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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25 NOVEMBER 2005 

I DAGORDE 

1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van een 
basisoverlegcomité bevoegd voor de gewestelijke ontvangers; 

2. Mededeling: vervanging en taakverdeling van de opdrachten van me- 
vrouw ir. Kathleen Bernaert als preventieadvisuer-coördinator, tij- 
dens haar (halftijds) ziekteverlof en bevallingsverlof ; 

3. Varia: brief ACOD d.d. 25/10/2005 m.b.t. de arbeidsveiligheid en 
gezondheid bij AMINAL (BOC 6.3) 

11. 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 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, de heren Tom Somers en Wim Van 
Beeck, plaatsvervangers; 

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

Bijkomende leden: 

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



2. de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Ste- 
denbeleid, Wonen en Inburgering, vertegenwoordigd door de heer David 
Beirens, plaatsvervanger. 

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 

de heren Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 
Eric De Stercke 

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

ACV:O~e.nbare..oiensten..en..de..ACV:Tr%scom : 

mevrouw Ann Vermorgen 
de heren Christoph Vandenbulcke 

Chris Herreman 
mevrouw Sofie Moerman 

4 - Het  .. Vrij ... S~nbicaat...~an ..he ~..OP~?!'D.~C?E..A!!!?~ 
de heren Jos Mermans 

Cédric Eerebout 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

ACV-Transcom 
De heer André T'seyen 

VSOA 
De heer Geert Verhavert 

V Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (MVG+WI1s) 
de heer Pieter Moonens, preventieadviseur 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 

1. . Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van een 
basisoverlegcomité bevoegd voor de gewestelijke ontvangers 
De vertegenwoordiger van het kabinet Binnenlands bestuur geeft een 
korte toelichting bij dit ontwerp. 

Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd, is het overleg be- 
ëindigd over het voorgelegde ontwerp. 

2. Mededeling: vervanging en taakverdeling van de opdrachten van mevrouw 
ir. Kathleen Bernaert als preventieadvisuer-coördinator, bij de inter- 
ne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) tijdens 
haar (halftijds) ziekteverlof en bevallingsverlof 

Een vertegenwoordiger van de ACOD vraagt of er op dit ogenblik iets 
verandert aan de personeelsbezetting van de IDPB. 



De gevolmachtigd onderhandelaar personeelszaken bevestigt de status 
quo. 

Een vertegenwoordiger van de ACV-Openbare Diensten uit haar bekommer- 
nis over de personeelsbezetting bij de IDPB. Er is nu al een werkbe- 
lasting bij dit personeel die nog zal toenemen als gevolg van de im- 
plementatie van de nieuwe BBB structuren. Deze vertegenwoordiger pleit 
ervoor dat de taakverdeling op een normale wijze kan doorgevoerd wor- 
den ook na 1/1/2006 en vraagt dat ook de PIP/PEP bij prioriteit zal 
behandeld worden. 

De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken herhaalt de bekommer- 
nis van de overheid dat het 'welzijn' een belangrijk item is. Op 
30/11/2005 zal er op de administratie met een vertegenwoordiger van 
het kabinet Bestuurszaken een bespreking gevoerd worden over de toe- 
komstige structuur van de IDPB (=GDPB). In het kader van het raamsta- 
tuut 2O fase zal er meer duidelijkheid komen. De reorganisatie van de 
IDPB kadert in de algemene timing BBB. 

Tot slot uiten de afvaardigingen van de ACOD en FCSOD nog hun ongenoe- 
gen over de werkverdeling binnen de IDPB. 

3. Varia: brief ACOD d.d. 25/10/2005 m.b.t. de arbeidsveiligheid en ge- 
zondheid bij AMINAL (BOC 6.3) 

Volgens de preventieadviseur is er wel een risicoanalyse gebeurd voor 
de rattenvangers maar is er nog geen instructiekaart ' veiligheid' 
voor de rattenvangers. 

Er wordt afgesproken dat de heer Richard De Winter, vakbondsafgevaar- 
digde van de ACOD hierover contact zal opnemen met de heer Paul 
Smeets, preventieadviseur. 

v11 HET MET REDENEN OMKLEEDS ADVIES OVER: Ontwerpbesluit van de 
Vlaamse regering houdende oprichting van een basisoverlegcomité bevoegd 
voor de gewestelijke ontvangers 

De leden van het Hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 
brengen unaniem een positief advies uit over het voorgelegde ontwerpbe- 
sluit. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

'4 
Yves Leterme 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Martin Ruebens 


