
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

HOOG OVERLEGCOMITE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf .aazsa@vlaanderen.be 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 13 DECEMBER 2004 

I DAGORDE 

1. Aanwijzing preventieadviseur-coördinator voor de Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk van de Diensten van de Vlaamse 
Regering; 

2. Kaderovereenkomst mobilofoonoperatoren en daaraan gekoppelde effecten 
op de gezondheid; 

3. Toegevoegd punt: aanwerving preventieadviseur psychosociale belasting; 

4. Zeewezen: Aanpassing dienst- en beurtregeling loodsen. 

11. NAAMVAN 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 Wim Van Beeck, 
plaatsvervanger; 

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

Bijkomende leden: 

1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door 
mevrouw Michèle Oleo, plaatsvervanger; 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick de Prins, plaatsvervan- 



3. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Dedobbeleer, plaatsvervan- 
ger; 

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

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : ...................................................................................... 

de heren Richard De Winter 
Hilaire Berckmans 

2. De ..................................................................................................................................... Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien- 
sten (CCOD - CVCC) : ...................................... 

mevrouw Ann Vermorgen 
de heer Chris Herreman 
de heer Christoph Vandenbulcke 

4 . !Aet..Y rij. ..S~ndic?at .. van .. het...O~enbaar ...Amb t. 
de heren Jos Mermans 

Céderic Eerebout 
Ward Van de Veire 
Yvo Peeters 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet Bestuurszaken 
de heer Torn Somers, raadgever 

ACOD 
de heren Ronny Vande Winkel 

Michel Defer 
Marc Defloor 
Etienne Anthierens 

FCSOD 
De heren Willy Du Bois 

Guido Ceulemans 
Edgard Naeyaert 
LUC Van Zandycke 
Herman De Backer 

VSOA 
de heren Harry Speelmeyer 

Francis van Lindt 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 
de heer Willem van Poucke, operations manager bij de DAB 
Loodsen; 
de heer Jan Bal, afdelingshoofd van de afdeling Beleid Ha- 
vens, Waterwegen en Zeewezen 
de heer Rik Van der Plas, adjunct van de directeur; 



de heer Dirk Mechelaere, adjunct van de directeur 

Afdeling Gebouwen 
de heer Gert Potoms, afdelingshoofd 

Administratie Wetenschappen en Innovatie 
mevrouw Veerle Lories, wnd. eerste opdrachthouder 

Mobistar 
de heren Ludo Keyens 

Stefan Van den Bossche 

Proximus 
de heer Frances Noppe 

V Intern Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
de heer Raymond Van Campenhout, preventieadviseur-coördinator, 

V1 Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
Dr Soogen, arbeidsarts bij ARISTA 

V11 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 

1. Aanwijzing preventieadviseur-coördinator voor de Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) van de Diensten van de 
Vlaamse Regering 

De heer Raymond van Campenhout, preventieadviseur-coördinator geeft 
een korte toelichting over de nota aan het Hoog Overlegcomité m.b.t. 
de aanwijzing van een preventieadviseur-coördinator. 

De afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden gaan akkoord 
met de voordracht van mevrouw Kathleen Bernaert als preventieadviseur- 
coördinator met ingang van 1 januari 2005, door de heer Eric 
Stroobants, voorzitter van het college van secretarissen-generaal. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt wat de gevolgen zijn van de wer- 
vingsstop op de werking van de Interne Dienst voor Preventie en Be- 
scherming op het Werk. 
De voorzitter antwoordt dat de wervingsstop geen afbreuk doet aan de 
uitvoering van de wettelijke verplichtingen ter zake. 

2. Kaderovereenkomst mobilofoonoperatoren en daaraan gekoppelde effecten 
op de gezondheid 
Het afdelingshoofd van de afdeling Gebouwen en een vertegenwoordiqer 
van een mobilofoonoperator geven een toelichting over de- kaderovereen- 
komst mobilofoonoperatoren en de daaraan gekoppelde effecten op de ge- 
zondheid. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of er in het kader van de Wel- 
zijnsreglementering niet vooraf het advies moet gevraagd worden van 
een preventieadviseur van de IDPB over de implementatie van basissta- 
tions voor telecommunicatie (uitbouw vaste antennes). 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord dat er in de kader- 
overeenkomst mobilofoonoperatoren uitdrukkelijk wordt voorzien dat 
voorafgaand advies vereist is van een preventieadviseur van de IDPB 
bij de uitbouw van het netwerk van vaste antennes. 



3. Toegevoegd punt: aanwerving preventieadviseur psychosociale belasting 
De heer Raymond van Campenhout, preventieadviseur-coördinator geeft 
een korte toelichting over de nota aan het Hoog Overlegcomité m.b.t. 
de aanwijzing van een preventieadviseur psychosociale belasting. 

De afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden gaan akkoord 
met de voordracht van mevrouw Annemie Lagrain als enige geslaagde lau- 
reaat van het examen, door de heer Eric Stroobants, voorzitter van het 
college van secretarissen-generaal. 

4. Zeewezen: Nota m.b.t. aanpassing dienst- en beurtregeling loodsen 
Deze nota wordt ter bekrachtiging aan het Hoog Overlegcomité voorgelegd. 

De afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden gaan akkoord met 
afgesproken wijzigingen van de vergaderingen van de subwerkgroep Dienst- 
en Beurtregeling van 27/11/2002, van de Gemengde Werkgroep Loodsen van 
22/1/2004 en van de Werkgroep Loodswezen van 14/10/2004. 

Wat de vergadering van de gemengde Werkgroep Loodsen van 6 oktober 2004 
en van de Werkgroep Loodswezen van 14 oktober 2004 betreft gaan de af- 
vaardigingen van de drie representatieve vakbonden akkoord met het voor- 
stel van inlassing mits de woorden ' van vier uur of minder' geschrapt 
worden. 

Een afvaardiging van de ACOD dringt er bij de overheidsdelegatie op aan 
om het vakbondsstatuut ter zake toe te passen m.n. dat er rekening zou 
gehouden worden met het formeel advies van de drie representatieve vak- 
bonden in de werkgroep Loodsen en in het Hoog Overlegcomité. 

De voorzitter van het Hoog Overlegcomité neemt akte van het eenparig gun- 
stig advies en geeft opdracht aan de directeur-generaal van AWZ om reke- 
ning te houden met dit advies bij het nemen van een beslissing. 

V111 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER. 

1. Aanwijzing preventieadviseur-coördinator voor de Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van de Diensten van de 
Vlaamse Regering; 

De leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Ge- 
west gaan unaniem akkoord met de voordracht van mevrouw Kathleen Ber- 
naert als preventieadviseur-coördinator met ingang van 1 januari 2005, 
door de heer Eric Stroobants, voorzitter van het college van secreta- 
rissen-generaal. 

De leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Ge- 
west brengen unaniem een gunstig advies uit over de voorgelegde nota 
mits in de kaderovereenkomst mobilofoonoperatoren uitdrukkelijk wordt 
voorzien dat voorafgaand advies vereist is van een preventieadviseur 
van de IDPB bij de uitbouw van het netwerk van vaste antennes. 



3. Aanwerving preventieadviseur psychosociale belasting 
De leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Ge- 
west gaan unaniem akkoord met de voordracht van mevrouw Annemie 
Lagrain als enige geslaagde laureaat van het examen, door de heer Eric 
Stroobants, voorzitter van het college van secretarissen-generaal 

4. Zeewezen: Aanpassing dienst- en beurtregeling loodsen 
De leden van het Hoog Overleg Comité brengen unaniem een positief ad- 
vies uit over de voorgelegde nota mits rekening wordt gehouden met 
punt V11 4 van deze notulen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


