
�

� � ����������	
	���	�

� �
�

�
�

�

� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �

� Agentschap voor  
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 29 MEI 2007 
 
 
I. AGENDA 
 

1. Voorstel van beëindiging aanstelling en vervanging van een preventieadvi-
seur bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het Werk; 
 

2. Varia 
 
 
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 Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, plaatsvervanger; 
 

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 heer Tom Somers, plaats-
vervanger; · 
 

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

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

 de heer André T’Seyen 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heer Jos Mermans 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
ACOD  
de heer  Ronny Vande Winkel 
 
 
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. Voorstel van beëindiging aanstelling en vervanging van een preventie-
adviseur bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescher-
ming op het Werk  
De preventieadviseur-coördinator geeft een korte toelichting over het 
voorliggende voorstel. Zij vraagt of de leden van het Hoog Overlegcomi-
té akkoord kunnen gaan met de aanstelling van de eerst gerangschikte 
kandidaat, zijnde de heer Marino Vankan, vanaf 1 juni 2007. 
 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord met dit voorstel. 
 
 

2. Varia  
2.1. Een vertegenwoordiger van de ACOD vraagt waarom de rondzend-
brief d.d. 15 mei 2007�m.b.t. de gevaartoelage niet van toepassing is op 
de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij? 
Hebben deze agentschappen een eigen regeling zodat ze werden uit-
gesloten van deze rondzendbrief? 
 
De voorzitter antwoordt dat de Dienst Personeelsregelgeving deze 
vraag zal onderzoeken. 
 
2.2. Een vertegenwoordiger van de ACOD vraagt waarom de 3 selectie-
reglementen voor preventieadviseur arbeidsveiligheid, preventieadvi-
seur ergonomie en preventieadviseur psychosociaal welzijn al zij be-
kendgemaakt zonder vooraf overleg met de vakbonden conform het pro-
tocol nr.161.464 m.b.t. examenstramien voor aanwerving- en loopbaan-
examens? Deze vertegenwoordiger vraagt waarom de functies van pre-
ventieadviseur ook niet toegankelijk zijn voor personeelsleden van de 
niveaus B, C of D conform de afspraken uit het verleden? 
 
De preventieadviseur-coördinator antwoordt dat er twee verschillende 
soorten wervingen zijn. Enerzijds worden er preventieadviseurs aange-
worven op het operationele niveau, toegankelijk voor alle niveaus mits 
veiligheidsattest 1 of 2, en anderzijds preventieadviseurs op het be-
leidsniveau waarvoor universitaire diploma’s worden gevraagd. De 3 se-
lectiereglementen voor preventieadviseur zijn bestemd voor de aanwer-
ving van preventieadviseurs op het beleidsniveau waarvoor er dus uni-
versitaire diploma’s worden gevraagd. 
 
Volgens de Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken gaat het 
hierover een dubbele discussie. Enerzijds werden de 3 selectieregle-
menten niet voorgelegd aan de vakbonden en anderzijds gaat de dis-
cussie over het personeelsplan. Het personeelsplan heeft o.m. betrek-
king op de vraag hoeveel functies er nodig zijn van niveau A en hoeveel 
functies er nodig zijn uit de andere niveaus. Hierbij moet er onderscheid 
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gemaakt worden tussen de beleidsfuncties (niv. A) en operationele func-
ties (alle niveaus) waarbij voor deze laatste functies enkel het veilig-
heidsattest 1 of 2 vereist is. 
 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken stelt voor om de 3 
selectiereglementen voor preventieadviseurs vooralsnog aan de vak-
bonden voor te leggen. Eventuele opmerkingen kunnen dan doorge-
maild worden naar de secretaris van het Hoog Overlegcomité en aan de 
preventieadviseur-coördinator. 
 

 
VI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: Voorstel van beëindiging 
aanstelling en vervanging van een preventieadviseur bij de Gemeenschappelij-
ke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan eenparig akkoord met de aanstel-
ling van de eerst gerangschikte kandidaat, zijnde de heer Marino Vankan, van-
af 1 juni 2007. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
Yves Leterme 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering  
i.o. Frans Cornelis 
Gevolmachtigd onderhandelaar  
Personeelszaken 

 


