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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16 JULI 2007 
 
 
I. AGENDA 
 

1. Selectiereglementen preventieadviseur-arbeidsveiligheid, preventieadvi-
seur- ergonomie, preventieadviseur-psychosociaal Welzijn; 
 

2. Organisatie van ‘ preventie en bescherming’, de personeelsimplementatie 
van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk, de werking d;m;v. contactpersonen; 
 

3. Voorstel van beëindiging aanstelling van een preventieadviseur. 
 
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; met ken-
nisgeving afwezig; 
 

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, Wim Van Beeck en 
Tom Somers, plaatsvervanger; · 
 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving afwezig. 
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Bijkomende leden 
 
1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, We-

tenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw 
Sophie Verbist, plaatsvervanger; 
 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, plaatsvervanger. 

 
 
III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-

GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AAN-
WEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE 
AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
 
de heren  Hilaire Berckmans 
     Richard de Winter 
 

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

 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 
     Geert Verhavert 
     Cédric Eerebout 
     Francis Van Lindt 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
FCSOD  
de heren  André T’Seyen 
     Willy Du Bois 
 
 
IV GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING 

OP HET WERK  
Mevrouw Kathleen Bernaert, preventieadviseur-coördinator 
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V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER:  

1. Selectiereglementen preventieadviseur-arbeidsveiligheid, preventieadvi-
seur- ergonomie, preventieadviseur-psychosociaal Welzijn  
 
Vooraf vraagt de Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken of de 
vakbonden akkoord gaan om de documenten van de Gemeenschappelijke 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk te agenderen op deze 
vergadering van het Hoog Overlegcomité. 
De afgevaardigden van de vakbonden gaan hiermee akkoord. 
 
Wel vestigt een afgevaardigde van de ACOD de aandacht van de Gevol-
machtigd Onderhandelaar Personeelszaken op het feit dat er over de selec-
tiereglementen preventieadviseur, als gevolg van de afspraak tijdens de 
vergadering van het Hoog Overlegcomité d.d. 29/5/2007, al door de vak-
bonden opmerkingen werden geformuleerd aan de preventieadviseur-
coördinator en dat de selectieprocedure al opgestart is. 
 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken vraagt of er met de 
opmerkingen van de vakbonden rekening werd gehouden. 
 
Een afgevaardigde van de ACOD antwoordt dat met de opmerkingen geen 
rekening werd gehouden en dat het nu te laat is om deze reglementen voor 
te leggen aan het Hoog Overlegcomité gelet op de lopende selectieprocedu-
res. 
 
Na een korte bespreking gaan de leden van het Hoog Overlegcomité ak-
koord met volgende procedure: 
- voor het selectiereglement van de preventieadviseur-arbeidsveiligheid: de 
selectieprocedure wordt stopgezet en er wordt een aangepast selectiere-
glement ter goedkeuring doorgestuurd naar de vakbonden; 
- voor het selectiereglement van de preventieadviseur-ergonomie: de selec-
tieprocedure wordt stopgezet en er wordt een nieuw selectiereglement 
voorgelegd op een volgende vergadering van het Hoog Overlegcomité; 
- voor het selectiereglement van de preventieadviseur-psychosociaal Wel-
zijn: de selectieprocedure loopt door. 
 
 

2. Organisatie van ‘ preventie en bescherming’, de personeelsimplementatie 
van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk, de werking d.m.v. contactpersonen  
De preventieadviseur-coördinator geeft een korte toelichting. 
 
Een afgevaardigde van de FCSOD benadrukt dat er voldoende personeels-
bezetting moet voorzien worden om de goede werking van de Gemeen-
schappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk te garan-
deren en vraagt regelmatig evaluatiemomenten te organiseren om de nodi-
ge uitbreiding te bepleiten. 
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De preventieadviseur-coördinator zegt dat er nog aan de federale overheid 
moet gevraagd worden om een koninklijk besluit op te stellen m.b.t. de op-
richting van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk. 
 
Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen geformuleerd wor-
den, is het overleg hierover beëindigd. 
 

3. Voorstel van beëindiging aanstelling van een preventieadviseur 
Op vraag van de vakbonden deelt de Gevolmachtigd Onderhandelaar Per-
soneelszaken mee dat de voorgelegde nota wordt ingetrokken. Dit punt zal 
opnieuw geagendeerd worden op een volgende vergadering van het Hoog 
Overlegcomité met eventueel nieuwe aangepaste nota.  
 

 
VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER:  
 
1. Selectiereglementen preventieadviseur-arbeidsveiligheid, preventieadviseur- 

ergonomie, preventieadviseur-psychosociaal Welzijn 
 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met de opgenomen 
procedure van punt V1 van deze notulen. 
 
 

2. Organisatie van ‘ preventie en bescherming’, de personeelsimplementatie 
van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk, de werking d.m.v. contactpersonen 
 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een gunstig ad-
vies uit over de voorgelegde nota.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering  
i.o. Frans Cornelis 
Gevolmachtigd onderhandelaar  
Personeelszaken 

 


