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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2010 
 
 
I. AGENDA 
 
1.  IDPB/: Omzendbrief organisatie EHBO 
 
 
 
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 en Vlaams 

Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Vervloessem, behoorlijk ge-
machtigde afgevaardigde; 
 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, vertegenwoordigd door de 
heer Frans Cornelis, gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken en de 
heer Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

 
3. De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 

Ruimtelijke Ordening en Sport, afwezig; 
 
 
Bijkomende leden  
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1. Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
vertegenwoordigd door mevrouw Minou Esquenet, behoorlijk gemachtigde afge-
vaardigde; 
 
2. Mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding, vertegenwoordigd door mevrouw Peggy De Nil, be-
hoorlijk gevolmachtingde afgevaardigde. 
 
 
 
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: 
 Hilaire Berkcmans 
 Jan Van Wesemael 
 Eddy Hendryckx 
 
2.De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de ACV-
Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 

Christoph Vandenbulcke 
Nathalie Hiel 
Sofie Moerman 
Chris Herreman 

 
 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 

Francis Van Lindt 
 Jos Mermans 
 Cédric Eerebout 
 Bea Foubert 
  
 

 
IV. NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
 
ACOD 
Bart Vanlancker 
Rony De Schouwer 
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FCSOD 
André T’Seyen 
Erik Van den Broeck 
Walter Vanhoomissen 
 
VSOA 
Christine Sermant  
 
Diensten van de Vlaamse Overheid 

Departement Bestuurszaken 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
Carolina Stevens, wnd. afdelingshoofd afdeling Preventie en Bescherming 
 
 
 
V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKING :  

 
Mevrouw Carolina Stevens van de afdeling Preventie en Bescherming op het 
Werk geeft toelichting bij omzendbrief ‘Organisatie van de eerste hulp bij ongeval-
len’. Zij stelt dat de vorige omzendbrief aan vervanging toe was. In de nieuwe om-
zendbrief wordt beschreven: de organisatie van de eerste hulpverelning binnen de 
Vlaamse overheid, de richtlijnen voor het personeel, de taak van de hulpverleners, 
de opleidingen die ism AgO georganiseerd worden,  het EHBO-lokaal, de EHBO-
koffer,het AED-toestel, het ziekenvervoer en andere acties. 
 
 
Het ACOD merkt op dat er bij 4.1.3. sprake is van ‘ambtenaren’ ipv ‘personeelsle-
den’. 
 
Op vraag van het ACOD antwoordt Carolina Stevens dat er momenteel 5 ver-
pleegkundigen + 1 zorgkundige met visum in dienst zijn. Permanentie wordt dage-
lijks verzorgd in de Noordwijk en 2 dagen/week in het Arenberggebouw. De ver-
pleegkundige dienstverlening is beschikbaar alle werkdagen tussen 8 en 17 uur 
(vroeger 9-16u). Het ACOD merkt op dat in de omzendbrief Brussel vermeld wordt 
ipv Noordwijk. 
 
Het ACOD merkt op dat bij het ziekenvervoer (niet bij 112) er geen instructies zijn 
opgenomen naar welk ziekenhuis dit moet gebeuren. De gevolmachtigd onder-
handelaar wijst erop dat dit in principe naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is, maar  
in specifieke gevallen (bv geen hoogdringendheid) zou hiervan afgeweken moeten 
kunnen worden. Daarom wordt dit niet strikt vastgelegd in de omzendbrief.  
 
Mevrouw Carolina Stevens geeft aan dat bij ernstig ingeschatte gevallen de bege-
leiding bij voorkeur gebeurt door een verpleegkundige of een hulpverlener, niet 
door een collega. 
 
Het VSOA stelt zich vragen bij het ontbreken van permanentie tussen 6u30 en 8u, 
wat voor operationele diensten als schoonmaak en catering belangrijk kan zijn. De 
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gevolmachtigd onderhandelaar antwoordt dat er ehbo-hulpverlers zijn bij de cate-
ring en de schoonmaak, en dat er ook een beroep kan gedaan worden op een 
hulpverlener van andere diensten.  
Mevrouw Caroline Stevens zal een oplijsting van de interventies die vóór 8u ge-
beurden bezorgen aan het HOC. 
 
Het VSOA vraagt of de dienstverlening in het Arenberggebouw beperkt blijft tot 2 
van de 5 werkdagen. Mevrouw Carolina Stevens antwoordt dat dit inderdaad voor-
lopig zo blijft. Op andere dagen worden ondermeer de VAC’s en andere buiten-
diensten bezocht. Het VSOA vraagt de dienstverlening te herbekijken in het kader 
van de nieuwe VAC’s. 
 
Carolina Stevens stelt dat momenteel nog het ARAB van toepassing is (art 174 tot 
en met 183ter van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). 
Het ARAB stelt dat er een verpleegkundige vereist is, indien er gelijktijdig meer 
dan 1000 personeelsleden tewerkgesteld zijn. In het kader van het ontwerp KB  
(opheffing ARAB en uitvoeringsKB in Codex) wordt aan de hand van risico-
analyse de behoefte vastgesteld. 
 
Het ACOD merkt op dat de vermelde contactgegevens bij 4.3. niet volledig zijn. De 
omzendbrief is nl. ook van toepassing op de IVA’s met rechtspersoonlijkheid en 
EVA’s die onder het VPS vallen, maar niet aangesloten zijn bij de GDPB. De ge-
volmachtigd onderhandelaar stelt voor om naast de contactgegevens van de 
GDPB eveneens te vemelden: 
‘Contactgegevens voor entiteiten die niet aangesloten zijn: cfr arbeidsreglement 
van de betrokken entiteit’  
  
Het ACOD stelt zich vragen bij wie de AED-toestellen betaalt. Mevrouw Carolina 
Stevens en de gevolmachtigd onderhandelaar geven aan dat dat kan verschillen 
van gebouw tot gebouw (bv gedeelde financiering verdeeld over de entiteiten 
die gevestigd zijn in het gebouw). In de omzendbrief wordt enkel aangegeven dat 
en waar er AED-toestellen moeten zijn. 
 
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies 
uit m.b.t. de omzendbrief EHBO mits het aanbrengen van de tekstuele aan-
passingen. 
 
 

 
Patrick Cordier 
Wnd Secretaris 
 

 

Kris Peeters 
Minister-president van de Vlaamse 
Regering 
i.o. Jeroen Vervloessem 

 


