. ln~;~~r i  lii~.<rri (ti ci\'~,rlii.iii i-n dr t,ab.l>iindi.n \,;in Ii.iar )ii.rri~i:i-c.l. ir'7riiirlcrhcid op art~ki-l 34; 



MONlTEUR BELGE - 2211.3995 - BELGISCH STAATSBLAD . (u  3iy3 

Op voorstel van de Waanwc minister van Onderwijs en Ambtemrcnzakn; 
Na beraadslaging. - 

Artikel 1. 5 1. Voor het minisierie van de Vlaamse Gcmecnxliap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
worden d e  volgende overlegcomités opgericht : 

a) het basisoverl~comit6 1 bevoegd voor het departement Cotidinatic; 
b) het basisoverlegcamite 2 bevoegd v F r  het dcparienient Algemene Zaken en FinanciCn; 
C) het basisoverlepcomit6 3 b e v e d  voor het departement Onderwip; 
d) het tussenove&gcomit6 4 be;oegd voor hei departement Volksgezondheid en Cultuur, voor het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen en voor het Centmm voor Bevolkings- en Cezinsstudiëw 
e) het hissenowrlegcomitf 5 bevoegd voor het departcment Economie. Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangclc 

genheden en Landbouw; 
f) het hissenoverlegcomit6 6 bevoegd voor het departement kfmil ieu en Infrastmctuur, voor het Instituut voor 

Natuurbehoud, voor liet Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en voor het Instituut voor het Archcologiscli 
Patrimonium 

5 Z In het gebied van het tussenoverlegcomit6 4 van het departement Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur 
worden de volgende basisoverlqcomitfs opgericht : 

a) het baciverlegmmit6 4.1. bevwgd voor de gemeenschapsinstelling bijzondere jcugdbijstand a De Kempen w 

met zetel te Mol; 
b) het backoverlegcomité 4.2 bevoegd voor de gemeenschapsinstelling bijznnderc jeugdbijstand De Zande s. 

met zetel te Ruiselede; 
C) het ba$iiverlegcomit6 43. bevoegd voor het Viaarns Cultureel Centrum n De Brakke Grond n; 
d) het baswverlepmit6 4-4. bevoegd voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen; 
e het basiivkrlegcomité 45. bevoegd voor het Cenhum voor Bevolking+ en Gezinsstudiën 
5 3. in het bied van het tussenoverlegcomité 5 van het departement Economie, W-elegenheid, Binnenlandse 

enen Landbouw wordt voor elk van de provinciale gouvemementeneen bascsoverlegcomit6 opgericht. * m n g e ~ e g J  
5 Q In het gebied van het tuwnoverlegcomit6 6 van het departement Leefmilieu en Infrastxuctuur worden de 

volgende basiverlegmmit& opgericht : 
a )  het basisoverlegcomité 6.1. bevoegd voor de administratie Wegen en Vakeer; 
b) het basisovedegcomité 62. bevoegd voor de administratie Watenvegen en Zeewezen; 
C) het basiivërlegcomit6 63. bevoegd voor de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer; - 
d) het basisoverlegmmit6 6.4. bevoegd voor de administratie Ruimtelijke Ordening. Huisvesting en Monumenten 

en Landsdiappen; 
e) het basisoverlegcomit6 65. bevoegd voor de administratie Ondmsteunende Studies en Opdrachten; 
f )  het basiiverlegcomit6 6.6. bevoegd voor de bovenbouw van het deparhiment Leefinjlieu en Infrastructuur; 
g) het basisoverlcgcomit6 6.7. voor het Instituut voor Natuurbehoud; 
h) het basisoverlegcomit6 6.8. voor het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; 
i )  het basisowrlegcomit6 6.9. voor het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium 

Art Z Het besluit van de Vlaamse regering van 9 januari 1991 houdende oprichting van basis- en overlegcomitc4 
voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met inbegrip van de wetenxhappelijke i~cht ingen wordt 
opgeheven. 

Art 3. De Vlaamse minister, bevwgd &r ambtenarenuken, is bebct met de uitvoering van dit besluit. 

Bmsrel, 28 juli 1995. 

De minister-president van de Vlaamsc regering. 
L VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarcruakcn, 
L. VAN DEN BOSSCHE 

TRADUCTION 

28 JUILLET 1995. - A ~ ~ ë t f  du Couvemcmcnt flamand portant crhation de comités de concertation de base et de 
cornit4s intcrmfdiaires de conccrtation pour IC Ministere de la Communautf flamande et les établissements 
scicntifiques flamands 

Lc Gouvernement flamand, 
VU la loi spfciale du 8 aoGt 1980 de rfiformcs inslitutionnelles, modifick par la loi du 8 aoút 1988, notamment 

I'article 87, 5 5; 
VU la loi du 19 dCcembre 1974 arganisant I ~ T  relations entrc les autorit& publiquec ei les syndicats des agents 

relevant de ces autorit&, notamment les'articles 10 ct 11, modifiCs par les lois des 19 juillet 1983 ct 6 juillet 1989; 
VU I'arrêtf royal du 28 scptembre 1984 portant ex6cution de la loi du 19 décembre 1971 organisant Ics relations 

cntrc les autorit& publiques et 1- syndicats des agents rclcvant de ces aulorités, notamment I'article 34; 
VU I'avis motivf du Comitf supfrieur de conccrtation - Communautf flamande et R6gion flnmandc, en date du 

2 juin 1995; 
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28 JULI 1995. - Bcsluil van d c  Vlaamsc rcgcring houdende samensiclling van d e  afvaardiging van d e  overheid in - 
de basis- e n  hissenoverlcgcomilc<s van hct ministerie van d c  Vlaamse Cernccnschap e n  d c  Vlaamse wclen- 
schappclijkc instcllingcn 

AB 

33.11 

33.45 

Dc Vlaanisc rc(;rrin& 
Gclct o p  d c  bijzoiidcre ivci van 8 augustus 1980 tot hervorming dcr instcllingcn. inzonderhcid o p  arlikcl 67, g 5, 

gewijzigd bij d e  wct van  S augustus 1968; 
Gelei o p  d e  ivet van  19 dccembrr 1974 tol regeling van d c  betrttkkingcn tusscn d e  overheid e n  d c  vakbonden van 

Iiaar pcrsonccl, inzondcrhcid o p  d e  artikclcn 10 cn 11, geivijzigd bij d c  ivctlen van 19 juli 1993 e n  6 juli 19S9; 

Gclrt o p  hct koninklijk bcsliiit van 25 scptcmber 19M tot uitvoering van d e  wc1 van 19 dcuembcr 1974 tot regeling 
van d c  betrekkingen tusscn d c  overhcid e n  d e  vakbondcn van haar pcrsonccl, inzondcrhcid o p  arlikcl 42; 

Augmentaiion 

4.6 

- 

4.6 

AB 

' 

. 

61.01 

61.23 

Gelet o p  hct k l u i t  van d e  V l a a n ~ c  rcgcring van 28 juli 1995 houdcnde opricliting van basis- cn tusscnoverlcg- 
coniitis voor hct minisicric van d e  Vlaamsc Gcniecnschnp en d c  Vlaanisc wclcnschnppclijkc instcllinjicn; 

Tcxtcs 

DIVISION ORGANIQUE 4-4 

PROGRAMME 41.20 
hiusiquc, Lciirn ei Arts d e  ia x c n c  

S u b v c n l i o ~  p u r  I'enco~iragcmcnt d e  la 
vic musicalc ... 

Subvcntions à i'as.b.l. Bccthovcn 
Acadcmic 1. (Acadbmic Bccthovrn) ... 

Total 

s.C- 

CED 

CED 

CED 

Tcxies 

DIVISION ORGANIQUE 63 

PROCRAMME 63.20 
Transpor1 commun (03) 

Dotations a la m Vlaarnsc Vcrvocrniaat- 
schappij 1. ... 
Frais rclatifs i la prnniotii>n, la ralinnali- 
iation ... 

Total 

~. . 

Op \-0or5tcl van d e  Vlaannc n u ~ s i c r  van Onderwijs en Arnbtciiarcrv.akc~i; 

- 

4.6 

4.6 

t2rtil;cl 1. s 1 .  Dc afvaariiil:ing \,ar> tic ovcrlicid in d e  nucrlct;coiiitiis vcrnicld in arlikcl 1 1-an h c ~  bcslui~ v.,n d c  
\'l,iarii~c rc$crin): vaii ?S i i i l t  1993 Iioudciidc nprichliiig van basis- r n  ovcrlcgoniiib voor Iict rniiiis(eric vnn d e  
\'i.i.iii~hc ~ ~ ; : i ~ . c i f i c l i ; \ ~ i  c.11 tic \:laanicc ~cctcnschappclijkc insicllingcn ivordi als volgt \,asigcs~rlti : 

S,C. 

C N D  

C N D  

C N D  

Nouveau crfdil 
1995 

25.6 

683 

CrMit actucl _--- 1995 

2075.0 

52.2 

,:I I I I  tic' li;i\i-.ii\ c ~ r l ~ - t : c o ~ ; i i l ~ ~  1 r11 1 cii i i i  lic.: I i ~ ~ ? c i i c i t ~ c . r l c ~ ~ ; c o ~ i i i ~ C  5. 

Crckiit actucl 
1995 

21 .O 

72.9 

Aupcntalion 

- 

20.0 

20.0 

RMuction 

20.0 . 

- 

20.0 

Nouveau crfdi 
1995 

2055,O 

92.2 
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voorrittcr : 
- de scurctaris-generaal van het betrokken departement; 
ledcn : 
- hei afdelingshoofd van de afdeling Personcel, Logistiek en P a l r i f n ~ ~ ~ m b ~ h r r r ;  
-de  overige lcdcn worden door de voorzitter van het tusáenoverlegcomit6 voor elke vergadering aangewezen in 

functie van de dagordc; 
d) in Iict tussen~vcrlc~cornitf 6 : 

voorzitter : 
- de secretaris-generaal van het betrokken departement; 
Icden : 
- het afdclingshoofd van de afdcling Personeel; 
- de overige leden worden door de voorzittcr van het tusscnovcrl~~comiii. \.oor elke vcrgadcring aangewezen i n  

functie van dc dagorde; 
r )  iii d e  b;isisoverlegcomilfs 4.1 en 4.2 : 
voorzitter : 
- hct afdelingshoofd vair de afdcling Gemcunschapsinslellingcn; 

ledcn : 
- de Icdcn ivordcn door de voor~i t ter  van het basisovcrlcgconiit& voor clke vergadering aangcwczcn in functie 

van de dagorde; 

\~oorziltcr : 
- het afdelingshoofd van de afdeling Volksontwikkeling en Bibliollicken; 

Icdcn : 
- dc Icdcn i voden  door de voorzitter van hct basisovcrlegcon~it~ vnor elke vcrgadcrini: aangcrvrzcn in functie 

van dc dagorde; 
g) i n  de basisovcrlcgconiités 1.4. en 4.5. : 

voorzittcr : 
- hc i  hoofd van dc betrokken iiistelling; 
Icdcn : 
- de Ieden tcordr.11 door de x-oorziltcr van het baiiso\*crlcgconiiii. va i r  clkc vrrgadcring aangcwczen in functic 

\*an de dagorde. 
IJ) in dc b~sisovcrlcgcomit~s vaii de provinciale gou\.criienicnicii : 

- het afdclingshoofd v.111 de afdeling vaii het betrokken proviivia.il goiivcriicmcnt; 

leden : 
- de Icdcn \\porde11 door de vocirritler van hct ba~i~ovcrlegconii~i. voor clkc \ * c r p d c r i n ~  aangcwc7.cn in functic 

van de dagorde; 
i )  in de basi+o\*erlc.l;coniiICs 6.1.. h.?., 63.. 6.4. en 6.5. : 
voorzillcr : 
- dc dircuicur-generaal vaii de betrokken adniinistratic van hel dcpnrlcniciit Lccfrnilicu cn  I i i fra~tri ictuur; 

Ic.d~~ii : 

- lict a fdc l in~s l iwfd  van dc afdcliiig Pcrsonccl van het dcpartcniciit Lcvlniilicu en Infras\ruc~uur; 
- de overige lcdcii \\,orden doclr dc voorrilter van hrt bcircikkcii ii\*crlcgconiit~! voor clke vcrgadcriiig 

aangcc%vzcii i n  functie van de dal;ordc; 
j) i r i  hr.t ha~i.;r~rcrlcgc~i~i~i!C h 6 .  : 

l~l, i . i i~\~ci\ . i i i : . ;~~~ \. i11 ili. \ - i ~ t i i / i l l ~ ~ r .  L~ci!i'rltl i i i  s I ii.<iiiii.ii <Iiiiii i l i .  t.iii~r/illt.r \..i11 1ic.i l)riri~hl.cii 
s,\ m l l,.!;<~lll!l*;2 , l , l l l ~ : ~ ~ \ ~ ~ ~ / < ~ l ~  
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A r t  3. Dc Vlaamse minisier, bcvocgd voor cimbic~rcnwkcn, is belast mct dc  uitvoering van dit besluit. 
Brussel. 23 juli 1995. 

Dc minister-president van d e  Vlaamse w r i n g .  
L. VAN DEN BRANDE 

De Vlaanisc minister van Onderwijs en  Ambtcn~~erunkcn, 
L. VAN DEN BOSSCHE 

TRADUCT ION 

28 JUILLEï 1995.- Amlf du  Couvernemcnl namandportant mmposition de  13 délfgaiion des autorit& publiques 
dans les comilés de conccrtation de base el les comitfs intcrm6diaircs dc  conccrtation d u  Ministere de  la 
Communauté &mande el des 6lablissemenls xientiíïqucs íiamands 

Le Gouvernement Ramnd, 
VU la loi spfaale d u  8 août 1980 de réformes institulionnellcs, iiotanunent I'articlc 87, 5 5, modifif par la loi du 

6 iioïlt 1988; 
VU la loi du  19 d&cmbtc 1974 organisant les relations enhc les auloriik publiques el les syndicrats des agenis 

relevant d e  ces autorit&, notanunent les articles 10 el 11, modifik p.Ir Ics lois des 19 juiliet 1993 et 6 juillet 1989; 
\'u I'arrEtf rop1 du 28 scptembre 1981 portant exécution d e  la loi du 19 décernbre 1414 organisant les relations 

enhe les autoriiés publiques ei les syndicals des agcnis relevant de  ccs aulont&, notamment ì'artide 42;. . 

VU l ' ad t6  du  Gouvernement flamand du  28 juillet 1993 portant cré~tion d e  comités d e  concertation d e  base et de  
comilCs intermkiiairn de  conccrtalion p u r  le Ministere de  la C o m r n u ~ u l 6  flamande el les Ciablissements scicntifi- 
qucs flam..nds; 

Sur la proposition du Ministrc flaniand de I'Enscigncnicnt cl dc  la Fonction publiquc; . ~ 

Apr& en svoir df lib6rC. 

ArrCle : 
~rti,--~ L C ~ .  f j  ier. dfI<Igatioir d 6  autorit& publiqiics d a ~  ICS comilt% de  conccrtation v i sb  p r  I'article ler dc  

I'arri.16 du Gou\~crncrneni flamand du 28 juillet 1993 portant créatioii de cornilk de concertation debase ei de comitis 
inicmcdiaires de  concertaiion p u r  Ie Ministere de la CommuneiiiC flamandc Ct IS t!tablisscmcnh xientifiqua 
ilannnds est composk commc suii : 

o) dans 1'5 cornilb de  conccrta!ion a e  base 1 ct 2 et dans Ie conulf interrnkliaire d e  conccrtalion 5 : 
prCxidcnt : 
- IC sccri.tairc genCrel du dcpartcrnent cn quesiion; 
membrcs : 
- Ic chcf de division de Ia Division des Cervices administraiiís g6nFnux du dfpanement cn qucstion; 
-les auircs membrcs sont dbignis  par Ie pr&idenl du comiié de concerlalion pour chaquc rfunion, en  fonction 

dc I'ordrc du jour; 
b) dans IC comiie de conccrtation de basc 3 : 

mcinbrcs : 
- Ic chcf dc ditlision de la Division du Perromcl, dc la Logisliqiic cl de la Complabililé; 
- ILT aiitrcs mcnibrcs ;onc dCsignés par Ic prfsidcnt dil conliti. dc conccrlaiinn dc basc peur chaqoc dunion, cn 

foiiction dc I'ordrc du jour; 
c) dalis IC ccrniitC intcrmCdiairc dc c(inccrla1iciii 4 : 
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GEMEERSCKAPS- EN GEWESTREGERINGEN - GOWERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION 

GEMEINSCHAFTS- UN9 REGIONALRECIERUNGEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP - COWIMUNAUTE FLAMANDE 

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

24 JULI 19%. - Besluit van de  Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
28 juli 1995 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegmmitéc voor het ministerie van d e  Viaamse 
Gemeenschap e n  de Vbamse wetenschappelijke instellingen 

Dc Vlaamse regering, 

Gelet o p  de bijzon de^ wet van 8 augustus 1980 tot h e ~ o n n i n g  der instellingen, inzonderheid o p  artikel 87.5 5, 
gewijzigd bij de  wet van 8 augustus 1988; 

Gelet o p  d e  wet van 19 december 1974 tot regeling van d e  betrekkingen tussen d e  overheid en de vakbonden van 
haar personeel, inzonderheid o p  d e  artikelen 10 en 11, gewijzigd bij de  wetten van 19 juli 1993 en 6 juli 1989; 

Gelet o p  het koninklijk besluit van 28 september 19& tot uitvoering w . d e  wet van 19 december 1974 tot regeling 
van d e  betrekkingen tussen d e  overheid en d e  vakbonden van haar personeel,, inzonderheid o p  artikel 34; 

Gelet op het besluit van de  Vlaamse regering van 28 juli 1995 houdende oprichting van basis- en tussenoverleg- 
coiités voor het ministerie van d e  Vlaamse Gemeenschap en d e  Vlaamse wetenschappelijke insteltingefl; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Ove<egcomitéVlaamce Gemeenschap en Vlaams Gewest 
van 15 juli 1996; -. 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs e n  Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

Besluit : 

Artikel 1. Aan artikel 1, 5 1, eerste lid van het besluit &n d e  Vlaamse regering van 28 juli 1995 houdende 
oprichting van basis- en tuscenoverlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en d e  Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen wordt d e  volgende bepaling toegevoegd : 

"g) het basisoverlegcomité 7, bevoegd voor het departement Wetenschap, Innovatie en Media." 

Art 2 De Vlaamse minisler, bevoegd voor ambtenaremaken, is belast met d e  uimoering van dit besluit. 

Brussel, 24 juli 1996. 

De minister-pmident van'de V l a a k e  regering, 
L. VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs e n  ~mbtenarer&ken, 
. L. VAN DEN BOSSCHE 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 

24 JUILLET 1996. - Arrêt6 d u  Gouvernement flamand modiñant i'arrCt6 d u  Gouvernement flamand du 
28 juiiiet 1995 portant aéation de  comités de  mncertation de base et de comités intetmédiaires de  mncertation 
pour Ie Ministère de la Communauté fiamande et les 6tablissements scientifiques flamands 

. . 
(.e Gouverncnient flamand, 

VU la loi spéciale du  8 aoüt 1980 de réformes iristitutionnelles, notamment I'articlc 87, 5 5, modifié par la loi du 
B aoüt 1988; 

VU la loi du 19 décernbre 1974 organisant les relations entre les autorités publiqucs ei les syndicats des ageiits 
relevant de  ces autorités, notamment Ics articles 10 et 11, modifiés par les lois des 19 juillct 1993 et 6 juillet 1989; 

Vil I'nrrCté royal du 28 scptcmbre 1984 portant exc'cution de la loi du 19 déccinbre 1974 organisant les relations 
ciitre Ics aiitorités publiqurs et les syndicats dcc agcnts relevant de ccs autoriiés, notamment I'articlc 34; 

VU I'arrCte du Gouvcrncnient tlamand du 28 juillet 1995 portant crbntion de comitb dc conccrtation de base ct dc 
comitbs intermaiaires dc concertation pour Ie Ministere de la Communauté flamande ct les établissements 
scientifiqiicic flamands, 

Vil I'nvi.; rnofivl. t l l i  Coriiiti. si~pi.ric.iir d? coriccrtaiioii d r  la Coiiiniriiiaiiii. flarii.intjc cl dc In Ri.~;io:i flaniariclc, cri 
ctat(, dii 15 luillct 1996; 
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Apr& en avoir di.libfiri., 

ArrCte : 

Arlicle ler. L'article ler, 5 ler, alinfa ler, de  I'arrCtt? du  Gouvemement flamand du 28 juillet 1995 portant aeation 
de comitb de concertation d e  base et de  comités interm6diaires de  concertation pour Ie Ministere de  la Communauté 
flamande et les établissements scientifiques flamands est complCté par u n  point g, redige comme suit : 

-8) le comite d e  concertation de base 7, competent pour Ie Departement des Sciences, d e  I'lnnovation ei des 
Médias.". 

Art. 2. Le Minishe flamand qui a la fonction publique dans ses athibutions est charge de  I'exkution du  présent 
arrete. 

Bruxelles, Ie 21 juillot 1996. 

Le  ini is he-~rkideni d u  Gouvernement flamand, 
L. VAN DEN BRANDE 

Le Ministre flamand d e  l'Enseignement et d e  la Fonction pubiique, 
L. VAN DEN BOSSCHE 

N. 96 - 2353 [C - 362811 

24 JULI 1%. - Balu i t  van de Vlaamse ering tot wijziging van' het besluit van d e  Vlaamse r ering van 
ZB juli 1995 houdende samensteiüng v a z e  afvaardiging van d e  overheid in d e  basis- e n  t u u m o V ~ ~ _ t &  
van het ministerie van d e  Vlaamse Gemeenschap e n  de,Vlaamse wetenschappelijke instellingen 

De Vlaamse regering, 

Gelet op d e  bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87,s 5, 
gewijzigd bij d e  wet van 8 augustus 1988; . 

Gelet o p  d e  wet van 19 december 1974 tot regeling van d e  behekkingen tussen d e  overheid e n  d e  vikbonden van 
haar personeel, inzonderheid o p  de  artikelen 10 en 11, gewijzigd-bij de wetten van 19 juli 1993 en 6 juli 1989; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 kpteAber 1984 tot uitvoering van de wet v& 19 december 1974 tot regeling 
van de  betrekkingen tussen d e  o v d e i d  en d e  vakbonden van haar personeel, inzonderheid o p  aitikel 42; 

Gelet o p  het -luit van d e  Vlaamse kering van 28 juli 1995 houdende oprichting van basis- en tussenoverleg- 
comitb voor het ministerie van de Viaamse Gemeenschap e n  d e  Vlaamse wetenschappelijke instellimgen, gewijzigd bij 
besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996; . . . - 

. . 
Gelet o p  het k l u i t  vah de  Vlaamse regering van 28 juli 1995 houdende saníensteüïng van d e  atvaardiging van de  

overheid in de b& e n  tussenoverlegromitk van het ministerie van d e  Vlaamse Gemeenschap en de  Waamse 
wetenschappelijke instellingen; a 

Opvoorstel van de  Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 
Na beraadslaging, 

'Besluit : 
Artikel 1.5 1. Aan artikel 1.5 1, eerste l id  van het besluit van d e  Vlaamse regering van 28 juli 1995 houdetide 

samenstelling van d e  afvaardiging van de  overheid in d e  basis- en tussenoverlegcomit& van het ministerie van d e  
Vlaamse Gemeenschap en d e  Vlaamse wetenschappelijke instellingen wordt de volgende bepaling toegevoegd : 

"I) in het basisoverlegcomité 7 : 
voorzitter : - d e  secretaris-generaal van het betrokken departement; 
leden : . - het afdelingshoofd van d e  afdeling Algemene Administratieve Diensten 

- de  overige leden worden door d e  voorzitter van het overlegcomitf voor elke vergadering 
aangewezen in functie van d e  dagorde." 

fj 2 In artikel 1, 5 1, f, van hetzelfde besluit worden de  woorden "afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken" 
vervangen door de woorden "afdeling Volksontwikkeling eh Bibliotheekwerk. 

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor ambtenarenzaken, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Brussel, 24 juli 1996. 

De minister-president van de  Vlaamse regering. 
L. VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs cn Amblc~ïrcnznkcn, 
I.. VAN DEN BOSSCHE 

-. 

'TRADUCTION 

24 JUILLET 1996. - Arrét~! du ~auverncmcnt  flamand modifiant I'arrëté du Couvernerncnl .namand du 
28 juillet 1995 portant composition de la délégation des autorités publiques dans les comitfs de concertation 
de base et les comités iiitcrmédiaircs dc  concertation di1 Ministere d r  la CommunautE flarnsndr cl des 
(.i.~blisscmcnts scientilïqurs flamands 



Bijlage 2 

Overz ich t  van de werkgroepen van h e t  
Hoog Overlegcomité  Vlaamse Gemeenschap en  Vlaams Gewest 

- werkgroep Boudewijngebouw voor al de personeelsleden werkzaam in het 
Boudewijngebouw te Brussel 

- werkgroep Markiesgebouw voor al de personeelsleden werkzaam in het 
Markiesgebouw te Brussel met inbegrip van het centrum voor Bevolkings- 
en Gezlnsstudiën 

- werkgroep Graaf de Ferrarisgebouw voor al de personeelsleden werkzaam in 
het "Graaf de Ferrarisgebouw" te Brussel. 

- werkgroep Consciencegebouw voor al de personeelsleden werkzaam in het 
Consciencegebouw te Brussel 

- werkgroep Copernicusgebouw voor al de personeelsleden werkzaam in het 
Copernicusgebouw te Antwerpen. 

- werkgroep Taxandriagebouw voor al de personeelsleden werkzaam in het 
Taxandriagebouw te Hasselt. 

- werkgroep 11 julistraat voor al de personeelsleden werkzaam in de 11 
julistraat 41 te Gent. 

- werkgroep Waaistraat voor al de personeelsleden werkzaam in de Waai- 
straat 1 te Leuven 

- werkgroep Weqen Antwerpen voor al de personeelsleden van de afdeling 
Wegen Antwerpen. 

- werkgroep Wegen Limburg voor al de personeelsleden van de afdeling Wegen 
Limburg. 

- werkgroep Wegen Vlaams-Brabant voor al de personeelsleden van de afde- 
ling Wegen Vlaams-Brabant. 

- werkgroep Wegen Oost-Vlaanderen voor al de personeelsleden van de 
afdeling Wegen Oost-Vlaanderen. 

- werkgroep Wegen West-Vlaanderen voor al de personeelsleden van de 
afdeling Wegen West-Vlaanderen. 

- werkgroep Personenvervoer en Luchthavens voor al de personeelsleden van 
de afdeling Personenvervoer en Luchthavens. 

- werkgroep Wegenbouwkunde voor al de personeelsleden van de afdeling 
Wegenbouwkunde. 

- werkgroep Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch Onderzoek voor al 
de personeelsleden van de afdeling Waterbouwkundig laboratorium en Hy- 
drologisch Onderzoek. 

- werkgroep Vloot voor al de personeelsleden van de afdeling Vloot. 

- werkgroep Loodswezen voor al de personeelsleden van de afdeling Loodswe- 
zen. 

- werkgroep Maritieme Schelde voor al de personeelsleden van de afdeling 
Maritieme Schelde. 



Bijlage 2 



BIJLAGE 3 

VOORZITTERS VAN DE WERKGROEPEN VAN HET HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Ingevolge artikel 22 van het reglement van orde van het Hoog Overlegcomité 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest van 5 juli 1999 werden er 22 werkgroe- 
pen opgericht. 

Luidens artikel 26, 5 1, van dit reglement van orde dient de voorzitter van 
het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest de voorzitters 
van deze werkgroepen aan te duiden. 

Volgende ambtenaren werden aangeduid als voorzitter van de werkgroepen: 

- werkgroep Boudewijngebouw: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van het 
gebouw ; 

- werkgroep Markiesgebouw: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van het ge- 
bouw; 

- werkgroep Graaf de Ferrarisgebouw: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van 
het gebouw; 

- werkgroep Consciencegebouw: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van het 
gebouw; 

- werkgroep Copernicusgebouw: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van het 
gebouw ; 

- werkgroep Taxandriagebouw: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van het ge- 
bouw; 

- werkgroep 11 julistraat: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van het ge- 
bouw; 

- werkgroep Waaistraat: de hiërarchisch hoogste ambtenaar van het gebouw; 

- werkgroep Wegen Antwerpen: het afdelingshoofd van de afdeling Wegen Ant- 
werpen; 

- werkgroep Wegen Limburg : het afdelingshoofd van de afdeling Wegen Lim- 
burg ; 

- werkgroep Wegen Vlaams-Brabant: het afdelingshoofd van de afdeling Wegen 
Vlaams-Brabant; 

- werkgroep Wegen Oost-Vlaanderen: het afdelingshoofd van de afdeling Wegen 
Oost-Vlaanderen; 

- werkgroep Wegen West-Vlaanderen: het afdelingshoofd van de afdeling Wegen 
West-Vlaanderen; 

- werkgroep Personenvervoer en Luchthavens: het afdelingshoofd van de afde- 
ling Personenvervoer en Luchthavens; 

- werkgroep Wegenbouwkunde: het afdelingshoofd van de afdeling Wegenbouw- 
kunde ; 

- werkgroep Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: het 
afdel~ingshoofd van de afdeling Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch 
Onderzoek; 

- werkgroep Vloot: het afdelingshoofd van de afdeling Vloot; 



Brussel, 

De voorzitter van het Hoog Overlegcomité 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 

Patrick DEWAEL 
Minister-president van de Vlaamse regering 
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Art. 33. L'arreté minist6ric.l du 11 dtkemhre 1970 determinant Ie 
reglement d'ordre interieur du  Conseil supérieur de skurité, d'hygiene 
ct d'cmhellissement des lieux de travail, modifié par I'arreté ministériel 
du  4 juillct 1975. est a b r o p  des que Ie Conseil superieur aura Ctabli un  
nouveau +glement d'or re mténeur, approuvé par Ie Ministre. 

Art. 33. Het ministerieel besluit van 11 december 1970 waarbij het 
huishoudeli'k reglement van de Hoge Raad voor veiligheid, gezond- 
heid en irer/raaiing van de werkplaatsen en van hel Uitvoerend Bureau 
opgemaakt wordt, gewijzi d bi' het ministerieel besluit van 4 juli 1975, 
wordt opgeheven, van zo%ra de Hoge Raad een nieuw huishoudelijk 1 reglement heeft opgesteld, dat werd goedgekeurd d w r  de Minister. 

Art. 34. Les dispositions des articles 1 h 30 constituent Ie titre 11, 
chapitre V du Code sur Ie bien-être au travail avec les intitulés 
suivants : 

1' (1 Titre ll. - Structures organisatio~elles 

2 14 Chapitre V. - Conseil superieur pour la Prévcntion et la 
Protection au Travail. b, 

Art. 34. De bepalingen van de  artikelen 1 tot 30 vormen titel ï i  
hoofdstuk V van d e  codex over het welzijn op het werk met de 
volgende opschriften : 

I 1' (1 Titel l l .  - Organisatorische structuren 

I 2' (C Hoofdstuk L'. - Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op 
het werk. I> 

Art. 35. Le resent arrêt6 entre en vigueur te jour de ca publication 
au Moriitcirr bcke. I Art. 35. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het 

Brlgixlr Stnntsblnd wordt bekendgemaakt. 

Le Conseil exictant continue A exercer sec missions selon les 
dispositions applicables avant I'entrée en vigueur du présent arreté 
jusqu'a ce que les membres effectifs et suppleants du nouveau Conseil 
aient bté nommcs. 

De bestaande Raad blijft zijn opdrachten uitoefeiien volgens de 
bepalingen dic van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit 
besluit totdat de gewone en plaatsvervangende leden van de  nieuwe 
Hoge Raad zijn benoemd. 

Art. 36. Notre Ministre de 1'Emploi et du  Travail est charge d e  
I'cxécution du present arrcte. l Art. 36. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de 

uihloering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 3 mei 1999. DonnP A Brwelles, Ie 3 mai 1999. 

ALBERT l ALBERT 

Par Ie Roi : 

La Ministre de I'Emploi et du  Travail, 
Mme M. SMET 

Van Koningswege : 

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, 
Mevr. M. SMET 

Nota 
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Stnntsblnd : 
Wet van 4 augustus 1996, Belgiscli Stnntsblnd van 18 september 1996. 
Wet van 13 februari 1998, Belgiscli Stnntsblnd van 19 februari 1998. 
Besluit van de  Regent van 11 februari 1946, Bclgiscli Stnntsblnd van 3 

en 4 a ~ r i l  1946. 

Note 

(1) Réferences au Moiritcirr belge : 
Loi du  4 août 1996, Monitcirr belge du  18 septembre 1996. 
Loi du  13 février 1998, Monitcirr bclge d u  19 fevner 1998. 
Arrete du Régent du  11 février 1946, Monitcirr brlge des 3 et 

4 avril 1946. 
Arreté du RPgent du  27 septembre 1947, Mortiteirr bclgc des 3 et 

4 octobre 1947. 
Arrcté royal du 21 mars 1958, Moiritcirr belge des 30 et 31 mars 1958. 

BesÎuit van de Regent van 27 september 1947, Belgiscli Stnntsblnd van 
3 en 4 oktober 1947. 

Koninklijk Besluit van 21 maart 1958, Bclgiscli Stnntslilnd van 30 en 
31 maart 1958. 

Arrsté royal du 31 mars 1960, Moiriteiir brlgc d u  14 avril 1960. Koninklijk Besluit van 31 maart 1960, Bclgiscli Stnntsblnd van I l 4  april 1960. 
Arrêt6 royal du 9 février 1967, Moiiitciir belge d u  3 mars 1967. I ~Óninklijk Besluit van 9 februari 1967, Bclgisclr Stnnfsblnd van 

3 maart 1967. 
ArrGté royal du 23 juin 1969, Monitcirr bclgc du  1" juillet 1969. 
ArrPté royal du I1 septembre 1970, Mor~itciir bclgc du 16 novem- 

brc 1970. 
ArrSt@ royal du 24 janvier 1975, Moriitcirr belge du  7 février 1975. 

Koninklijk Besluit van 23 juni 1969, Bcl~isclr Stnntsblnd van 1 juli 1969. 
Koninklijk Besluit van 11 september 1970, Bc1gisclr Stnatsblnd van 

16 november 1970. 
Koninklijk Besluit van 24 januari 1975, Bclgiscli Stnntsblnd van 

7 februari 1975. 
Koninklijk Besluit van 14 juni 1981, Brlgisdi Stnntsblnd van 5 novem- 

ber 1981. 
ArrCté royal du 14 juin 1981, Moiiiteiir be1,ye du  5 novembre 1981. 

ArrCté royal du 14 juillet 1981, Moriitcirr bcl'yc du  5 novembre 1981. Koninklijk Besluit van 14 juli 1981, Bclsiscli Stnntslilnd van 5 novem- I ber 1981. 
ArrPté royal du 27 mars 1998, Moriitcirr brlgc du  31 mars 1998. Koninklijk Besluit van 27 maart 1998, Bclgisclr Stnntsblnd van 

31 maart 1998. 

I:. 99 - 2275 [C - 99/12359] 

3 M A 1  1999. - ArrCté royal relatil aux missions et au  fonc- 
tionnement des comités pour la prévcntion et la proteclion au 
travail (1) 

AI.RIIlZ'T 11, Roi dt-s Uelges, 
A tiiiib, pri.setits ct ;I venir, Sal~it 

VLI la lol du 4 aoiit 1998 relativc au bit-n-Ctrr d t ~ s  traï.iillciirs lors de 
I't~xi.ciitir~n dc Icur tr,ivail, notarnmcnt les mirtic.l(bs J, 65, h7 ct 68; 

N 99 - 2275 [C - 99/12359] 
3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de opdrachten en de 

werking van de Comités voor preventie en bescherming op het 
werk (1) 

AI-BERT 11, Koning der Bclgrn, 
Aan alleti die nu LiIn en hicrna wczen 7iillen, On7c Groet 

Gclct op de wet van 4 augu5his 19Lhí hetreffcndr htst rvc17iln van de 
wcrkncrncri bil d r  uitiroeriiit; van hun \\ruk, inrondcrlicid dc arlikc- 
Ien 4, 65, 67 en 68, 
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Art. 3. L L. i - i i i i i i tu  C I I I L , ~  iin ,i\ I>  prL~cil~131e sul 

I ' '  tiiiis It.5 pryt'ts, rnc5urc2 ei nioycns J iiirttrt. i t i i  ii.ii\.rr qui, 
~lirvitcnieiit ou indirt.ctenicnt, iiiiincdi,itcrnt~nt oti Li ti-rnit.. pt'iivt~nt 
avoir clCs ccinsi~qiic~iiccs sur Ie bien-Ctre- cteb travaillriirs Iors LIL. 
I'e\i.ccition de I~wr  tra\~ail; 

2 -  1'1 pl~nificntioii et I'iiitrodiicticiii de nouvelles tecliriologirs en cta 
qiii concernc les ccinsi.qucnccs siir la si.ciirite et Ia sariti. des tra\~aillt~urs, 
lices aiix choix en niatiere d'i.quipcmcnts, d e  ctinditions de  tra\,ail rt 3 
I'i~rip~ict des factriirs amhicints au travail, i I't*~ct-ption d's ciin.zi;~lur)ii- 
ces ,iiixqiicllt~s iiiie coiivcntioii collccti\~e de  traL.ai1 pri.\.ciyaiit des  
g,ir.intics i.i~iiiralc~ntes t'st d'application; 

3" Ie chois <iu It. rrriipl,icemcnt d'un service externc. pcicir IC'; contrC~les 
techniqiics sur Ie lieu d e  travail ct d'aiitres institiiticins ou d 'ex~er ts ;  

1" Ie choix ou Ie remplacement des srrvices auxqucls i l  est fait appel 
en  application des lois sur les accidents d u  travail; 

5" toiitr mesure envisagbe pour adapter les techriiqiit~s et les 
conditioris de travail à I'lionimc et puur prcvenir la fatiguc prcifcssion- 
ncllc; 

h" les nicsures spécifiqiies d'amcnagement des l irus de tra\tail afiii d e  
tc-iiir comptr, Ic* cas i.chi.ant, des travaillt~iirs handicapes occupi.~; 

7" Ie choix, I'achat, I'enheiieii et I'utilisation des équipements d e  
travail ct des équipenients d e  protection individuelle e! ~ollecti \~e.  

Art. 4. Le conlite donne son accord rialable dans  les cas d6tcrniini.s P par les diverses lois et leurs arretes d extcution. 

Art. .S. Lc comité est charge d'claborer et d e  mettre en muvre, dans  
les doinaincs qui lui sont propres, les moyens d e  propagandz ct les 
mesures concernant I'accucil des travailleurs, I'informaticin et la 
forniatioii a la prCirerition ct Ia protection au  travail. 

Art. 6.  Lcconiiti.stimiil'Ics acti\rités d u  srrvice intcnic. ct siiil Ie brin 
foiictionncrnent dc cc service. 

Art. 7. Le comiti. cxaniine les plaintes f»rmuli.es par les tra\rnilleurs 
e n  niatiCre dt, hien-etre aii travail ainsi qiie les plaintcs clui ont trait à la 
niaiiiCrt~ doiit les si~rvicrs aiixcjue,is i1 :st fait appel en applratioii dcs  
liiis 5iir les accidcnts dil travai r~nipli.isent leur rnissioii. 

Art. R. Le coniitC ilahorc des priipositiciiis \lisant A enibrllir les Iiriix 
d e  tra\fail et Icurs abords. 

Art. 9. [.c comiti. prEtc sa collaboration aux forictionnuires chcirgCs 
d r  la siii.veillancc, siir leur deniande. 

Art. 10. Le comitc participc A l'applicatiiin du  systi'iiie dynrmiqi~r  
d e  gmtion des risqucs en di. eguant 3 ccttc fin ccrtains de  scs incinbres 
r,inployctirs ct travaillcurs pour effechier périr~diquemeiit ct aii riioiiis 
iine fois par ?n, ailec Ir conseiller en prbvention compktent ct Ir iiienibre 
dc I;i ligne IiiCrarchiqur competent, une enquCtc approfori~iie daris tous 
Ics licux de  travail pour lesqiiels Ie coniitk est coinpctciit 

Art. 11. l . e s  comiti. dtsignc iinc délfigcition qui se rciid iiiinicdiate- 
rnrnt sur  place, lor5qii'il y a dil5 risqucs ~ ~ Í I \ ~ ' s  foiir lesqiicls Ie 
d~iriini;igr est iiiimincnt et ch'iqiic fois qu'iin acci (-ri t  oii iiici~icnt 
sc'ric-~ix a cu lic.ti, ou Iorsq~i'un tit-rs a u  mciiris d e  la dclc'gation des 
tr,ivaillciirs ,iii coriiiti. eii fait la dciii,iiidcs. 

Art. 12. 1.t. coiiiiti. di.\igiir i i i i ~ ,  di4b~~iticin poiir r.c}~oriiIrc~ ~ i i i x  

foiictionn,iirrqs ch.ii.gCs clt. 1,i siii.i~t~iIlaricc Iurs dc It*iirs v1sitt.s dis 
co til rolt^. 

Art. 13. Kil ~ I L I ~ I I - ,  l (% coiiiit? rt~iiiplit toiitrh 11.5 c ~ i ~ l r i , s  iili~sioii\ i11i1 l i l i  

beiiit  ~oiifices cii vinrtii tic ~Iispci\iti<irib spCcilici~ics. 

~ l ~ l ~ ~ l l ~ l l  I11 ~~~l l i~; ' l t io l l s  '11% l'l~lll~ll~lyc.llr 

Art. 14. l.'t~iiiploy~-cir iabl  t i n i i e i  riv foiirnir t o~ i t t~s  lcs iiitoriii,itieiii5 
ii(,tx,s\,iirr\ C ~ I I  1-oiiiiti;, ~ i l i i i  qii'il piii\\i- biiirtLri~ C I V I ~  c.11 }hirfCiilíb 
< ~ l l l l l l ' l l ~ ~ < l l l t ~ c .  1Ir c'lll5(>. 

Art. 3. Ht't criniitr hrt'nst etsn vocirafga.in~1 ad\ ics iiit ci\.t.r : 

l"  alle viiorbtt-llcii, ni'iatregt~li-n t8n toe te pasben middt-ltn, dit. 
r ~ c l i t r ~ c h  c ~ t  rriirt.cht>treeb, n1rtct.n of n ~ i  vt.rlniip \.in t i l t \ ,  i1lp. i-I  

kiiiineii hchbrn \,oiir htst icrclrijii \,in de  wc-rkni,niïrs 1311 ~ l t *  uitvot.riiig 
\..in I i i i i i  ivcrh; 

2" de plaiining r n  in\,cierin van nitbuwc tt,chnoliigieen, ic.'it L~trtxft di. 
~ e r o l g c n  \'oor d e  veiligheik eii de gcroiidlieiii v.in dit \vc.rhnt~rnt.rs. 
verhonden aan dt. kt.ui.c*n iiizake iiitruuting, rle . i r t r t - i d~ i in i~ t , i n t i i~ t i t~ -  
den en dc iiirl~ied op di, oinge\~ingsf~ictcircn up Iii-t ivi-rh, ini,t 
u i tzoi i~l i~r in~ van die gevr~lgen, waarop een collccticvc ~ ~ r b ~ ~ ~ d ~ i i v ~ r t ~ i ~ n -  
Lonist rail t ~ ~ e ~ ~ i s s i i i g  15, dit, in gelijLaarriige rva,irb»rgi~ri vocirzittt; 

3= LI? keiirr of d e  vervanging van een extvrne dienst \'oor teclini~chi~ 
controles op d r  rverkplaats en andere instellingen en dcskuiidigcn, 

4' de  kciizc of d e  verandering van d e  diensten bvaarop tstsn hrrocp 
r\fordt gcda'in in toc~passing van LIP arbt~id'i»ngc~\~allt~ntvt'tien; 

S" elke m a a h c ~ c l  di? nvcr\rogt.n wordt iim de tcchnicbken i,ii CIC, 
rrbriiisv<iorivar,b;n aan de mens aan te passen en oni d e  bcrorprri~r- 
moeidlieid tc voorkomen; 

6" diL specifieke maatrcgclcn voor dt, inrichting van di, arhi.irispl,iats 
tencinde, in t9oork«mend geval, rrkeiiing te Iiiiudrn mtLt d e  tcitterhgc- 
stelde minder-valide werknemers; 

7' de  keuze, d e  aankoop, het onderhoud en het gebruik van 
arbeidsrniddelen e n  persoonlilke en collectieve beschermingsiiiiddrlen 

Art. 4. Het comité yeeft zijn viiorafgaand akkoord in d e  gevallen 
hcpaald door d e  verschillendt. r\2ettcii en uit\~ocringshesliiitc.n rri8an. 

Art. 5. Het comité is er mee belast in d r  hem ei Ten domeinen de 
priipagandainiddelen en de maatregelen in verbanckmrt hebt onthaal 
\,an de  rvcrknemerc. d e  infrirniatie en  de  cipleiding op het vlak van de 

reventie en besctierming op het werk uit te werken ?n in tocp'issing te 
Erengen. 

Art. 6. Het comiti. stimuleert clt~activiteiten van de interne dienst en 
volgt de werking van dc  interne dicnst op. 

Art. 7. Het comitC ondcrzoeht de  door de  i\~erknciiiers geuite 
klachtt~n mrt betrekking tot het welzijn op  Iict werk, c\genals de 
klachten die betrekking hehhrn op de  manier waarop d c  ditmsteii, 
waarcip in toe assing van de arbcidsongevallcnwetteii csrii bt3rcit.p 
\vordt gedaan, [u; opdraclit vervullrn. 

Art. 8. Het comité werkt voor>tcllen i i i t  oiii de  arbcidspla,its cn dtt 
(imgrving ervan te verfraaien. 

Art. 9. Het comitc verleent, op vraag van d e  met liet toezicht belaste 
ambtenaren, zijn medewerking aan deze ambten'iren. 

Art. 10. Het comi t6 draagt bij tot de toepassin T van hrt  dynamisch 
risicobdiccrsin ~s\y*terni door scinimige van ziinbcden wrrkgrvers ei1 
werknemers a f t i  ;;aardigen om samen met de  bevucgdc reventiis- 
adviseur en het beueiegde lid van de  hiirarchische lijn, pr r io8ek en tcii 
ininstc 6i.n maal per jaar een grondig onderzoek in te stellen op  '11 de 
arbeidspl'iatsrn waarvoor het comite bevoegd is. 

Art. l l .  klct coiiiiti. wijst ern afvaardiging aan dit- zich onrnidcirllijk 
ter pl,i,it.ic brgerft, waiinrrr er ernstige risico's zijn, wa'irhi' dc, \chadc 
drcigciid i5 rii telkt-ris er een ernstig oiigeval cif incident gekriird is, o f  
w a i i i i e ~ ~  tcii minste een dcrde v'in d e  wcrknemersafvaurdiging in 1ii.t 
cciiniti. tsr cirn \fcrzocLt. 

Art. 12. t-lct corniti. wijst een afv'iardiging a.in oni dc intst Iittt 
toc~iclit Iitbl,i.stc airibtenaren te woord te s t a m  bij t i ~ i i i  tiic~ziclit~hczo~~. 
Ikl ' l l  

Art. 13. I-ict corniti. vervult l~o\~ciidii~ii allt. andcrc oprlr;iClitc~ii tlic 
ciiior spccific~ho brpaliiigcn aan hem w i i r ~ l ~ n  tor~~c~rti.oiir~~cl. 

I 111 \ t c , l t  i s (> i i  do~.ciriicntalir s,iiiirsii I~rtrrfl.cn~lr LIL, vr.i,ipliihLrii i i i / , ih~ 
1ii.t i v t . I ~ i ~ i i  i r . i r i  clc. ivr~rkrir~iiic~rs I i i j  ~ 1 1 %  iiitvoe.riiig 1,111 I i i i i i  rcri.i-h, Ii(.t 
irili~rii 1\11 v\tctrii niilii-LI, rt~~i~ir\,,iri d ~ s  inlioiid is l ~ l * ~ ~ ~ i ~ i I ~ i  in 1 1 i ~ I ~ i ~ : i ~  l t a l l i  

tital h~iiiiri!,li~h bcbluit \ a c i ~ i  27 ni'i~irt lejiM tic~trt~fft~iiilt~ i l i ,  Iiitt~riit~ I ) i i , i i \ t  

rooi- i ' i c ~ i - i i  t i l .  1.11 Ih.~clic~rniiiig op lic, t  \Vt,rh, isr1  I i i i i i t l  t ~ l t . / i s  

l i c , \ c  Iii!,hiiij; I 'in tict cciniitt3. 
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la r6glcnit~nt.ition r?lati\y h I'cnviriirinemriit cliii se r.ipp{ti tent 'iii 

l!>ien-i.tit8 tra\ ail!iiirs lor5 de  I ' c \ c . i i i t i ~ i i i  de Itwr t : ~ \  ai1 ciu 
I'cn\,ironncm?iit internt. iiu externe. 

C'ci s'appliqiic notanimcnt JUL infortnations, rappiirts, avis ct 
do i t~ rncn t~  q u r  I'cntrc-yriw iiit;rnt. dolt foiiniir aul: autrrritt.h ou qu't.lle 
dolt ttLiiir à Ivur disposition, en r,kéiiitii,ii de  la réglt.inc.ritr.t,ar relative 
3 I't~nt irciiuiement. 

II en ï 5 !  di. nii.inct pciiir lei inforrnatiiins, rapport3, a;-is ct &>runirnts 
rlcw 1c.s c'iitrc~pri5t.s ti(>r<ts.s d(i;\~t,nt rtrndrc, put-lir., hirs dc  Iciii. diinaiidis 
~i'iiiilc~ri-.aticiri hi i-t dan\ la nii3ziirc iiu I'eiiipl~iyc~itr priit faire. vCil<iir tin 
~lrorl d ' t~.\~incii  de  ccs diiainirnts. 

Ccci s'.ippliqiie, cLn ci~itrt-, .iuxmodiiicatrc~iis u~qx>rti+s aux prcict'di.5 
iIr i.ibricitiiiii. au,. oinhn<lias di- iravail i i i i  .iiix iiistallrtion5 l~irsqi1'e1Ies 
sctiit i;i~\~,i~ptiblt-.< d ' , i ~ ~ r a i ~ c r  les risques existants p i u t  IC  bitbli-i.hc des 
ti.ii ,iillceirz, I'i.riviriinnciiicnt intcriie ou e\ti.rnc> oii d ' rn  crei.r de  
I ~ O I I L ,  i i  u I l d l i I I L l ~ L r i a t ~ o i  
dc prcidiiiir iioutreiiux. 

I'ii ciiitrc. I'enipI(ivc~iir ticmi b la disposition du  con,ité It. bon de  
iiiiiiiii.iiiJt*, 1t.s dociiiiiriit~ c;? Iivraisoii t ~ t  I t .  rapport de niisc ei-i siSrvice 
L LI I  \C r'i Iportciit iiu C I ~ O I X ,  iì I ' . ~ h a t  ct A I ' i i t i l~s~~tion des cqiiipcments 
de tiaiai\ ct der i.quipcmnits d- protection indiiidiidlc et collectire ct 
11 sriiinii.t ri'gulic'rrint.nt i i i i  rappcut ou un aperqu au comité afin d'cln 
disciiter 

Art. 15. L.'cmployeur fournit au  comité tcutes les inforniations 
n6ctabs.iirc coiicernant les risques pour la s6curité et la sante airisi qiie 
Icr mcriiro d e  protiaction e t  d e  pr6i~nt ion.  tant au  ruveau de  
I'organizution en siin emt-mble qu'aii niveau de  chaque rnupe de  
p(.iitci de tr.irail ou di. fonctions, ainii quc toutes les inFormatioms 
nece5saire~ concemant les rnesures prises en maticre d e  premiers 
5i.rours. dt. lutte contre l'incendie et  d'e\racuation des travailleurs. 

Cii iiu!itS, I'ernploycur foumit toutrs 1c.s infcirrnatii>ns nécesbaiies 
ci)nccrn'irit I't'i~kiliiation d ï s  ris ~ i e s  et les rnesui-es Je prcitection, dans Ie 
cadre du :;yitCinc dynainiqueQr g s t i u n  des rirqiics et du  plan globnl 
dt- prCi.eii:ion 

Art. I b .  L'ernpliiyrur fciurnit annuellement Iiirs d 'unr ri.~iiiion du  
ioinitr ui1 coiniiiciitairr dCtaillP en cc qui coiicernc la politique 
d'cnviroiiiirment mente par I'entreprise. 

Art. 17. I.'crnployriir donrie la possit)ilité aux nienibrc.'.; d11 comitt' 
rcprCsriitaiit lcs tra\.ailleurs d '  airoir les contacts nccessités par 
I't-írrcice de leur mission avcc lui-menie OU ses représrntants, ainsi 
q u ' ~ \ c c  Icz rnemhres de la l i p e  hiérarcliique, les conseillers en 
prCt'i*~ition t't les travaillcurs conccrnés. 

cn dt~;unieiiten Jiï verband hoiidt.~i met hi.t i~c*ltiln \.i11 de \\.i.rkiic- 
rrlcrs bil de uit! oCring i .in hiin i\t*rk, heat intïrn i>i th\tcm inilicu 

Dit geldt inrcinderheid vin)r d e  inlichtingen, ver\lagen, adviezrn rri 
dix-umeiitcn die de eigen iiiidemeniing in toep'issing van de niilieurr- 
glcmentering aan de  overhe~d dient te verschdften iif ttsr inz'ige divnt t t  
hiiudeii. 

Dit geldt r\-chnernh isoor dt. iiilichtingcn, \rer\lagrn. adviezen 1.1 

iiociimt,ntt~n die dcrde oiidernc~iiiint;rn ter );cl,~gcnliciJ v.in I i i i i  

aanvraag \l<iiir een vergiinnint; opeiihaar dienen te inuken. indien cr 
voor zovrr d e  werlgc\'er ten opzichte van die docunienten cri 
iiiragtwcht Lan doen gelden. 

Dit geldt hii\~endien \'oor d e  wij7igingen aan *chracht aan d 
Ubriiiigrprcic<.d~s, de «verkrnrtliiides iif de instaktics als r e  <I 
L.estaande risico's \'oor he! \ct.lliln van de  werknemers, het intrrri crf ht 
~> i t e rn  niilit.ii kunnen \~c.rz\varcn (>f ï r  niruwc kiini\tbn \.cirincri, c3t,c-ii.11 
bil de ~~~rnwei idi i ig  O( f<ihrici~st> \ 8 c ~ ~ i  ni~aui\fe }iriicliiktcii. 

Boveiidien houdt de \\~erkge\~er d c  bestelbon, d e  Icverin~sd«cun\ei 
ten r n  het indirnststellingsver~l~g die brhekhing hchhen op  d r  L C I I ~  
de aankoop r n  het gcbriiik van arbeidsmiddelen en perscionlijke i 

io l lec t i~cr  heschermingsmiddelcn ter inzage van lid cornitC an legt I 
regelmatig een vrrslag of o\'crzii:ht ter bespreking voor aan het cciniii 

Art. 15. De werkgever verstrekt aan het comité alle n o d i ~ e  infoim 
tie betreffende de  risico's voor d e  veiligheid en de  ~ezondheid,  alsmei 
de bescliermings- en prevenhemaatreglen, zowekvocir d e  organisai 
in Iiaar geheel ais op het  eau van elke groep van werkposten 
functies evenals alle nodige informatie betreffende d e  maatregel 
geiiomen met betrekking tot d e  eerste hulp, de brandbestrijding en 
evacuatie van werknemers. 

De \vrrkge\.cr \terstrekt bovendien alle nodige informatie hetreffcm 
dt, ei~aluatie van de risico's en d e  be~c l i~ rmendc  maairr.gelen, in 1 
kader van het dynamisch nsici>beheersingssy~ti'em en hct blob. 
preventieplan 

Art. 16. De werkgever verzorgt jaarlijks op een vergadering van I 
cormtt een omstandige toelicliting met betrekking tot het door 
onderneming gevoerde milieubeleid. 

I I  foiirnit égaleniciit ai1 comite les informations qii'iin nienihre du 
ciimilr aiirait iIrmandCcr cn cc qui coiicernr Irenvir<iiint~nient extcrae 

Art. 18. I . 'emplo)~eur comrnuniqiie au comitt5 son piriiit 1it. vue nu, Ie 
ca5 CrhPnrit, celui du  service interne oii externe, dil sen,ice c ~ t c r n c  pour 
les conh-i>li7s t~chniques  sur les lieux d e  travail OU d'autres institutions 
et experts concernbs, siir les avis d u  comité rt~latifs aux plaintes 
tol ni~iiCcs par les trav;iilleurs e n  matilre d e  bien-+tre au travciil ainsi 
C I L I L ~  stil. 1.1 nianierc' dont les services auxqiiels i1 est fait appel en 
appliratiori dcs lois siir les acc-idents d u  travail esercent Irur inission. 

Hi. bezorgt aan het comitt' tevens dc  toelichtingen i4,aarnaai- een 
van bet comitb met betrekking tut externe iiiili~uaangelc~enhcdcn z 
hebben gevraagd. 

Art. 17. De werkgever gceft aan de leden van het comitP die 
t ~ ~ r k n e m e r s  vertegeiiwoordigen d e  mogelijkheid om met hcmzeli 
zijn afge\raardigdeii alsmede met d e  leden vah d e  hierarchische lijn, 

reventit.ad\siseurs en de  betrokken \verknemers alle contacten 
Rebben die iiodig rijn voor de  uiîvwring van hun opdracht. 

Art. 18. De werkgever deelt zijn standpiint of, in voorkomend ge 
dat \'an dc interne of externe dienst, d e  externe dienst voor tcchnis 
controles op  de  werk laats of andere betrokken instellingen 
deskundigen, inede a a n i e t  comite omtrent de adviezen van het cor 
inzake d e  door de werknemers geuite klachten brtreffende het wel 
op het werk en inzake de manier waarop de  diensten waaro 
toepassing van de arbcidsonge\~allcnwctten een beroep wordt g e k  

1 hun opdracht vewullen. 

Art. 19. 1,'rmployriir doniie Ie plus ra idement possible une suite 
roiifornii. iiirr .ivir iinaniines dii comite rc,I!tifs aiir risques (;raves poiir 
11, bicii-i~trc dcs travaillciirs et  pour lesquels Ie domniagc est iniiniiicnt 
1.t 11 donnc, un r  suite appropribe dans IC cns d'avis divcrgcnts. 

Art. 19. De werkgever geeft zo vliig mogeli'k een conform ge\ 
nm d e  rno algemene stemmen uitgebrachte adviezen van hei cor 
met betrekking tot ernstige risico's voor liet welzijn van de werknen 
waarbij d e  schade drei .end is e n  geeft er een passend gevolg aai 
geval van uiteenlopenck adviezen. 

[ I  itoiiiic siritr. ,'I totis les aiitres <tvis dans Ir tl(.lai fix<. pai IC  ioinitc oii, 
A ciïfaut rìc d6l;ti, dans les six mois ai1 pitis tard. 

Hij leeft gevolg aai1 al d e  ander'adviezrn binnen d e  door het roi 
gestelbc termijn of, indien peen termijn is brpaald, uiterlijk binnri 
zcs maanden. 

I. '~~rii~>l<iyciir qui i i i -  >'<,\t pas contorml. aiix avis, tic Iciir a pas doiiiifi 
riiitr c i i i  a opfiri' t111 ciitiix parmi les avis dit~cig<~iits, en iloiiiic Icr niotifs 
.iii c'oniite. . 

Art. 7.0. I .'c~riiployi-iir nittt les nioyvns nt;~i~:,.;.iirc~i, ;i I,] clii,pciitiori dcsr 
riic~iiilii.c,\ i 1 i i  c o i i i i t i .  , i t i i i  dc Iviir pcrnii*ttrc ilc rit:ii.ilt~r 1t.s ilciii)!,c,r5 t4 
ri.ilii:*\ ciiii,t,iti;\ . i i i  ini~mllrc ctc \,i Iignt, IiiCrni-chi<lii(, Jirciit~rni~iit 
coriijii.t~,nt 

Dc wcrkgrver die niet overeenkomsti de adviezen hreft gehand 
(Ir gren ~ v i > l g  aan Iiecft p p ! ~ e n  of g e k ~ m ~ i  heeft onder de iiitee 
pende ahviereii, deelt de  rectencri hiervan mede aan het cnmitë. 

I \  i'xpli~lii(5 i*):cilt~inctit Iïs ilicsLirr.5 qtii ont 't6 priscs, rx i i  c.is d'iirgciicc. 
1 ~ 5 t 1 1 1 ~ ~ 1 . .  5iiir i i i r i ~ i i l t . i t i i i i i  i i i i  \.inr irif<irniatiiiri 1irtaIili1i~ i I i i  i i > i i > i t i  

Art. 20. Ut, wrrkjievtlr stclt LIL, riodigr rnrddt~lc~n tcr hcsrtiikkiiig 
dis Irdrm van tict romiti', cvaardnor rij de \,astgi~steldc rcvaitsi 
risic<i.s kuiirit.ii 51jilldltsl.(.ll JCIII I1c.t rc.~htstr~>c.k> h ~ . \ , u ~ ~ g d t ~  ?id t.ar 
l i ~ c r ~ ~ r í l ~ ~ ~ c l i ~ ~  l i j l i  

I-li' vcrkla'irt tcvens de nlaatrt~gclcn die in sr.ivrttigd dringend g 
wer<lcsn gcnomeii >ori<lrr Iirt comiti. vii<iraf te rradpli\gvii o 
intorincsrrn. 

In 1ic.t L J r r  v,in dc* i n f r ~ r r n ~ i t i t ~ ~ ~ i ~ r p l i ~ ~ l i t i n g  stclt Iiij tc\trnb 
ititli;rn~hord of ccri <indi*r g<.5cliil;t ~ - c i n i m ~ i i i ~ c ~ i t i t ~ n i ~ ~ i c i c ~ l  wa.irnic3c 
~vitrLnciiicrh k~iniivn rvortlt,ri hc~rcsiht. ter hr5cliikkiiig van tict con1 
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1" rfdiger les avis du comité; I l "  de  adviezen van het comité opstellen; 

Les tjches suivantes doivent, 'n tout cas, Ctte assuri.t,s par Ie 
conbt*iller cri ri.vention chargi. dt, la dirt,ction dil st.r\.icc interne OU, Ie 
cas 6chéant. fe conseiller en pri*vention chargé de Ia direction de la 
scction : 

2" veiller i3 cc que Ics proces-verhaux des réunions soient Ctablis; 2" er voor zorgen dat de notulen van de vergaderingen wordc 
opgesteld; 

De volgende taken moeten, in elk ge\.al, i-erzckerd worden diior di 
preventieadviseur die belast is met de  Ieidin \ an de intern? dittnst iiI g .  . . .  in vtxlrkomend geval, de preventieadr,iseur ie belast is met de leidin, 
van de afdeling : 

3" assister aux rt;iinions et y fournir les explicdtions nfcessaires; l 3" de vergaderingen bijwonen en er de nodige toelichtingen versirel 
ken; 

4" veiller ?I ce que les tiiches vicees A I'alinéa 1" soient exPcutëes. 

1" Ie conseiller en prévention charge de  la suveillance médicale, qui 
fait partie du  service interne; 

4" er voor zorgen dat de in het eerste lid bedoelde taken worde 
uitgevoerd. 

Art. 25. Participent 6):alcment aux rfunions du comité, avec voix 
coiisultative : 

2" Ie conseiller en prevention chargé de la direction d u  service 
interne, lorsque Ie service est composé de  plusieurs sections, chaque 
fois que sa prksence est requise, suite aux relations fixées entre Ie service 
central et les sections en application de I'article 15, alinea 1" de l'arrêtk 
royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la 
Protection au Travail; 

Art. 25. Nemen eveneens deel aan de vergaderingen van het comit 
met raadgevende stem : 

l "  de preventieadviseur belast met het medisch toezicht, die de 
uitmaakt van de interne dienst; 

2" de preventieadviseur belast met de leidin van de  interne dien E wanneer d e  dienst uit verschillende afdelingen estaat telkens wanne 
zijn aanwezigheid vereist is ingevol e de verhouding die is vast este 
tussen de  cenhale dienst en de afdefingen in toepassing van artkel 

, eerste lid van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende 
' Interne Dienst voor Preventie en Bescherming o p  het Werk; 
l 

3" les autres conseillers en révention d u  service interne que ceux 
vises au loet 2' et les conseiEerr en prbvention du service externe, 
chaque fois qu'un point de I'ordre du  jour traite d'une matiere qui 
releve de leur competente spécifique et notamment lors de la discus- 
sion du plan lobal de prgvention, du  plan dbction armuel el du 
rapport médic8 annuel; 

Le secrhtariat informe ces personnes de  la date et de I'ordre du jour 
de la rbunion. 

3" de  andere preventieadviseurs van de interne dienst dan de 
bedoeld in l0 en 29 en de preventieadvixun van de  externe dien 
telkens wanneer er op de agenda een punt staat dat behoort tot h 
bijzondere bevoegdheid en inzonderheid bij de  bes reking van I 
globaal preventieplan, het actieplan en het megisch jaarverslq 

4" les délbgués-ouvriers a I'in5pection des miniPres et des c a r r i e ~ s ,  
en ce qui concerne les carri(res I ciei ouvert et ieurs dépendancpr. 

Art. 26. Les membres représentant les travailleurs au comité peu- 
vent se faire assister avec I'accord de I'employeur, par un expert de leur 
choix. 

4' de  afgevaardi den werklieden bij het toezicht op de graveri'en 
de groeven, wat %e boeven in open lucht en hun aanho.&ei 
betreft. 

En \,ue de preparer les r6unions. ils peuvent obtenir I'assistance d'un 
representant permanent de leur organisation syndicale, avec I'accord 
tacite de I'employeur. 

Het secretariaat stelt deze personen in kennis van de  datum en 
agenda van de vergadering. 

Art. 26. De leden vertegenwoordigers van de  werknemers in 
comite mogen zich, met de instemming van de  werkgever, la 
bijstaan door een deskundige van hun keuze. 

Met het oog o de voorbereiding van de vergaderingen kunnen 
zich. met het stigwiieende akkoord van de werkaever, laten biisti 
dooi een be~tendige'äfgevaardi~de van hun vakvëre"&ng. 

' 

lls euvent toujo~irs faire appel au fonctionnaire charge de la 
siirvcitance. 

Ixs avis qui iit3 soiit pa5 rendus .i I'unanirniti. mentiorinent les De adviezen die niet met algemene stemmen worden uitgebri 
divi~rgenccs. I vermelden de andersluidende. 

Zij mogen steeds beroep doen op de met het toezicht bel: 
ambtenaar. 

Art. 27. I.t, cciniiti. ~ionne sciii avis dans les plus brefs delais sur 
toiitcs les matikres pour lesquelles i l  est obli~atoirement consult6 par 
I'einployrur ainsi qiie, Ie ciis Cchfarit, sur les informaticins qu'il reçoit. 

Art. 27. Het comité verst~ekt binnen de kortst mogelijke termijn 
advies omtrent elke aangelegenheid waarover het verplicht gera 
pleegd wordt door de werkgever, evenals, in voorkomend geval, c 
de informatie die het ontvangt. 

tiii tolit cas, I'.ivis siir It. pl,in aiiiiiirl d'actioii est folirni avant la date 
d'cntréc en vig~ii~iir dc ct. pl,in. 

Het advies omtrent het jaarlijks actieplan wordt in elk geval verst 
voor de  datum waarop dit plan moet in werking treden. 

Art. 28. 1.t. fonctioriri'iirc. cli'irgi. de I A  survcillancr pcut c»nv<iquer 
~i'officc li% ciiiiiití~ rt ~issiiriii~r I,i pri'sicic~ricc. de la ri.unioii. 

Art. 28. De met het toezicht belaste ambtenaar mag ambtshalve 
comitb convoceren en het voorzitterschap van de vergadering op : 
nemen. 

Ar t .  29. 11 csst irilt~rdit ~ i i i x  incriilirc~s dii comiti. dc conimuniqiier A 
rl'iiitr(xr pitrsiaincs OU iic diuiilg~ii.r les rensiijinenierits glc>bai~x i i i i  

iiiciiridiii~l~, ~ioiit ils (int ciirinairs~iiiir en raison des fiiiictions ou 
iii.iiiil,i~s qii'ils cscrct~nt, si ccl'i portca prCjiidici~ aiix inlcr2ts de 
I't~~iiploy~iir o11 dtss trav'iilli~iirs. 

Art. 29. De leden van het coiniti. moven zowel de globale al: 
individuele informatie waarover r i j  beschiken ingevol e de funcîir 
rnandatcn die zij vervullen, niet aan anderen mededefen of opent 
maken, indicn dit de helangen van de werkgever of van de werkncn 
scliaadt 

I <i  diil>viitiiiii I ' , ~ l i r i i . ~ i  I"' n'<i piiiir 11111 ni ii'ciitr,ivt~r It.\ rt~l.itiori\ 
~ r i i i l  I c i i t i ~ ~ i t  t r I ; I C  i l c n i ,  i 
c i i i i i r . i i i ~ ~  ~ i a i i i  ririiii di rr.i<iriare,r i ~,crnp~iiyi>iir rii c.is dc iiillirend ai1 
r i i i  c 3 , i ~ i  dil r - c i i i i i t i S .  

Dr brpalin): van hct c,crstc lid herft nipt tot doel de norn 
l)t,trekkin .cri tiisstri dts vakvcrcnigin .en r n  de nfgrxtnardigden in 
ciiiiiiti. te kt-ienimeren en doet gwn Areuk  aan hun recht om ricb 
dts werkgever te wenden in geval een geschil rijst in liet comiti.. 

A r t .  3 0 .  1 1 . 5  i i i ~ - i i i I i i - t ~ \  ic~pr.i.5t~rii,irit 1t.5 tr.~\..iillt.iir\ ,111 i c i i i i i t i .  »rit 
L I I O I I  < I  ( l i l t ,  ~o1 i i~~i t111:~  ,ippri~pi-it~> 

Art. 30. Dr Icden, vcrtrgc.nwoordigcrs van de werkncrnc-rs in 
comiti., hehhen he-t rttclit op ren passendt. ciplcidirig. 

l \ I ( ,  rit. 1>tLut <,tri, niiscl ;i I t%iir  ili.ir):t. c.t cllis \c p.iw(- i l i i r ~ r i t  li,  t r n i p  
l t r i l  i ~ t i r n i ~ t ~ i t  i I ~ I I  o 1 c 1  C t r I 

Zij mag niet tc Iiiinncn lastc. komen cn wordt gctgrvrn tijden? 
wc-rhtild of ovrrcrnkomsti~ de dcshctrcffrndc collcctit~~~r arhcidso 

I r -  L I I ~ ~ > ~ I I : o I ~ ~  lc,):,ilt>~ !,i co : i t~~~rn~~t i t  t~c.ril\timstt~n (if ivcltt~lrlk<~ rc*gcIin);rn 
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Si8itroii V - Le r+glement d'ordre interieur I Aidt.litis i! - Het hui~hoi id~l i jk  reglement 

Art. 31. Sans prtjiidice des dispositions d e  la section 111, Ie ri.glemciit Art. 31. On\*erminderd d e  bepalingen van atdeling 111, bevat Iiet 
d'ordre intCritSur dolt crintenir au  moins les points suivants : I huibhoudelijk reglement tcn minste d e  volgende punten : 

1- les modalitfis concernant Ie iieu ct Ie moment des réunions; l 1" de  nadere regels betreffende d e  plaats en  het tijdstip van de 
vergaderingen; 

2" les noms et réntims des membres effectifs ct supplt.ants qui 
re rbscntent I'emp&yeur ainsi que les noms et prenonis dei  niembro 
ekcti.fs ct supplecints qui représente!it les trariillriirs; 

5' Ic modr  d'iiiscription d'un point A I'ordre d u  jciiir; I i de  wij" \vaarop n b n  piint kali ivorden ingrrchrt,rrii tip de a g r n ~ l r ;  

2" d e  naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende Irden 
die de werlgw,er vertegen~vcmrdigen en Jt, nrani ni riiiiriiaam vrn de  
gtL\\tontx cn plaatsvrr\~angende leden die de ~vc~rkiieii i t~r~ \.crtrgt.nt\*ricir- 
digitn. 

3.' Ie ncim ct pri,noin d u  prébidciit ct, Ie cas cché.int ct-ux de scin 
ienipl,i(ant; 

4" les rnodalités concernaiit la tiche d u  president ct Ics moda1itC.s 
5t.lon Icsrluclles il peut se faire rempl~cer; 

h Ie mode de convocation de5 mian1brt.s A la ri.iiniiin, 

7 - Ie'; iiiiidaliti.5 coiiccriiaiit Ie dcrtiiilcment des réiinionb, 

3" d r  naam en vtwimaarn van de \fcmrzitter en, in vourkom~mii geval, 
van zijn plaatsver\,anger; 

4" dt. nadere regels betreffende de taak van di. \,oorzitter vn d e  \vijre 
\vaarop hij rich kan laten vervangen; 

h ' de  wij7t* \vaarop d e  leden worden opgeroepen voor de  \ f r rga~ie-  
ring; 

7' di, ntiilcrc i-cgels hetrefteiide het verloop van de vt3rgaderingcn; 

8.' les rnodaliti.~ concernant Ie qiioriim d e  r6sences cxigt? afin d e  
piiiii~i>ir se réu~iir ~~a lab leme~i t  ainsi qur Ie mo& d e  constaiatitin qu'un 
accord a Eté obtenu; 

X" d e  nadere regels betreffende Iict vereiste aanwezigheidsqu«rum 
om rcrhh eldig te kunnen vergaderen en d e  wijze iil.iarop wordt 
\~astgestelcfdat er een akkoord is; 

9" Ie mode de consultation des rapports, des  avis ct d e  tous Ics auhes 
Iociiments qiii doivent etre tenus iì la dispositioii du  cnniite par 
'eniployeur; 

I I" Ics modalites concernant la designation des d6légaticins \-is@es 11" de  nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigin- 
iiix .irticli.s 10 h 12 ct la compositicin de ces delegations; l gen bedoeld in d e  artihelen 10 tot 12 en d e  samenbtelling van die 

af\raardigingeii; 

9" ile wijze waarop inzage wordt verleend in d e  \.erslagen, adviezrn 
en alle andere dociimenten die door d e  wcrkge\rcr moeten \\,orden ter 
beschikking gehouden van het comite; 

10" Ir mode et Ir delai d e  conservation des  archives d u  coniite aimi 
111' les modaliti.5 de consultation de celles-ci par les rnembres d u  
'ornitc; 

10" de  wijze van bewaring en de  termijn van hewaring van hrt  
archief van het comité e n  d e  nadere regels brtntffende dc  inzage ervan 
door de  leden fran het comité; 

13.' Ic'; nmdalités conceniarit les contacts vises ;i I'article 17; I 13' de  nadere regels betreffende de contacten bedoeld in artikel 17; 

12" la nature des moyens, notamment sous  la frxme d'un carnet d e  
iotc.5 o ~ i  d 'un moyen d e  rapport @qui\salent, qiii en  npplication d e  
'.irticlc 20 sont mis i la disposition des mernbrcs d u  coinité; 

1-i" Ics rnoda1iti.s ri-l'itivcs aiix rfiuiiions proparatoircs et aiix rciinions 14' dc nadere regels betreffende de \r«»rhcreidende vergadcringeii en 
i~pplt.mcntaires; I betreltende bijkomende vergaderingen; 

12" de  aard van d e  middelen, inzonderheid onder de vorm van een 
notitieboekje of een gelijkwaardig rapportcriiigsmiddel, die in tcicpas- 
sing van artikel 20 ter beschikking worden gesteld van de leden van het 
comit6; 

15' Ie nicidc dc ron\~cicatioii des ext>i~rts, Ie ras i.chtant; I 15' de  wijze waarop, in voorkcimcnd geval, deskiindigen wcirdrii 
uitgenodigd; 

I r ,  ' It. niodï d'information dii persoriiiel sur  les pniiith 2 I'ordrr d u  16" de  wijze waarop het personeel ivordt geïnf<irmeerd <i\,cr dc 
nir i,( h u r  les ~iCci>icins d ~ i  comité, I agt~iida~iuiiten en d e  beslissingen van het coiniti.; 

17 1.1 proii.iliirr de mcidification dil reglcnieiit 

5i.c-liiiii V1 - Dispositiciris tiiialc>s 

17" dil procrdtirr tot lvilziging van het rr.):lemcnt 

/\/dt~l~ii,y Vl. -- Slotbcp.ilingcii 

Art. 32. I.',ir11(.1~- 211 di, I'arrCti. royal dil 27 riinrs IYL)ti rcl,itif ;i ILi 

iIitii1iii* clii bit.11-ittrt* iics tr;i\~aillcurs 101.5 d e  I'cxïcution dc Itniir trav'iil 
. t  a l~riige.  

' Art. 32. rlrtihcl 29 van Iiet koninklilk beduit ~ , , ~ i i  27 nia,irt 1998 
L~ctrcftcii~lc~ Iiet bcdeid inzakt. het welzijn v,\n J e  wcrhncmcrs bij di, 
iiitvoeriii): v~in l i i i i i  werk wordt opgelirvcn. 

Art. 33. 1:articlc 1.1, alirit.,i li dc I',ii.ri.tï rciyal du 27 inars IC)Ot( rel'ltif 
i s i ~ r \ ~ i c c ~  iriterni' poiir 1.1 I'rïvt,ntion ct I,i Protc.ction aii 'lr,i\,ail, est 
iiipl'icï p‘ir I ' ~ i l i i i C ~ i  siiivaiit : 

' Arl. 33. Artikrl 14, vijfde lid van liet koiiinhlilh hesluit \ ,di l  

27 iii,i,irt 1998 hetrcffeii.iidC de  Iiiteriic Diciist vcicir Preventie c.11 
Bc~clic,rriiiiig op tirt Werk, wordt vervangen door het volgende lid : 

1 'cniiiployc.cir dorinca siiitr h crt .ivis, coiil'ornii.nitmt ,\ I'.irticlï 19 iIc 
rri.t+ roy.il i , i ~  1 oi.ii I W V  rcIiitif .iiix inissiciiis rt aii fonc~iciiiiieinnit 
,s ciiiniti.s liour la prí-\vvntioii ist \,i ~ircitt*ctioii aii triivail ) b .  

< &  Ilc werkgcv~r veeft geviilgaan dit ad\riesovcreenkoiiistigartikcl 19 
van liet koninklilk bes~iii t  van 3 mei 1999 brtreffendt~ de opdrachten en 
<ic wrrking van dtl coniitl's vcioi. prevtxntie en  bescherming o p  Iict 
~ f t ' r k .  I> 

A r .  4 l ' r c  7 l ,  i n  2, I i r t r ~ l a  r 
111iï'i s i~ iv~i i i t  

\ Art. 34. Artikrl 17, 5 1,  twrrdc lid, \.,iii Iiistzt~lfdc hcsliiit tvortlt 
vt*r\"iiipSn door Iict v~ lge r i~ l t -  licl  : 

1 y i r  r t i c t  i ,  n f o r n n t ~  r t i  l i' 
ri-Ctt. i i i > t , i I  ril1 l i i i i i  lli09 i i I . i t i f  . i c i \  riiiv,iiiiir ct .ili ii~iiiliiiniii~~iiinf 
5 1 ori i i t@~ poiir I J  pr(*\.csrition 1.t I A  t > r o t ~ ~ ~ - t ~ o i ~  ~ i i i  t rL~\cii l  p, 

L>(. ivc~rkgt~\,cr ~ c f t  gcvcrl~ 'ian dit .id\~ir.s ovt~rc*ciikonist~~ ,irtikc.l 10 
i f . i i i  lirt honiiihlilk!~rsliiit \,.in 3 mci 1490 hi*trclfcniic dc iipdraclifrn c.11 
dc  ~vïrLii1): v~in d ï  coiniti.s voor prevtmtic, t v  h c ~ r h ~ r n i i i i ~  op 1ii.t 

v,r~-rk 3 ,  

t .  S .  l ' l  I ,  1 1 n  2, i r l t n t t  r o l 
t l t r ~ l  r o i v  r l a r t  1 I c t  s 
f t , \  ricr ILi4h 1.1 27 .\i~ptciribrt~ 1947, rnodifiï par I'arrCti. r~iv~il  dil 

Art. 35. Artikt-l 54rlrir1f~~rti, twcrdc lid, van hi*t algcniren reglttiiirnt 
\,oor d r  irl>riJsheschcrming, goedgt~kciird bij d c  heslutrn van dis 
Rcsgriit \,.in 11 fvl~ruari 1946 en 27 septt.mber 19.17, p~\zi17igd h11 I ~ c ' t  

I I I I I ~  Ik):< ( , \ t  ,iIv11):1> LciniriLlilL Iict4~iit van 20 j ~ i r i i  1Y75 ivordt opy,(~lic~vt~ii 
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Art. 36. L'article 108, Li l", d u  mème rel;lement, m»dilit! par les 
arrctc'z royaux des 2 aoüt 1968. 20 mai 1980 et 27 mars 1998, est 
rcrnplace par Ie paragraphe suivant : 

l"'. Le médecin-chef du service rédige un rapport ortant sur la 
periode écou[6e et notamment concernant les activites f u  service, les 
problèrnes de prl.vention qui retiennent son attention, les resultats qu'il 
a obtenus et les mesures qu'il propose. 

Ce rapport ~ s t  conforme au modPle fixé par Ie Ministre de I'Emploi et 
du Travail, tant en ce qui concerne sa présentation que son contenu. l> 

Art. 37. Sont abrngés dans Ie meme rPglement : 

1" I'article 147ucti~.s, rncidifié par les arrétés royaux des 16 avril 1965 
ct 27 mars 1998; 

2" I'article 835, inbéré par I'arrêté royal du 21 mars 19% et modifié par 
I'arréte royal du 27 mars 1998; 

3" I'article 836, modific par I'arrêté royal du 8 mars 1976; 

4" la section 3 du titre V, chapitre 11, romprenant les articles 837 A 
839iiccii.s, modifiée par les arrëtés royaux des 10 mars 1971.20 juin 1975, 
11 mars 1977, 14 septembre 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 
7 aoüt 1995. 

I Art. 36. Artihel 10S. 5 1, v a n  hetzelfde rcglemrnt, gewijzigd bij d 
koninklijke besluiten \.an 2 augustus 1968, 20 mei 1Ytì0 e 
27 maart 1998, wordt venrangen door de volgende paragraaf : 

,s €J 1. De geneesheer-diensthoofd stelt een verslag op met betrekkir 
tot de verstreken tijdspanne en dat betrekking heeft o p  inzonderheid c 
werkzaamheden van de dienst, d e  preventiemaatregelen die zi 
aandacht hebben gewekt, de  resultaten die hij heeft bereikt en r 
maatregelen die hij voorstelt. 

Dit verslag stemt overeen met het door de Minister van Tewerkstc 
ling en Arbeid vastgestelde model, zowel tvat d e  presentatie als I 

inhoud betreft. B* 

I Art. 37. Worden opgeheven in hetzelfde reglement : 

1" artikel 147octies, gewijzigd bij de koninklijke besluiten v 
16 april 1965 en 27 maart 1998; 

2" artikel 835, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart IS 
en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 1998; 

) 3" artikel 836, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 maart 19 

4" de afdeling 3 van titel V, hoofdstuk 11, dat de  artikelen 837 
839drcirs bevat, gewijzi d bij de koninklijke besluiten I 

I0 maart 1971, 20 juni 1875. 11 maart 1977, 14 september 1' 
8 februari 1993,18 juni 1993 en 7 augustus 1995. 

Art. 38. Cont charges de la sunreillance du respect des dispositions Art. 38. Zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepa 
du present arrêt6 : 1 gen van dit besluit : 

1" les ingenieurs, ingenieurs indushiels, ingenieurs techniciens et 
contr0leurs techniques de 1'Inspection techique de I'Adrninishation 
de la sécunte du travail; 

2" les médecins-ins ecteurs d u  havaii et les inspecteurs adjoints 
d'hygihne du  haiail Be irins ection médicale de I'Admi,stration de 
IPhygiPne et de la médecine tmvail. 

1" de  ingenieurs, industrieel ingenieurs, technische ingenieurs 
technische controieurs van de Technische Inspeche van de Admini- 
tie van d e  arbeidsveiligheid; 

2" de  geneesheren-arbeidsinspecteurs en d e  adjunct-inspecte 
arbeidshygiëne van de Medische Inspectie van de  Administratie val 
arbeidshygiëne en -geneeskunde. 

1" c t  Titre 11. - Structures organisationnelles N I 1" ct  Titel 11. - Organisatorische shucturen 11 

Art. 39. Les dispositions des articles 1" h 31 constituent Ie Xtre 11, 
Chapitre I V  du code sur Ie bien-Ctre au travail avec les intitulés 
suivants : 

2" 11 Chapitm IV. -Les comités pour la prévention et la protection au 2" c( Hoofdstuk N. - De comités voor preventie en beschermin, 
travail > B  I het werk. b) 

Art. 39. De bepalingen van d e  artikelen 1 tot 31 vormen Tte 
Hoofdstuk N van de codex over het welzijn o p  het werk me' 
volgende opschriften :- 

Art. 40. Notre Minictre de 1'Empioi et du Travail est charge de 
I'e~écution du présent arrêté. 

Donné i'~ Bruxelles, Ie 3 rnai 1999. 

ALBERT 

Par Ie Roi : 

La Ministre de I'Emploi et du Travail, 
Mme M. SMET 

Art. 40. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast mc 
uiivwring van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 3 mei 1999. 

ALBERT 

Van Koningswege : 

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, 
Mevr. M.  SMET 

Note I Nota 

ArrCtk rnyal du 21 mars 1958, Moiiiti-iir b$r des 30 el 31 mars 195R. I Koninklijk besluit van 21 maart 1958, Bi.lgisc11 Stnntsblnd van 
31 maart 1958. 

(1 )  RefC.renccs au Motiil~~iir ~CII(E : 
Loi du 4 aoiit 1996, Morirtciir br lp du  18 septernbre 1996. 
ArrW du Régcnt du 11 février 1946, Motiitcrrr br1,se des 3 et 

4 avril 1946. 
Arréte du Rcgrnt du 27 septembre 1947, Mi~iiitciir bcl~c des 3 ct 

4 octobre 1947. 

Arrr?t(. royal dil 16 avril 1965, Moiiitrrrr. brls~. du 4 juin 1965. 

(l) Verwijzingen naar het Bclgiscli Stnnlsblnd : 
Wet van 4 augustus 1996, Bclgiscl~ Ctnntsblnd van 18 september 
Besluit van de Regent van 11 februari 1946, Brlsiscli Slantsblnc 

3 en 4 april 1946. 
Besluit van de Regent van 27 september 1947, Bclgisclr Ctnnbbln 

3 en 4 oktober 1947. 

Arretb royal du 2 aoiit 1968, Motiitcirr b~,l,pc du 24 aoüt 1968. 

Arretb royal du 20 jiiin 1975, Moriitrrir b í .1~~ du 15 juillet 1975 
Arri.t(. royal dil 8 mars 1976, Moiiitrirr lirl~y~~ du 2H avril 1976. 

Arrc?t6 rciy<il i f i i  I I  mars l 9 n ,  Mi,tiitrirr br1,yt du 4 niai 1977. 

Arrc?t6 i-oy~l du 20 mai 19H0, Motiitr~ir tirl,yc du 7 luin 1980. 
ArrCtP royal du 14 septernhre 1992, Motiitriir hr1g.r d u  30 septern- 

hri, 1912. 
Arri?ti. roy'il dil H fCvricr 1993, Mo~ritrirr blplLqr du 4 mars 1993. 

11rri.ti. roynl d11 1H luin 1993, Mni~ilciir brlgc dil 8 juillet 1993. 
Arrilti. rciy.11 du 27 mars 1098, Mliriitrirr lirlsr du 31 mars 1998 

Koninklijk besluit van 16 april 1965, BrlCqisclr Stnnlsblnd 
4 juni 1965. 

Koninklijk besluit van 2 augustus 1968, Brl~isclr Sfnntsbln( 
24 augustus 1968. 

Koninklijk besluit van 20 juni 1975, Bclgiscli Stnntsblnd van 15 juli 
Koninkli'k besluit van R maart 1976, Brl~iscli Stnntsblna 

28 april IY?'~. 
~oninklijk besliiit van 11 maart 1977, Bc1,yisclr Sfnntsblnr 

4 mei 1977. 
Koninklijk besluit van 20 mei 1980, Br.l,~isclr Stnntsblnd van 7 juni 
Koninklijk besluit van 14 september 1992, Rrl~isclt Stnntsbla 

30 september 1992. 
Koninkli'k besluit van H febmari 1993, Bcl,qi.~rh Stnntsblní 

4 maart 1 9 h .  
Koninklijk besluit van 18 juni 1993, Brl~iscli Stnnfsblnd van 8 jul 
Koninkli'k besluit van 27 maart 1998, Rcl~isrli Slaalsblnl 

31 maart 1498. . 



B i j l a g e  6 
REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET .... OVERLEGCOMITE ('1 
VAN HET MTNISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
EN DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN 

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPAINGEN 

Artikel 1 .- In dit reglement wordt verstaan onder : 

1" "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel zoals het wordt gewijzigd ; 

2" "reglement" : het reglement van orde bedoeld in artikel 32, van het besluit dat door artikel 47 
van overeenkomstige toepassing is op het overleg ; 

3" "comité" : het Overlegcomité ; 

4" "voorzitter" : de voorzitter van het comité. 

Art. 2.- Luidens artikel 32, van het besluit regelt dit reglement de gevallen waarin het besluit niet 
heeft voorzien. De bepalingen van het besluit hebben echter, steeds voorrang op deze van dit 
reglement. 

Art. 3.- Dit reglement wordt vastgesteld en kan slechts worden gewijzigd mits uitdrukkelijke 
instemming van de overheidsafvaardiging en de afvaardigingen van de representatieve vakbonden. 

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling treden de wijzigingen aangebracht 
in dit reglement in werking vanaf de vergadering volgend op deze waarin overeenstemming werd 
bereikt. 

HOOFDSTUK I1 - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET OVERLEGCOMITE 

Art. 4.- Het secretariaat van het comité is gevestigd in 

Ai-t. 5.- Alle briefwisseliilg uitgaande van de leden van liet comité wordt gericht aan de voorzitter, 
................... 
.......................................................... 

I ' invullen : basis- of t~issenoverlegcoinitC lir. 



In afwachting van de mededeling van bedoeld adres of bij ontstentenis ervan wordt de 
briefivisseling bestemd voor de vakbonden gestuurd naar hierna volgende adressen : 

- de heer Voorzitter van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
T.a.v. Sector Ministeries en Zeewezen 
Fontainasplein 9- 1 1 
1000- BRUSSEL 

- de Christelijke Centrale der Openbare Diensten 
T.a.v. Sector Ministeries 
Oudergemselaan 26 
1040- BRUSSEL 

Art. 7.- Alle stukken met betrekking tot het comité worden in één exemplaar toegezonden aan de 
leden van de overheidsafvaardiging ; één exemplaar en een aantal afschriften aan de vakbonden 
zoals bepaald werd in artikel 6 en één exemplaar aan de preventieadviseur voor die vergaderingen 
waaraan dit lid krachtens artikel 44 van het besluit deelneemt en aan de arbeidsgeneesheer. 

Een beperkt aantal bijkomende exemplaren wordt, ter informatie, gestuurd naar de vakbonden 
die er schriftelijk om verzoeken. Deze aanvraag wordt aan de voorzitter gericht. In deze aanvraag 
wordt het adres vermeld waarnaar deze bijkomende documenten moeten worden verstuurd. 

Art. 8.- Onverminderd het bepaalde in de artikelen 46 en 47, tweede lid van het besluit moet bij de 
schriftelijke vragen van een vakbond tot plaatsing van een aangelegenheid op de dagorde van het 
comité de voor het overleg noodzakelijke documentatie gevoegd worden. De redenen waarom het 
comité bevoegd wordt geacht dienen erin vermeld te worden. 

Art. 9. $1 De voorzitter stelt de dagorde vast rekening houdend met de bepalingen van de 
artikelen 45, 46 en 47 van het besluit. 

$2 De voorzitter roept het comité bijeen uiterlijk zestig dagen na ontvangst van de 
schriftelijke vraag van de vakbonden om overleg te plegen over een aangelegenheid. 

De voorzitter kan om dwingende redenen weigeren een puilt op de dagorde te plaatsen. 
In dat geval moet hij binnen vijftien dagen na het versturen van de aanvraag de redenen 
van zijn weigering ter kennis brengen van het comité en van de betrokken vakbond. 

De voorzitter roept liet comité zo spocdig mogelijk bijeen en uiterlijk derig dagen na 
ontvangst van de schriftelijke vraag van de vakbonden om een aangelegenheid m.b.t. het welzijz 
op het werk op de dagorde te plaatsen. 

Dezc termijnen wordt geschorst tijdens de vakantiemaand augustus. 

$2 De aangclcgenheden n-iet betrekking tot het welzijn op het werk worden vooraan op de 
clagorde ingcschrcvcn. 



$3 Het comité vergadert tenminste driemaal per jaar. Op de dagorde wordt o.m. geagen- 
deerd:. de (periodieke) verslagen van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
en van de arbeidsgeneesheer, in voorkomend geval de arbeidsongevallen ... . 

$4 Het comité duidt de leden aan om als afgevaardigden deel te nemen aan de (jaarlijkse) 
rondgang. 

$5 Het comité stelt een afvaardiging samen en stelt de procedure vast om ter plaatse te 
gaan wanneer er dringend reden toe is en telkens een ernstig ongeval, technische incidenten of 
intoxicatie te vrezen valt of gebeurd is. 

96 Het comité stelt minstens een lid vertegenwoordiger van de overheidsafvaardiging en 
minstens een lid vertegenwoordiger van de  vakbonden aan om de arbeidsinspecteur te woord te 
staan bij zijn bezoek. De aanstelling gebeurt "per definitie niet nominatief'. 

Art. 10.- De oproeping met de dagorde vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering van het 
comité, de volgorde waarin de punten onderzocht zullen worden en, per punt, de termijn waarbin- 
nen het overleg moet beëindigd zijn. Elk punt van de dagorde draagt een volgnummer dat ook 
vermeld wordt op alle betrokken documenten. Deze documenten zelf dragen een reeksnummer. 

Art. 1 1 .- In voorkomend geval wordt op de oproeping de datum of data, het uur of uren en de plaats 
of plaatsen vermeld waarop het overleg betreffende één of meerdere punten van de dagorde 
desgevallend zullen worden verder gezet. 

Art. 12.- De oproepingen met de dagorde en met de voor het overleg nodige documentatie en in 
voorkomend geval de documentatie m.b.t. het welzijn op het werk worden overeenkomstig de in 
artikel 27 van het besluit bedoelde termijnen verstuurd. 

Art. 13.- De punten van de dagorde inzake het overleg worden onderzocht in de volgorde waarop 
zij in het document voorkomen. 

Ai-t. 14.- Voor de vergaderingen waarin aangelegenheden m.b.t. het welzijn op het werk worden 
behandeld kunnen op deze vergaderingen nieuwe piinten op de dagorde worden toegevoegd indien 
de aanwezige afgevaardigden éénparig hun akkoord betuigen. In dat akkoord wordt ook de plaats 
vennéld waarop deze punten op de dagorde worden ingeschreven. 

Elke afvaardiging mag voorstellen om bepaalde punten die op liaar initiatief op de dagorde 
werden geplaatst, van de dagorde te schrappen of te verdagen. Behoudens uitdrukkelijk en 
gemotiveerd verzet van een andere afvaardiging, gaat de voorzitter in op dat verzoek. Geen punt 
ka11 van de dagorde afgevoerd worden zoiider het uitdrukkelijk akkoord van de afvaardiging die het 
initiatief nain om dit punt op de dagorde te doen inschrijven. Deze schrappingen en verdagingen 
\\lorden, naast het punt in kwestie, in de notulen opgenomen. 



Art. 15.- Op verzoek van de secretaris tekenen de leden van de overheidsafvaardiging en van de 
vakbondsafvaardigingen, de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer en de technici, een aanwezig- 
heidslijst. De secretaris geeft duidelijk de hoedanigheid weer waarin zij optreden (lid van de 
overheidsafvaardiging, plaatsvervanger van een lid van die afvaardiging, technicus van die 
afvaardiging, lid van een vakbondsafvaardiging of technicus ervan, preventieadviseur, arbeidsge- 
neesheer). 

Zolang hun aanwezigheid vereist is, blijven de technici op de vergadering. 

Art. 16.- De vastgestelde termijn voor het beëindigen van het overleg kan verlengd worden mits 
uitdrukkelijk akkoord van alle aanwezige afvaardigingen. Dit akkoord wordt opgenomen in de 
notulen. 

Art. 17.- De voorzitter kan, zodra het overleg beëindigd is en na de verschillende aanwezige 
afvaardigingen hierover geraadpleegd te hebben, ter vergadering het volgende meedelen: 

- de in artikel 49 l van het besluit bedoelde termijn waarbinnen een afschrift van de notulen 
bij een ter post aangetekende brief zal verzonden worden aan de werkende en aan de plaats- 
vervangende leden van de afvaardiging van de overheid, aan de betrokken vakbonden en, in 
voorkomend geval: aan de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer ; 

- de datum waarop de in artikel 49, $2 van het besluit bedoelde termijn verstrijkt waarover de 
leden van de afvaardging van de overheid, de vakbonden en, in voorkomend geval, de preven- 
tikadviseur en de arbeidsgeneesheer beschikken om hun opmerkingen inzake het afschrift van 
de notulen aan de voorzitter mede te delen; 

- de datum van de eerstvolgende vergadering waarop deze opmerkingen zullen worden 
onderzocht. 

Art. 18.- De voorzitter kan, op verzoek van een afvaardiging en na raadpleging ter vergadering van 
de andere afvaardigingen, de vergaderingen onderbreken voor de door hem bepaalde duur. 

Art. 19.- Op voorstel van één of meerdere afvaardigingen, kan liet comité werkgroepen ad hoc 
oprichten. De voorzitter draagt aan deze werkgroepen bepaalde opdrachten op. Deze werkgroepen 
bestaan enerzijds uit leden van dc overheidsafvaardiging en anderzijds uit leden van de afvaardi- 
gingen van de representatieve vakbonden. De voorzitter van het comité duidt de voorzitters aan van 
de werkgroepen. De voorzitter van elke werkgroep regelt de werking van elke werkgroep in 
overleg met de betrokkeil leden. 

Art. 20.- De vergaderingen van hct comité en van de werkgroepen zijn niet openbaar 
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Art. 21 .- Elke vakbond kan op het secretariaat van het comité inzage nemen van de documenten die 
betrekking hebben op het overleg waartoe ze toegang hebben. Deze documenten zijn : de oproe- 
pingen met de dagorde en bijbehorende documentatie, de notulen, met uitsluiting van de docu- 
menten en opmerkingen die van de overheid uitgaan of van een andere vakbond en die niet 
verstuurd zijn naar alle partijen die van het comité deel uitmaken. 

Tekst aangenomen in de vergadering van het ... Overlegcomité ... ( l )  van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van ... ('). 

DE ALGEMENE CENTRALE DER OPENBARE DIENSTEN, 

DE FEDERATIE VAN DE CHRISTELIJKE SYNDICATEN 
DER OPENBARE DIENSTEN, 

De Voorzitter, 

1 .  inv~illcn : basis- of tussei~ovcrlegcomité nr. 

' datum invullen 


