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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 30 JUNI 2008 
 
I. AGENDA  
 
1. Jaarverslagen van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE van 2007;  

 
2. Jaarverslag 2007 van de GDPB; 

 
3. Jaaractieplannen preventieve acties: stand van zaken. 
 
 
II. 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 Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse regering, Voorzitter, 

Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter;  
 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Be-
leid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, ge-
volmachtigd onderhandelaar Personeelszaken en de heren Tom Somers en 
Wim Van Beeck, plaatsvervangers; 
  

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, plaats-
vervanger. 
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Bijkomende leden 
 
Mevrouw Hilde Crevits, Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Dirk Henckens, plaatsvervanger. 
 
 
III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-
GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE 
EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDI-
GINGEN VAN DIE VAKBONDEN 
 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
 
de heren  Richard de Winter 
     Hilaire Berckmans 
     Ronny Vande Winckel 
     Ivo Van den Broeck 
 

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

de heer  Christoph Vandenbulcke 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Cédric Eerebout 

Jos Mermans 
Francis Van Lindt 

mevrouw Christine Sermont 
 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
FCSOD  
de heren  Willy Du Bois 
     Edgard Naeyaert 
 
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming  
Dr. Jacques Van Damme, arbeidsarts IDEWE; 
Dr. Walter de Maar, arbeidsarts IDEWE 
 
Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming 
Mevrouw Kathleen Bernaert, preventieadviseur-coördinator 
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V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 
 
1. Jaarverslagen van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE van 2007  

 
a) Jaarverslag arbeidsgeneeskunde 2007  
Dr. J. Van Damme, arbeidsarts, geeft een toelichting bij dit jaarverslag. Hierbij 
formuleert hij enkele belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen en ver-
wijst naar de voorstellen, aandachtspunten en aanbevelingen van het jaarrap-
port (pg 43-46). Zo zou de Vlaamse Overheid meer inspraak kunnen bedingen 
bij projectontwikkelaars over de ergonomische keuze van meubilair en vloer-
bekleding vooraleer een entiteit onder te brengen op een nieuwe locatie. Het 
voorkomingsbeleid kan nog verbeterd worden, vooral het in gebruik nemen van 
nieuwe grootkeukens vereist een zorgvuldige voorbereiding. De structurele 
krapte op de arbeidsmarkt van hoog geschoold personeel voor de arbeidsge-
neeskundige diensten maakt het nodig om gans het concept arbeidsgenees-
kunde op korte termijn volledig te herdenken. Het inzetten van speciaal opge-
leide verpleegkundigen voor opdrachten zoals bedrijfsbezoeken, beeldscher-
men, opleidingen e.d. taken die nu door arbeidsartsen worden uitgevoerd, lijkt 
onvermijdelijk te worden. 
 
Een afgevaardigde van de ACOD stelt vast dat op de vergaderingen van het 
entiteitsoverlegcomité DAB Loodsen er geen arbeidsarts aanwezig is en vraagt 
dat er minstens 1 vergadering per jaar een arbeidsarts aanwezig zou zijn voor 
agendapunten m.b.t. Welzijn op het Werk.  
Dr. J. Van Damme antwoordt dat IDEWE tracht om een arbeidsarts te sturen 
naar de vergaderingen van de overlegcomités maar dat dit bemoeilijkt wordt 
als de geplande vergaderingen worden verzet. Hij deelt mee dat IDEWE een 
afzonderlijke mailbox (conference mailbox) ter beschikking zal stellen waar de 
oproepingen en notulen kunnen doorgestuurd worden. 
 
Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt in welke mate de EDPB wordt be-
trokken bij het nieuwe project VAC Leuven en vraagt dat er vanuit het hoog 
overlegcomité een oproep zou gebeuren. 
 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken stelt voor dat er vanuit het 
hoog overlegcomité een aanbeveling wordt geformuleerd dat bij de inrichting 
van het VAC-gebouw Leuven het kantoormateriaal, inrichting en werkomstan-
digheden minstens evengoed zouden zijn als bij de bestaande gebouwen van 
de Vlaamse overheid.  
 
De leden van het hoog overlegcomité gaan met deze aanbeveling akkoord. 
 
 
b) Epidemiologisch jaarverslag 2007  
 
Dr. Walter de Maar, arbeidsarts bij IDEWE geeft een toelichting bij dit jaarver-
slag. 
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Een afgevaardigde van de ACOD stelt vast dat voor de 13 ministeries “bot- en 
gewrichtsklachten” belangrijk zijn en vraagt dat er generiek de nodige maatre-
gelen en acties zouden uitgevoerd worden. Hij vraagt ook naar de stand van 
zaken m.b.t. de entiteiten met rechtspersoonlijkheid ( EVA’s, IVA’s …) 
 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken antwoordt dat elke entiteit 
op basis van het epidemiologisch rapport van de betrokken Externe dienst voor 
preventie en bescherming zelf de nodige acties moet ondernemen. Hij stelt 
voor om vanuit het hoog overlegcomité een algemene oproep te lanceren naar 
de entiteiten van de 13 beleidsdomeinen om het nodige gevolg te geven aan 
het epidemiologisch rapport van hun Externe Dienst voor preventie en be-
scherming bij de opmaak van hun preventieve actieplannen. 
 
De leden gaan akkoord met dit voorstel. 
 
 

2. Jaarverslag 2007 van de GDPB 
De preventieadviseur-coördinator geeft een toelichting bij dit jaarverslag.  
 
Aangezien er geen fundamentele opmerkingen geformuleerd worden, is het 
overleg over dit punt beëindigd. 
 
 

3. Jaaractieplannen preventieve acties: stand van zaken 
Een technicus van AgO geeft een korte toelichting bij de stand van zaken 
m.b.t. jaaractieplannen preventieve acties in de 13 ministeries. 

 
 
VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER:  
 
1. Jaarverslagen van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE van 2007  

 
a) Jaarverslag arbeidsgeneeskunde 2007 
 
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over het voorgelegde jaarverslag en gaan akkoord met de geformuleerde aan-
beveling uit bovenvermeld punt V 1 a).  
 
b) Epidemiologisch jaarverslag 2007 
 
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over het voorgelegde epidemiologisch jaarverslag van IDEWE en roepen de 
entiteiten van de 13 beleidsdomeinen op om het nodige gevolg te geven aan 
de epidemiologisch rapporten van de Externe Dienst voor Preventie en Be-
scherming voor hun entiteit bij de opmaak van hun preventieve actieplannen. 
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2. Jaarverslag 2007 van de GDPB 
 
De leden van hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over het voorgelegde Jaarverslag van de GDPB. 

 
 
 

 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 

 
Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering  
i.o. i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 

 


