
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

HOOG OVERLEGCOMI TE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 FEBRUARI 2003. 

I AGENDA 

1. Voorstel voor de organisatie van een gemeenschappelijke interne dienst 
preventie en bescherming op het werk (GDPB). 

2. Invulling van de formele taak van preventieadviseur psychosociale as- 
pecten bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van 
de beslissing van de Vlaamse regering van 25 oktober 2002. Aanduiding 
van een preventieadviseur van de Externe dienst voor Preventie en Be- 
scherming op het werk. 

3. Vraag ACOD m.b.t. een dodelijk arbeidsongeval. 

4. Bijkomend punt: Voorstel jaaractieplan 2003 ' Welzijn op het Werk' in 
het MVG 

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

Vaste delegatie 

1. De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, 
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Marc Heymans, plaatsvervan- 
ger; 

2. De heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van BinnenLandse Aangele- 
genheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, vertegenwoordigd door me- 
vrouw Sophie Janssens, plaatsvervanger; 

3. De Heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, afwezig. 

Bijkomende leden 
1. De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, O~enbare wer- 

ken en Energie, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, 
plaatsvervanger. 

2. De heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangele- 
genheden, vertegenwoordigd door de heer Willy Dierickx, plaatsvervan- 
ger. 



111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

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

de heren Ronny Vande Winkel 
Eric De Stercke 

mevr. Agnes Cannaerts 

2 . De~Feberat~e~.~a.n..~~e..Christ.e.i . i- . j .ke~.S~~di~c.at.en~~~a~..de~.O~.e*r?are~~~~-~.~.~. 
sten (CCOD - ACV Transcom): ...................................................... 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Christoph Vandenbulcke 

mevrouw Ann Vermorgen 

mevr. Michèle Claeys 
de heren Jos Mermans 

Yvo Peeters 
Céderic Erebout 

IV TECHNICI 

FCSOD 
de heren Chris Herreman 

André T' Seyen 
Willy Du Bois 
GuidO Ceulemans 

V INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 
De heer Raymond Van Campenhout, preventieadviseur-coördinator 

V1 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 
Dr. Jacques Van Damme, arbeidsarts IDEWE 
Mevr. Marijke Soogen, arbeidsarts ARISTA 

v1 I KORTVERSLAG VAN DE BESPREKMGEN 

1. Voorstel voor de organisatie van een gemeenschappelijke interne dienst 
preventie en bescherming op het werk (GDPB). 
De preventieadviseur-coördinator geeft een toelichting bij het voorge- 
legde document. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt om het 5 jarenactieplan en het 
jaaractieplan zoals vastgelegd in de welzijnsreglementering ook op te 
nemen bij het takenpakket van de IDPB. 

Dit zal opgenomen worden onder punt 3.01. takenpakket van de voorge- 
legde nota. 

Dezelfde afgevaardigde van de ACOD vraagt n.a.v. het dodelijk arbeids- 
ongeval dat plaats vond tussen de periode Kerst en Nieuwjaar dat er 
een permanentie zou georganiseerd worden voor de IDPB. 

Volgens de preventieadviseur-coördinator is er in de welzijnsreglemen- 
tering nergens sprake van een verplichting tot organiseren van een 
preventie voor de IDPB. De nodige personeelsleden waren snel ter 
plaatse om te helpen. De preventieadviseurs hebben allemaal een GMS. 
Volgens de vertegenwoordigster van het kabinet Ambtenarenzaken is het 
in de huidige stand van zaken ook niet opportuun om een permanentie 
voor de IDPB te organiseren. De vakbonden gaan akkoord met het princi- 



pe van 1 gemeenschappelijk interne dienst preventie en bescherming op 
het werk, maar wensen zich niet uit te spreken over de organisatie en 
het aantal preventieadviseurs. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, is 
het overleg hierover beëindigd. 

Invulling van de formele taak van preventieadviseur psychosociale as- 
pecten bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van 
de beslissing van de Vlaamse regering van 25 oktober 2002. Aanduidinq 
van een preventieadviseur van de Externe dienst voor Preventie en Be- 
,schermhg op het werk. 

De preventieadviseur-coördinator schetst in kort de historiek voor de 
aanduiding van een preventieadviseur voor psychosociale aspecten in 
het kader van de wet betreffende geweld pesterijen en OSGW. De Vlaamse 
regering besliste op 25 oktober 2002 dat een interne preventieadviseur 
binnen het MVG werd gezocht. De vacatures liepen van 5 december tot 20 
december 2002. Er hebben zich geen kandidaten aangeboden. Het MVG zal 
nu overgaan tot de aanwerving van een preventieadviseur psychosociale 
aspecten. In de overgangsperiode (tot 31.12.2002) heeft Spreekbuis 
(vzw LIMITS) naast het informele gedeelte van de bemiddeling ook het 
formele luik van de klachten voor haar rekening genomen. Het MVG heeft 
de bedoeling een vacature uit te schrijven om een preventieadviseur 
(extern) als personeelslid aan te werven. Tot de officiële aanstelling 
van deze preventieadviseur werd de Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming (EDPB) aangezocht om deze taak in te vullen. 
Via een vraag van minister Van Grembergen werd aan Plus-MT gevraagd 
een preventieadviseur psychosociale aspecten voor te stellen, zodat 
het Hoog Overlegcomité zich kan uitspreken over de voorgestelde pre- 
ventieadviseur(s) . 

Volqende preventieadviseurs psychosociale aspecten worden voorgesteld: 
Voor Arista: Ariane Haelterman en Christophe Van Aerschot. 
Voor IDEWE: Björn Wullus en Hilde De Man. 

Aan de personeelsleden zullen de namen en telefoonnummers van deze pre- 
ventieadviseurs meegedeeld worden. 

De vakbonden gaan akkoord met dit voorstel maar dringen er op aan dat de 
vertrouwenspersonen (HR-coördinatoren) de nodige onafhankelijkheid zouden 
krijgen om de informele klachten te behandelen. 

De vertegenwoordigster van het kabinet Timbtenarenzaken vraagt aan de pre- 
ventieadviseur-coördinator om een omzendbrief op te stellen om het perso- 
neel in te lichten over de klachtenprocedure (informele en formele). 

3. Vraag ACOD m.b.t. een dodelijk arbeidsongeval. 
Zie bovenvermeld punt V11 1. 

4. Bijkomend punt: Voorstel jaaractieplan 2003 ' Welzijn op het Werk' in 
het MVG 

De preventieadviseur-coördinator geeft een toelichting bij het voorge- 
legde document. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met het neergelegde 
voorstel. 



HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 

1. Voorstel voor de organisatie van een gemeenschappelijke interne 
dienst preventie en bescherming op het werk (GDPB). 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen eenparig een gunstig 
advies uit over het principe van de oprichting van een Gemeen- 
schappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

Over de rest van de voorgelegde nota aan het Hoog Overlegcomité 
(organisatie van de GDPB en aantal personen) wordt geen advies 
gegeven. 

2. Invulling van de formele taak van preventieadviseur psychosocia- 
le aspecten bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in 
uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 ok- 
tober 2002. Aanduiding van een preventieadviseur van de Externe 
dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met de aandui- 
ding van de volgende preventieadviseurs psychosociale aspecten: 
- voor Arista: Ariane Haelterman en Christophe Van Aerschot. 
- voor IDEWE: Björn Wullus en Hilde De Man. 

Zij vragen dat de vertrouwenspersonen (HR -coördinatoren) de no- 
dige onafhankelijkheid zouden krijgen om de informele klachten 
te behandelen in het kader van de reglementering tegen geweld, 
pesten en OSGW. 

De IDPB stelt ter zake een omzendbrief op om de personeelsleden 
te informeren over de informele en formele klachtenbehandeling. 

De klachtenbehandeling (informeel en formeel) dient na 1 jaar 
geëvalueerd te worden. 

3. Voorstel jaaractieplan 2003 ' Welzijn op het Werk' in het MVG 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen eenparig een gunstig 
advies uit over het neergelegde voorstel. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Marc Heymans 
raadgever 


