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I DAGORDE 

Enigpunt: Wijziging Dienst- en Beurtregeling (HOC 98/20) 

I1 NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN 
DE OVERHEID 

Vast kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Jos Fran- 
çois, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenza- 
ken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door mevr. Mieke Vermeiren, plaats- 
vervanger ; 

3 .  Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, 
plaatsvervanger. 



Bii komende leden 

De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Herman De Groote, 
behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 

I11 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 heer Ronny Vande Winkel 

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

de heer Jan François 

V NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

ACOD 
de heren: Eric Abel 

Erwin Pollen 

FCSOD (CCOD-CVCC) 

de heren: P. Mahieu 
J. Vanderbouwhede 

J. Depypere 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 
de heer Hugo Boonen, afdeling Loodswezen 

Administratie Ambtenarenzaken 
de heer Jef Mannaerts, directeur 
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V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : de wijzi- 
ging Dienst- en Beurtregeling 

De afgevaardigden van de twee vakbonden vragen dat er duidelijkheid zou bestaan 
over wie aanwezig mag zijn op de verschillende soorten werkgroepen binnen de 
administratie Waterwegen en Zeewezen. 
Volgens de voorzitter dient de hoedanigheid van de personen die worden uitgeno- 
digd duidelijk en ondubbelzinnig te worden aangegeven in de oproepingsbrieven en 
de verslagen van de vergaderingen van de diverse werkgroepen ( ambtenaren als 
deskundigen of als vertegenwoordigers van de vakbonden of als vertegenwoordi- 
gers van de administratieve overheid). 
Indien de representatieve vakbonden worden uitgenodigd in het kader van de wet 
van 19 december 1974 voor vergaderingen van basis- tussenoverlegcomités of 
werkgroepen Hoog Overlegcomité, mogen zij conform de bepalingen van het vak- 
bondsstatuut zelf hun afgevaardigden aanduiden. 

Uit het verslag van de Werkgroep Loodsen van 15/10/1998 blijkt dat voor de 
punten 5.1.1.7. en 5.1.1.8. de Dienst en Beurtregeling onveranderd blijft. De tijde- 
lijke toepassing van deze punten wordt verlengd met 6 maanden ( april 1999). 
De afgevaardigden van de twee vakbonden betreuren dat deze tijdelijke toepassing 
opnieuw verlengd wordt. 
De leden van het Hoog Overlegcomité zijn van oordeel dat deze tijdelijke toepas- 
sing voor een periode van tweemaal 6 maanden kan verlengd worden. Daarna dient 
deze situatie geëvalueerd te worden en dient er terzake een beslissing genomen te 
worden. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden vragen dat de bepalingen m.b.t. dienst- 
prestaties eenvormig zouden toegepast worden. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, is het 
overleg over de voorgestelde wijziging van de Dienst- en Beurtregeling beëindigd. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: wijziging van de 
Dienst- en Beurtregeling 

De afvaardiging van de overheid en de afiaardigingen van de twee vakbonden 
brengen een positief advies uit over de voorgestelde wijziging van de Dienst- en 
Beurtregeling mits rekening wordt gehouden met punt V1 van deze notulen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

LUC Van den Brande 
Minister-president van de 
Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


