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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 7 DECEMBER 1995 

I. DAGORDE 

Enig punt : loodsenproblematiek (bespreking nota sec- 
torcomité XVIII dd. 7/12/95). 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN 
DE OVERHEID 

Vaste kern van wermanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buiten- 
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 
en Technologie vertegenwoordigd door de heer Jos 
François, plaatsvervanger, voorzitter van de verga- 
dering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president 
van de Vlaamse regering en Vlaams minister van On- 
derwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter, ver- 
tegenwoordigd door de heer LUC Lathouwers, plaats- 
vervanger ; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, ver- 
tegenwoordigd door de heren Johan Ide en Adriaan 
Jansens, plaatsvervangers. 

Bi j komend lid 

1. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, 
Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer Mark 
Kerkhofs, 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 AFWE- 
ZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heer Ronny Vande Winkel 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten (C.C.O.D. - C.V.C.C.) : 

de heren : Jan François 
Edgard Naeyaert 
M. Mesuere 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 
A.C.O.D. 
de heren : E. Abel 

W. Van Poucke 
F. Wellecomme 

F.C.S.O.D. (C.V.C.C.) 
de heren : J. Cappelier 

P. Van Wezemael 
A. T'Seyen 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 
de heren : E. Thienpont, 

E. Legein 
W. De Bruyn, 

Administratie Ambtenarenzaken 
De heer J. Manaerts, directeur 

BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

Nota Hoog Overlegcomité dd. 7 december 1995 

Deze nota wordt besproken m.b.t. de punten van het 
overleg 

Punt G. Dienst- en beurtregeling loodsen : admini- 
stratieve opdrachten. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden gaan akkoord 
met de voorgelegde bijlage dienst- en beurtregeling 
loodsen : omschrijving administratieve opdrachten. 



Deze bijlage zal aan de omzendbrief dienst- en 
beurtregeling toegevoegd worden. 

De leden van het Hoog Overlegcomité gaan akkoord om 
volgende punten aan de werkgroep loodsen voor te leg- 
gen : 

aan de beurt komen na geneeskundig onderzoek en an- 
dere problemen van de beurtregeling ; 
invloed op de beurtregeling van de inspring als 
stuurman op kotter en tender. 

Punt H. doorlichting reddingsdienst. 
De afvaardiging van de overheid stelt voor dat de 
administratie Waterwegen en Zeewezen het dossier 
voorbereidt en de administratie Ambtenarenzaken zal 
desgevallend de aangelegenheden m.b.t. het collec- 
tief personeelsbeleid aanvullen. 
Een afgevaardigde van de A.C.O.D. vraagt wanneer dit 
zal gebeuren. 
Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister 
van Onderwijs en Ambtenarenzaken wordt er geen ti- 
ming voorzien. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de uitbe- 
taling van een toelage voor de vrijwilligers van de 
reddingsdienst. 
Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister 
van Onderwijs en Arnbtenarenzaken zal dit onderzocht 
worden. 

Punt I. loodsdienstregelaars 
De afvaardiging van de overheid stelt voor dat de 
administratie Waterwegen en Zeewezen een vergelij- 
kende nota opmaakt m.b.t. de verschillende gangbare 
regelingen bij de 4 stations. 

Punt J. personeelstekorten : wervingen - bevorderin- 
gen 
De administratie Waterwegen en Zeewezen zal tegen 
maart 1996 een personeelsplan van het varend perso- 
neel opmaken. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt om regelmatig 
de stand van zaken te kennen m.b.t. de wervingen en 
bevorderingen. Volgens de voorzitter zal dit gebeu- 
ren volgens noodwendigheid. 

Punt N. geneeskundige keuring maritieme verkeers- 
leiders. 
Het dossier zal bezorgd worden aan de arbeidsgenees- 
heer. 



Punt 0. taxidienstvervoer Antwerpen 
De administratie Waterwegen en Zeewezen (afdeling 
Zeewezen - Schelde) en de administratie Ambtenaren- 
zaken zullen een voorstel uitwerken. In dit voorstel 
moet uitdrukkelijk aangetoond worden welke voordeli- 
ge effecten o.m. een hogere beschikbaarheid, een 
wijziging van de bestaande regeling voor de overheid 
inhoudt. 
Het voorstel moet eerst besproken worden in de werk- 
groep loodsen. Eventuele effecten naar andere korp- 
sen en/of personeelsgroepen moeten onderzocht wor- 
den. 

Punt Q. specifieke beurtregeling stuurman + kapitein 
- tender en kotter 
Dit document werd reeds verstuurd aan de leden van 
het Hoog Overlegcomité op 27 november 1995. 

De afvaardigingen van de vakbonden vragen waarom dit 
document niet eerst op de werkgroep loodsen werd be- 
sproken. 
Volgens de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister 
van Onderwijs en Ambtenarenzaken wordt dit nu op het 
Hoog Overlegcomité besproken. Als de tijd rijp is 
zal dit in de toekomst op een lager niveau besproken 
worden. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de 
dienst- en beurtregeling van de chefloodsen in dag- 
dienst en in continudienst. 
Volgens de voorzitter dient de administratie Water- 
wegen en Zeewezen een inventaris op te maken voor 
alle stations. 

Over punt B verlofregeling van dit voorgelegde docu- 
ment gaan de afvaardigingen van de twee vakbonden 
akkoord. 

De voorzitter stelt voor om punt A arbeidstijdrege- 
ling van dit document later te bespreken (in januari 
1996). 

Het overleg over de loodsenproblematiek zal verder 
gezet worden op 12 december e.k.. 



VI. HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER : de bijlage 
dienst- en beurtregeling - omschrijving administra- 
tieve opdrachten 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een 
positief advies uit over de voorgelegde tekst van de 
bijlage dienst- en beurtregeling loodsen - omschrijving 
"administratieve opdrachten". 

Lutgart De Buel 
secretaris 

LUC Van den brande 
Minister-president van 
de Vlaamse regering 
i.o. Jos François 


