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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 11 MEI 2009 
 
I. AGENDA  

 
1. Jaarverslagen 2008 van de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op 
het Werk IDEWE; 
 
2. GDPB 

2..1. Het identificatiedocumenten van de GDPB; 
2..2. Het activiteitenverslag van de GDPB; 
2..3. De risicoanalyse van de gevaarlijke, hinderlijk en ongezonde werken, zoals 
bepaald in de bijlage 7 van de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17, voor advies; 
2..4. Arbeidsongevallenoverzicht 2008 en preventiecampagne arbeidsongevallen 
(jaaractiepunt 2008); 
2..5. Jaaractiepunten van de GDPB voor 2009; 
2..6. Bijkomend punt: Ontwerprondzendbrief m.b.t. klachtenprocedure voor per-
soneelsleden die menen dat ze het voorwerp zijn van ongewenst grensoverschrij-
dend gedrag op het werk (OGGW), met inbegrip van geweld, pesterijen of onge-
wenst seksueel gedrag; 
 
3. Varia 
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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, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, afwezig met kennisgeving, en 
Vlaams minister van Bestuurszaken, vertegenwoordigd door Frans Cornelis, 
gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken;  
 

2. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verbist, plaats-
vervanger. 
 

 
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  Hilaire Berckmans 
     Ronny Vande Winckel 
      
 

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

de heren  Christoph Vandenbulcke 
     Chris Herreman 
Mevrouwen  Nathalie Hiel 
      Sofie Moerman  

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

Francis Van Lindt 
mevrouw Bea Foubert 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
FCSOD  
de heer André T’Seyen 
mevrouw Liesbet Sommen 
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VSOA  
de heer Geert Verhavert 
 
Departement Bestuurszaken  
Afdeling Regelgeving 
mevrouw Ellen Van Hamme 
 
 
 
Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming 
Mevrouw Kathleen Bernaert, preventieadviseur-coördinator 
Preventieadviseurs Philip Lamerie 
        Marc De Mayer 
        Marino Vankan 
        Annie Lagrain,  
 
Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk  
Dr. Walter de Maar, arbeidsarts IDEWE 
 
 
V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER:  
1. Jaarverslagen 2008 van de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op 
het Werk IDEWE  
 
1.1. Dr. W. de Maar, arbeidsarts, geeft een toelichting bij het activiteitsverslag. In 
dit verslag worden o.m. de doelstellingen geëvalueerd en voorstellen geformuleerd 
voor de Vlaamse Overheid en bijsturing. 
 
De leden van het hoog overlegcomité hebben geen fundamentele opmerkingen 
over dit verslag en gaan akkoord met de voorstellen geformuleerd op pg 28 van dit 
jaarverslag. 
 
1.2. Dr. W. de Maar, arbeidsarts, geeft een toelichting bij het epidemiologisch ver-
slag. Dit verslag geeft een overzicht van de symptomen en pathologieën, die naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek werden opgetekend. Er wordt nader 
ingegaan op de categorieën “gewrichtsklachten”, “stress” en “cardiovasculaire af-
wijkingen”. Tijdens de vorige jaren werd het immers duidelijk dat deze categorieën 
de belangrijkste zijn en dat het noodzakelijk is om met het oog op acties een beter 
inzicht te verwerven over de aard van de klachten of afwijkingen binnen deze ca-
tegorieën. De symptomen en klachten worden weergegeven per beleidsdomein. 
 
In de beleidsdomeinoverlegcomités van de 13 ministeries zullen de klachten en 
symptomen nader besproken worden per entiteit, rekening houdende met de pri-
vacy van deze gegevens en moeten de nodige acties ter voorkoming van deze 
klachten/symptomen afgesproken worden.  
 
De leden van het hoog overlegcomité hebben geen fundamentele opmerkingen 
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over dit verslag. 
 
 
2. GDPB 

2..1. Het identificatiedocumenten van de GDPB  
Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van het hoog overlegcomité 
op 15 juni e.k. 
 

2..2. Het activiteitenverslag van de GDPB: mededeling  
Het activiteitenverslag wordt ter plaatse rondgedeeld. 
De preventieadviseur-cöordinator geeft een korte toelichting. Met dit activiteiten-
verslag wenst de afdeling Preventie en Bescherming het lijnmanagement te infor-
meren over de invulling van de opdrachten binnen de verschillende welzijnsdisci-
plines. Deze zijn o.m. arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne, 
psychologisch welzijn, milieu. Wat de arbeidsveiligheid betreft lag de focus vooral 
op het voorkomen van arbeidsongevallen. 
 
De leden van het hoog overlegcomité hebben geen fundamentele opmerkingen 
over dit activiteitenverslag. 
 
2..3. Nota m.b.t. risicoanalyse van de gevaarlijke, hinderlijk en ongezonde wer-
ken, zoals bepaald in de bijlage 7 van de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17 
Een preventieadviseur van de GDPB geeft een toelichting over de rondgedeelde 
nota. In uitvoering van de afspraken van de vergadering van het Sectorcomité 
XVIII van 18/12/2006 werd een risicoanalyse uitgevoerd van een aantal gevaarlij-
ke, hinderlijke en ongezonde werken.  
 
Uit deze risicoanalyse bleek dat de 64 onderzochte werken gevaarlijk en onge-
zond zijn, rekening houdende met de in punt 2 geformuleerde definities en met de 
resultaten van punt 5 van deze nota. Zonder het treffen van risicobeheersmaatre-
gelen dienen de risico’s, geclassificeerd te worden als “onaanvaardbaar” of “ ver-
eist maatregelen”. Gelet op artikel 5 van de welzijnswet dient de VO de nodige 
risicobeheersmaatregelen, zoals bepaald in de bijlagen, te treffen. 
 
De afdeling Preventie en Bescherming stelt voor dat de verschillende entiteiten 
onderzoeken in hoeverre de per activiteit voorgestelde maatregelen al genomen 
zijn en deze, bij ontstentenis, te treffen en hierover te rapporteren aan het hoog 
overlegcomité . 
 
De leden van het hoog overlegcomité gaan akkoord met het advies van de afde-
ling preventie en bescherming op het werk en met dit voorstel.  
 
 

2..4. Arbeidsongevallen-overzicht 2008 en preventiecampagne arbeidsongeval-
len (jaaractiepunt 2008) 
De preventieadviseur-cöordinator geeft een toelichting. De afdeling Preventie en 
Bescherming stelde een aantal initiatieven voor om het stijgende aantal arbeids-
ongevallen een halt toe te roepen. Er werd een driestappenplan opgesteld en uit-
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gevoerd m.n. opmaak juistere statistieken; beter inzicht in de oorzaken, sensibili-
sering van alle personeelsleden maar vooral de risicogroepen. Het is duidelijk dat 
met het afsluiten van de campagne er geen einde mag komen aan de aandacht 
voor het voorkomen van arbeidsongevallen. Dit is een blijvend actiepunt.  
 
De leden van het hoog overlegcomité hebben geen opmerkingen. 
 

2..5. Jaaractiepunten van de GDPB voor 2009.  
De preventieadviseur-cöordinator geeft een overzicht van de (algemene) jaarac-
tiepunten van de GDPB . 
 
Deze jaaractiepunten zijn: een digitaal ondersteunend welzijnsbeleid, het veranke-
ren van het voorkomingsbeleid, aandacht voor de arbeidsveiligheid, gezondheid, 
ergonmie en de arbeidshygiëne bij het concept en inrichting van de VAC’s inzon-
derheid VAC Leuven, sensibilisering van medewerking en leidinggevenden, het 
beschikbaar stellen van RSI-applicatie voor het bewaken van een ergonomisch 
preventief gedrag bij beeldschermwerkers (handboek ergonomie 2009-
hulpmiddelen, ter plaatse rondgedeeld), het leveren van ondersteuning bij het uit-
werken van een onthaalmoment voor nieuwe personeelsleden met aandacht voor 
preventie en bescherming en het actualiseren van de rondzendbrief “ Wat kan je 
doen als je slachtoffer bent van geweld, pesten, OSGW…  
 
De leden van het hoog overlegcomité gaan akkoord met deze (algemene) jaarac-
tiepunten van de GDPB. 
 
 
2..6. Ontwerprondzendbrief m.b.t. klachtenprocedure voor personeelsleden die 
menen dat ze het voorwerp zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op 
het werk (OGGW), met inbegrip van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag 
Een preventieadviseur van de GDPB geeft een korte toelichting. Ter plaatse wor-
den de pg. 11 t.e.m. 13 rondgedeeld ter vervanging van de pg van het rondge-
stuurde doc. 
 
Aangezien de leden van het hoog overlegcomité geen opmerkingen hebben, is het 
overleg over dit ontwerp rondzendbrief beëindigd. 
 
2..7. Varia 
Op vraag van een afgevaardigde van de ACOD zullen de jaarverslagen van IDE-
WE en de GDPB en Welzijnsaangelegenheden geagendeerd en besproken wor-
den op een aparte vergadering van het hoog overlegcomité. 
 
 
VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER:  
1. Jaarverslagen 2008 van de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op 
het Werk IDEWE  
1..1. Activiteitenverslag  
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
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over dit activiteitenverslag en gaan akkoord met de voorstellen geformuleerd op 
pg 28 van dit jaarverslag. 
 
1..2. Epidemiologisch verslag  
In de beleidsdomeinoverlegcomités van de 13 ministeries zullen de klachten en 
symptomen nader besproken worden op entiteitsniveau, rekening houdende met 
de privacy van deze gegevens en moeten de nodige acties afgesproken worden 
ter voorkoming van deze klachten/symptomen. 
 
2. GDPB 

2..1. Nota m.b.t. risicoanalyse van de gevaarlijke, hinderlijk en ongezonde werken, 
zoals bepaald in de bijlage 7 van de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17 
De leden van het hoog overlegcomité gaan unaniem akkoord met het advies van 
de afdeling preventie en bescherming op het werk en met het voorstel dat de ver-
schillende entiteiten onderzoeken in hoeverre de per activiteit voorgestelde maat-
regelen al genomen zijn en deze, bij ontstentenis, te treffen en hierover te rappor-
teren aan het hoog overlegcomité (zie pg 6 van deze nota). 
 
2..2. Jaaractiepunten van de GDPB voor 2009  
De leden van het hoog overlegcomité gaan unaniem akkoord met de (algemene) 
jaaractiepunten van de GDPB. 
 
2..3. Ontwerprondzendbrief m.b.t. klachtenprocedure voor personeelsleden die 
menen dat ze het voorwerp zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op 
het werk (OGGW), met inbegrip van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag 
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over het voorgelegde ontwerp van rondzendbrief. 
 
 

 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 
 
Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering  
i.o. Frans Cornelis  
gevolmachtigd onderhandelaar Perso-
neelszaken  

 


