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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 JULI 2005 

I DAGORDE 

E n i g  p u n t :  jaarverslag 2004 van de Interne Dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. 

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

V a s t e  delegatie 

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

2.De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Corne- 
lis, gevolmachtigd onderhandelaar; 

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

B i j k o m e n d e  l e d e n :  

1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van  cono om ie, Ondernemen, 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, met kennisgeving afwe- 
zig; 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, plaatsvervan- 
ger; 

3. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, plaatsvervanger; 

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



plaatsvervanger. 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
- - - - - - p . - - 

de heren Richard De Winter 
Hilaire Berckmans 
Eric De Stercke 

2 . E..Federat~g..~an..de..Ckir.Is~.eli~.ke..S~ndi.c.ate~..~an..d.e...O~enba~e.D~~~: 
sten (CCOD - CVCC) : 

mevrouw Ann Vermorgen 
de heer Christoph Vandenbulcke 
de heer Chris Herreman 
mevrouw Annelies Schepers 

4 . He t  .. ... S~nbicaat...~a.n ..he t ..O~enb.aar..A!!bt 
de heren Jos Mermans 

Céderic Eerebout 
Francis Van Lindt 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet Bestuurszaken 
de heer Wim Van Beeck, raadgever 

FCSOD 
De heren Willv Du Bois 

~ndré T' seyen 

V Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Mevrouw Kathleen Bernaert, preventieadviseur-coördinator 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: jaarverslag 2004 van 
de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) 

De preventieadviseur-coördinator geeft een toelichting bij het jaarver- 
slag van de IDPB. 

Aangezien er geen jaaractieplan werd opgesteld in 2005 stelt de gevol- 
machtigd onderhandelaar voor om de niet-uitgevoerde acties van het jaar- 
actieplan 2004 voort te zetten in 2005. 
De leden van het Hoog overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of er in de huidige context verande- 
ringen gebeuren aan de taakinhouden en de verantwoordelijkheden van de 
verschillende preventieadviseurs. 
De preventieadviseur-coördinator antwoordt dat dit momenteel niet is 
voorzien, uitgezonderd de noodzakelijke minimale aanpassingen omwille van 
het feit dat zij nu de functie van preventieadviseur-coördinator uitoe- 
fent. 

Een afgevaardigde van de FCSOD zegt dat het personeelstekort in de IDPB 
een oud zeer is en vraagt een kaderuitbreiding in functie van BBB. Deze 



afgevaardigde vraagt tevens dat de besparingen geen invloed mogen hebben 
op de werking van de IDPB. 

De gevolmachtigd onderhandelaar antwoordt dat er geen wervingsstop is om- 
dat er wel vervangingen zijn gebeurd en er een preventieadviseur psycho- 
sociale aspecten is aangesteld. 

Volgens de gevolmachtigd onderhandelaar zijn de leden van het hoog over- 
legcomité bekommerd over het aantal en gekwalificeerd personeel nodig 
voor de IDPB en dat er eerst een nota over de personeelsproblematiek door 
de IDPB aan het kabinet Bestuurszaken moet worden voorgelegd. 

Een vertegenwoordiger van de FCSOD vraagt dat de IDPB tijdig zou betrok- 
ken worden bij het concept ' Anders Werken' zoals dit ook wettelijk ver- 
plicht is bij de huisvesting van de personeelsleden. Volgens deze afge- 
vaardigde moet er meer aandacht komen van de leidinggevenden voor de wel- 
zijnsaspecten van hun personeel. De aandacht voor de welzijnsaspecten zou 
moeten meegenomen worden in de evaluatie. 

Volgens de preventieadviseur-coördinator zouden in de functiebeschrijving 
van elke leidinggevende de wettelijke taken betreffende preventie moeten 
opgenomen worden. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES 

De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies 
uit over het voorgelegde jaarverslag 2004.Zij uiten hun bekommernis om 
voldoende en gekwalificeerd personeel ter beschikking te stellen van de 
IBPB. Zij vragen dat in de functiebeschrijving van de leidinggevenden er 
voldoende aandacht zou geschonken worden aan hun opdrachten m.b.t. wel- 
zijnsreglementering en risicoanalyse. 

De afvaardiging van de ACOD vraagt dat bij aanwerving van preventieadvi- 
seurs voorrang zou gegeven worden aan de kwalificaties betreffende de 
welzijnsreglementering. 

De afvaardiging van de FCSOD vraagt dat de IDPB tijdig zou betrokken wor- 
den in het concept ' Anders Werken' . 

De leden van het hoog overlegcomité gaan akkoord dat de niet uitgevoerde 
acties uit het jaaractieplan 2004 en het uit strategisch plan zouden 
voortgezet worden in 2005. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


