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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 31 JANUARI 2011 
 
 
 
 
 
I. AGENDA 
 
 
1.  Mededelingen  

1. Steven Van den Broeck ziet af van de functie 
2. Vervangingsregeling preventieadviseur belast met de leiding van de 

dienst 
3. Functiebeschrijvingen GDPB. Aanpassing van de bestaande functiebe-

schrijvingen aan het competentiewoordenboek (sommige preventiead-
viseurs hebben een functiebeschrijving die dateert van begin 2000, nog 
niet aangepast aan BBB). 
APB stapt ook in als piloot in het project arbeidsplaatsbeheer 

 

2. Wijziging maaltijdprijzen Dab Catering 
 
3. Varia 

1.  Verduidelijking over Omzendbrief BZ 2011/1, organisatie van de eerste 
hulp bij ongevallen (ACOD). 
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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 en Vlaams 

Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Vervloessem, voorzitter; 

 
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, plaatsvervanger; 

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

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

Nathalie Hiel 
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Sofie Moerman 
Erik Van den Broeck 
 

 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 

 Jos Mermans 
Francis Van Lindt 

 Geert Verhavert 
 Bea Foubert 
  
 

 
IV. NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
 
FCSOD 
André T’Seyen 
Willy Du Bois 
 
VSOA 
Christine Sermant  
 
Diensten van de Vlaamse Overheid 

 
Departement Bestuurszaken 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
Carolina Stevens 
 
 
 
V.  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKING :  
 
 
Mevrouw Carolina Stevens van de afdeling Preventie en Bescherming op het 
Werk geeft toelichting bij de mededelingen van agendapunt 1. 
1.1. De heer Steven Van de Broeck liet weten dat hij afziet van de functie van pre-
ventieadviseur arbeidsveiligheid wegens het grote financiële verlies t.o.v. zijn hui-
dige functie. Er wordt een procedure opgestart om een nieuwe werfreserve aan te 
leggen. Het selectiereglement zal worden voorgelegd aan het HOC. 
1.2. De heer Peter van Eeden, tijdelijk belast met de leiding van de GDPB, heeft 
om de continuïteit van de dienst te verzekeren volgend besluit genomen: als ver-
vanger kunnen worden aangeduid: 1) Tom Van Beveren en 2) Luc Van Waes. 
Beiden preventieadviseurs voldoen aan de in de wetgeving vooropgestelde voor-
waarden. 
1.3. Aanpassingen van de bestaande functiebeschrijvingen aan het competentie-
woordenboek worden doorgevoerd. Volgende functiebeschrijvingen worden ter 
kennisgeving meegedeeld. 
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• Functiebeschrijving preventieadviseur arbeidsveiligheid 

• Functiebeschrijving adjunct-preventieadviseur arbeidsveiligheid 

• Functiebeschrijving preventieadviseur ergonomie 

• Functiebeschrijving preventieadviseur psychosociale aspecten 

• Functiebeschrijving deskundige ergonomie. 
Voor de functiebeschrijvingen preventieadviseur ergonomie en deskundige ergo-
nomie zullen de specialisatieopleidingen ergonomie opgenomen worden in de 
functiebeschrijving. 
Carolina Stevens deelt ook mee dat de afdeling Preventie als pilootafdeling van 
het departement Bestuurszaken zal instappen in de Vlimpersmodule ‘arbeids-
plaatsbeheer’. 
 
2. Jef Mannaerts van de afdeling Regelgeving en Yves De Mol geven toelichting 
bij het document ‘Combinatie maaltijdcheque – bedrijfsrestaurant’. 
Het voorliggend voorstel, zou ingaan vanaf 1 maart 2011. In de bespreking drukt 
de ACOD zijn bezorgdheid uit over de geplande invoering van de elektronische 
maaltijdcheque. Het VSOA heeft eveneens bedenkingen hierover. De gevolmach-
tigd onderhandelaar Personeelszaken geeft aan dat de elektronische maaltijdche-
que welkom zal zijn in de bedrijfsrestaurants van de Vlaamse overheid en hij ver-
moedt ook dat deze ruime ingang zullen vinden in de kleinhandel. Hij geeft ook 
aan dat de reden van huidig voorliggend voorstel de RSZ-reglementering is en dat 
daarnaast de prijzen van desserten en frisdranken reeds lang onder druk staan. 
Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn enkel de prijzen van frisdranken op te 
trekken naar 1 euro. 
De mogelijkheid van een aparte hoofdschotel aan 4 euro, de beloofde betere des-
serten en de wettelijke zekerheid om te kunnen teruggeven op maaltijdcheques 
(van 6 euro, bepaalde ARP’s) - en later de gefractioneerde afname van e-MC’s - 
voor volledige maaltijden zijn de voornaamste argumenten van het voorliggend 
voorstel. 
 
De leden van het hoog overlegcomité brengen een eenparig gunstig advies uit 
over het voorgelegde voorstel. 
 
3. Het ACOD vraagt verduidelijking bij de omzendbrief BZ 2011/1, organisatie van 
de EHBO.  
Over de verduidelijking van het toepassingsveld deelt Carolina Stevens mee dat 
de omzendbrief richtlijnen bevat voor entiteiten die behoren tot het toepassingsge-
bied van de GDPB, maar ook voor entiteiten met een IDPB. Op verschillende 
plaatsen in de omzendbrief wordt de regeling uiteengezet zowel voor entiteiten die 
vallen onder de GDPB, als voor entiteiten die vallen onder een IDPB. Het was niet 
de bedoeling voor elke IDPB, de coördinaten van de hulpverleners of verpleeg-
kundigen in de omzendbrief op te nemen. In principe zijn deze terug te vinden in 
het arbeidsreglement. Voor de GDPB was een algemene verwijzing mogelijk naar 
een website, deze werd wel opgenomen in de omzendbrief. 
De terminologie die gehanteerd wordt in de omzendbrief is eerder afgestemd op 
de personeelsleden van de grote gebouwen. Niet overal is een (onthaal)-balie 
aanwezig. De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken stelt voor om in de 
toekomst vooraan in de omzendbrief een formulering in die zin aan te brengen. 
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Over de gevraagde verduidelijking inzake congruentie met het KB van 15/12/2010 
betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die het slachtoffer 
worden van een ongeval of onwel worden, kan Carolina Stevens het volgende 
meedelen. De nieuwe omzendbrief verwijst naar de bepalingen van het ARAB. 
Sinds 1 januari 2011 geldt inderdaad het KB van 15 december 2010 betreffende 
de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een 
ongeval of onwel worden. Kerngedachte bij dit KB is dat de risicoanalyse uitwijst 
wat er al dan niet nodig is in de entiteit.  
Bedoeling is dat er in maart in samenwerking met onder meer de preventieadvi-
seur-arbeidsgeneesheer van IDEWE, de verpleegkundigen, de preventieadviseur 
arbeidsveiligheid een generieke risicoanalyse wordt uitgevoerd voor entiteiten 
waar hoofdzakelijk als activiteit beeldschermwerk wordt uitgevoerd (kantooromge-
ving). Deze generieke risicoanalyse wordt rekening houdend met de specifieke 
risico’s van de betrokken entiteit zo nodig verder aangevuld in overleg met de pre-
ventieadviseur-arbeidsgeneesheer rekening houdend met de specificiteit van de 
(deel)organisatie. 
Deze resultaten van de risicoanalyse zullen in grote lijnen wellicht overeenkomen 
met de huidige bepalingen van de omzendbrief. De omzendbrief kan op dit ogen-
blik gebruikt worden om te weten wat er al dan niet verplicht is. Nadere communi-
catie volgt na het uitvoeren van de risicoanalyse. 
 

 
 
Patrick Cordier 
Wnd Secretaris 
 

 
 

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

 


