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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 JUNI 1999 

I DAGORDE 

1. Preventieadviseur-coördinator: presentatie beleidsnota (met inbegrip van 
de ontwerpoproep tot kandidaten annex functiebeschrijvingen voor de 
preventieadviseurs) (HOC 99 /6 )  

2. Interne Dienst Preventie en Besche~ming: jaaE!!eEslag 1998 ( H W  99/71 

3. Arbeidsgeneeskundige Diensten: jaarverslag 1998 (HOC 99/8). 

I1 NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING AFWEZIGE LE= 
DEN VAN DE AE'VBBRDIGING VAN DE OVERHEID 

Vaste kern van permanente leden 

1.De heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans 
Cornelis, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 

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

3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, afwezig met kennisgeving. 

nihil 
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I11 BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING AEWEZI- 
GE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN. 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 
de heren: Hilaire Berckmans 

Ronny Vande Winkel 

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

de heren: Stefaan Van de Kerckhove 
Guido Ceulemans 
LUC Willaert 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

nihil 

Administra tie 

mevrouw Gisele Gilis, hoofdmedewerker, afdeling Wervingen en 
Personeelsbewegingen 

de heer Raymond Van Campenhout, preventieadviseur-coördinator IDPB 

V KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN O m R  : 

agendapunt 1. Preventieadviseur-coördinator: presentatie beleidsnota (met 
inbegrip van de ontwerpoproep tot kandidaten annex functiebeschrijvingen 
voor de preventieadviseurs) (HOC 99/6) 

De preventieadviseur-coördinator bespreekt zijn beleidsnota (document HOC 
99/6) aan de hand van een diapresentatie (document HOC 99/6 bis). 

De belangrijkste vernieuwing is de organisatie van de Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming (IDPB) volgens een dubbele invalshoek: 
- enerzijds in functie van de risicogroepen 
- anderzijds in functie van het territorium. 
Daarbij rekening houdend met het aantal preventieadviseurs ( a ) ,  de struc- 
tuur van het syndicaal overleg en de structuur van de organisatie, wordt 
een taakverdeling tussen de preventieadviseurs voorgesteld (document HOC 
99/6 ter). 
Per beleidsdomein zullen in het algemeen twee preventieadviseurs verant- 
woordelijk zijn, zij het in een ander territorium. 
Dit betekent enerzijds dat preventieadviseurs die elk in een ander territo- 
rium verantwoordelijk zijn voor hetzelfde beleidsdomein onderling systema- 
tisch moeten overleggen. 
Anderzijds kunnen met deze organisatie zekere specialismen ontwikkeld wor- 
den en kan de afwezigheid van een preventieadviseur opgevangen worden door 
de college met hetzelfde beleidsdomein. 
In dit verband geeft de preventieadviseur op vraag van de vakorganisaties 
duiding over een aantal toepassingsmodaliteiten. 
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De beleidsnota voorziet voor de preventieadviseurs de mogelijkheid tot tele 
thuiswerk op vrijwillige basis. Als voorlopige richtlijn wordt gesteld dat 
elke preventieadviseur minstens één dag per week voor overleg naar Brussel 
komt, en dat alle preventieadviseurs minstens éénmaal per maand samen ver- 
gaderen (stafvergadering). 

Inzake de voorgestelde oproep tot kandidaten annex functiebeschrijvingen 
voor de preventieadviseurs komt inzonderheid het probleem van de stand- 
plaats aan bod. Dit probleem is gekoppeld aan de vraag of de preventieadvi- 
seurs over een dienstwagen kunnen beschikken, waarbij wordt gesteld dat dit 
weliswaar wenselijk maar momenteel om budgettaire redenen nog onmogelijk 
is. De standplaats zal, afhankelijk van de woonplaats en het territorium 
van de preventieadviseur, worden vastgesteld hetzij in de woonplaats, het- 
zij in een provinciehoofdplaats. De standplaatsbepaling in de ontwerpoproep 
zal in die zin worden aangepast. 

Tijdens de verdere besprekingen komen nog een aantal implementatiemodali- 
teiten aan bod die door de preventieadviseur-coördinator worden geduid. 
Essentieel is dat een aantal aspecten van deze beleidsvisie kunnen en waar 
nodig zullen bijgestuurd worden op basis van de ervaringen na een periode 
van concrete werking volgens het nieuwe concept. 

Er wordt afgesproken dat: 
- de overheid op korte termijn aan de administratie de opdracht zal geven 

om de dienstwagen voor de preventieadviseurs in te calculeren in de be- 
grotingsvoorstellen 

- de bespreking in het Hoog Overlegcomité van de voordracht van de preven- 
tieadviseurs door het college van secretarissen-generaal (art. 11 
36quater VPS) wordt voorzien op maandag 5 juli 1999 om 9.30 uur. 

Gelet op de uiteenzetting/bespreking en de afspraken, en op vraag van de 
voorzitter geven de leden van het Hoog Overlegcomité unaniem een positief 
advies over de beleidsnota van de preventieadviseur-coördinator in het al- 
gemeen en in het bijzonder over: 
- de ontwerpoproep tot kandidaten annex functiebeschrijvingen voor de pre- 

ventieadviseurs (mits de standplaatsbepaling wordt aangepast) 
- het telethuiswerk op vrijwillige basis voor de preventieadviseurs. 

Het overleg over het eerste agendapunt is hiermee beëindigd. 

agendapunt 2: Interne Dienst Preventie en Bescherming: jaarverslag 1998 
(HOC 9 9 / 7 )  

Het Jaarverslag 1998 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 
(IDPB) wordt besproken aan de hand van een diapresentatie door de preven- 
tieadviseur-coördinator. 

In het algemeen komen de volgende aspecten aan bod: 
- inlichtingen betreffende het ministerie van de Vlaamse gemeenschap 
- inlichtingen betreffende de ongevallen op de plaats van het werk 
- inlichtingen betreffende de ongevallen op de weg naar en van het werk 
- inlichtingen betreffende de arbeidsveiligheid 
- inlichtingen betreffende de gezondheid 
- inlichtingen betreffende de hygiëne 
- inlichtingen over verfraaiing van de werkplaatsen 
- vorming inzake arbeidsveiligheid 
- verspreiding van documenten, inlichtingen aan het personeel 
- voornaamste thema's van het jaaractieplan, inzonderheid 'roken op het 

werkf. 
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Na een algemene bespreking wordt verder ingegaan op een aantal specifieke 
problemen op het terrein (onder meer het agressieprobleem in de instellin- 
gen voor bijzondere jeugdzorg). 

Inzonderheid wordt ingegaan op het probleem van de (arbeids)ongevallen. 

De preventieadviseur-coördinator presenteert daarbij een aantal grafieken 
waaruit blijkt dat de ongevallen, zowel naar aantal als naar oorzaak, sterk 
gerelateerd zijn met de organisatieentiteiten en dus met de functies (risi- 
coadministraties of afdelingen). 

Belangrijk in dit verband is de vraag naar de correlatie tussen de ongeval- 
len en de erkende arbeidsongevallen. Welke (soort) ongevallen worden ach- 
teraf als arbeidsongeval erkend? Is daar een evolutie en waarom? Is er in- 
zake die erkenning als arbeidsongeval een verschil tussen de departemen- 
ten/administraties/afdelingen en waarom? ... 

De leden van het Hoog Overlegcomité stellen vast dat het jaarverslag geen 
onderscheid maakt tussen de ongevallen en de erkende arbeidsongevallen. 

De preventieadviseur-coördinator merkt op dat dit onderscheid momenteel 
niet kan gemaakt worden omdat de personeelsdiensten aan de IDPB in de regel 
wel de ongevallen melden maar niet de achteraf erkende arbeidsongevallen. 

De leden van het Hoog Overlegcomité vinden de correlatie tussen de ongeval- 
len en de achteraf erkende arbeidsongevallen dermate beleidsrelevant dat 
deze informatie ter beschikking moet gesteld worden van de IDPB. 

In dit verband wordt afgesproken dat: 
- de afdelingshoofden herinnerd worden dat zij elk ongeval moeten melden 

aan de IDPB 
- de personeelsdiensten aan de IDPB melden welke ongevallen wel en welke 

ongevallen niet als arbeidsongeval erkend werden (zo mogelijk met dui- 
ding) 

- de correlatie tussen de ongevallen en de erkende arbeidsongevallen wordt 
opgenomen in het IDPB-jaarverslag 1999. 

Gelet op de uiteenzetting/bespreking en de gemaakte afspraken, en op vraag 
van de voorzitter geven de leden van het Hoog Overlegcomité unaniem een po- 
sitief advies over het Jaarverlsag 1998 van de Interne Dienst Preventie en 
Bescherming. 

Het overleg over het tweede agendapunt is hiermee beëindigd. 

aqendapunt 3: Arbeidsgeneeskundige Diensten: jaarverslag 1998 (HOC 9 9 / 8 ) .  

Omdat de arbeidsgeneesheren niet konden aanwezig zijn op deze vergadering 
van het Hoog Overlegcomité, stelt de voorzitter voor om het overleg over 
dit agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering, die wordt voor- 
zien op donderdag 5 juli 1999 om 9.30 uur. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 
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V1 HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER: 

De leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest bren- 
gen unaniem een positief advies uit over: 

- (agendapunt 1) de beleidsnota van de preventieadviseur-coördinator in 
het algemeen en in het bijzonder over: 
- de ontwerpoproep tot kandidaten annex functiebeschrijvingen voor de 

preventieadviseurs (mits de standplaatsbepaling wordt aangepast) 
- het telethuiswerk op vrijwillige basis voor de preventieadviseurs. 

- (agendapunt 2 )  het Jaarverslag 1998 van de Interne Dienst Preventie en 
Bescherming. 

V1 I AFSPRAKEN : 

Agendapunt 1: 

De overheid zal op korte termijn aan de administratie de opdracht geven om 
de dienstwagen voor de preventieadviseurs in te calculeren in de begro- 
tingsvoorstellen. 

De bespreking in het Hoog Overlegcomité van de voordracht van de preventie- 
adviseurs door het college van secretarissen-generaal (art. 11 36quater 
VPS) wordt voorzien op maandag 5 juli 1999 om 9.30 uur. 

Agendapunt 2: 

De afdelingshoofden worden herinnerd dat zij elk ongeval moeten melden aan 
de IDPB. 

De personeelsdiensten melden aan de IDPB welke ongevallen wel en welke on- 
gevallen niet als arbeidsongeval erkend werden (zo mogelijk met duiding). 

De correlatie tussen de ongevallen en de erkende arbeidsongevallen wordt 
opgenomen in het IDPB-jaarverslag 1999. 

Agendapunt 3: 

De bespreking van het Jaarverslag 1998 van de Arbeidsgeneeskundige Dienst 
wordt voorzien op maandag 5 juli 1999 om 9.30 uur. 

Rik Van der Plas 
secretaris 

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

notulen Hoog Overlegcomité 9 juni 1999 

* 


