departement Algemene Zaken en Financiën

aáministratie Ambtenurenzaken
afdeling Statutaire Aangelegenheden

SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 mei 1996.

I.

DAGORDE

1.1. aanwervingsexamens
- adjunct van de directeur (functie: psycholoog/orthopedagoog) (rang Al) voor de gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdbijstand (departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
- adviseur (functie: statistisch expert) (rang A2) voor
de administratie Planning en Statistiek - afdeling Statistiek (departement Algemene Zaken en Financiën)
- adviseur (functie: spoorverantwoordelijke) (rang AZ)
voor de administratie Planning en Statistiek - afdeling
Strategische Planning en Beleidsevaluatie (departement
Algemene Zaken en Financiën)
- adviseur Human Resources Management voor de afdeling
Human Resources Management (rang A2) (departement Algemene Zaken en Financiën)
- deskundige (rang BI) met statistische kwalificaties
- voor secretariaat-generaal - afdeling Begroting
en Gegevensbeheer (departement Onderwijs)
- voor de administratie Basisonderwijs - afdeling
Scholen (departement Onderwijs)
- voor de administratie Secundair Onderwijs - afdeling Scholen (departement Onderwijs)
- voor de administratie Planning en Statistiek afdeling Statistiek (departement Algemene Zaken en Financiën)

1.2 loopbaanexamens

- het bijzonder vergelijkend examen voor overgang naar
de graad van mannelijk of vrouwelijk deskundige
(opvoeder-begeleider) (rang BI) voor de afdeling Gemeenschapsinstellingen (departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

2 . Zeewezen :

2.1. Dienst- en beurtregeling kapitein en stuurman van
de loodsboot (SEC 96/8);
2.2. Dienst- en beurtregeling chef-loodsen (SEC 96/9);
2.3. Dienst- en beurtregeling loodsen : aanpassing van
punt 4.2.5.2. (SEC 96/10);
2.4. Ankerwacht op de rede van Vlissingen, Terneuzen of
Everingen, opgelegd door de Rijkshavenmeester - Aanpassing van artikel X 1 1 1 106 duodecies S4 van het VPS;
2.5. Aanpassing van de bijzondere voorwaarden voor de
functiewijziging van 'stuurman loodsboot' en van chefloodsf- bijlage 7 van het VPS;
2.6. Vergoeding voor verblijfkosten aan de loodsstagiair algemene functie- Aanpassing deel XIII, titel
4 van het VPS;
(SEC 96/11)
2.7. Afspraken uitbetaling reis- en verblijfkosten
2.8. Afspraken toepassing van artikel X111 48,§2
'verstoringstoelage' van het VPS;
2.9. Varia (mededeling stand van zaken aanwervingen);.
2.11. bespreking van de brieven ACOD d.d. 15/04/1996 en
FCSOD (CVCC) d.d.9/04/1996 m.b.t. Zeewezen problematiek.
3 . Varia : mededelinaen

3.1. organisatie van een voorselectie voor het vergelijkend aanwervingsexamen van deskundige (functie:
verpleegkundige) voor de afdeling Verzorgingsvoorzieningen van de administratie Gezondheidszorg van het
departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (nota
van de Administratie Ambtenarenzaken d.d. 12/3/1996)
ter plaatse rondgedeeld);
3.2. maatregelen tot organisatie van overgangsexamens
naar niveau A;
3.3. vacatures project leegstand (doc. ter plaatse
rondgedeeld).

11.

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

Vaste 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, Wetenschap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer
Jos François, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
2.De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer LUC Lathouwers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde;
3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
Bijkomende leden

1.De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Paul Ragé, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
2.De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, vertegenwoordigd door de heer Marc
Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ;
3.De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, vertegenwoordigd doormevrouw Lieve Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde aigevaardigde
111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN. ALSMEDE DE NAAMVAN 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
de heer Herman De Kind

-

2.

D e F e d e r a t i e van de C h r i s t e l i j k e S y n d i c a t e n van de
Openbare Diensten (CCOD - CVCC) :

de heer Jan Francois
de heer Stefaan Van de Kerckhove
IV.

NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden

ACOD
de heren :E. Abel
F. Wellecornme
FCSOD
de heren A. Stievenard
J.Cappelier
A. TfSeyen
M. Mesuere
Administratie Waterweaen en Zeewezen

- de heer Marc Claus, nautisch directeur bij de
Afdeling Beleid Zeewezen;
- de heer Raymond Vanhuysse, afdelingshoofd van de
afdeling Zeewezen Schelde;
- de heer Guy Thienpont, nautisch dienstchef;
- de heer E. Legeintafdeling Zeewezen Kust;
- de heer Jan Puelinckx, AAD van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Ambtenarenzaken

- de heer Jef Mannaerts, directeur;
- mevrouw Myriam Dierickx, , adjunct van de directeur
- mevrouw Greta Gryson, adjunct van de directeur.

V.

BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de dagorde werden behandeld.

VI.

PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling over de punten van de dagorde is
beëindigd.

V1 I AFSPRAKEN

Punt 2. : Zeewezen
l.dienst- en beurtregeling kapitein en stuurman van de
loodsboten
Punt 2. vervangingsregeling tijdens de zeebeurt:
2.2.,2' lid van het voorgelegde document: ' tot het
einde van de kotterbeurtf. Afgesproken wordt dat de
tekst behouden blijft en indien er problemen zijn bij
de toepassing ervan een nieuwe tekst zal voorgelegd
worden n.a.v. de evaluatie van het VPS.
2. dienst- en beurtregeling chef-loodsen
Punt 3. Beschikbaar houden: deze regeling geldt niet
voor de vakantiedagen;
Punt 5.3. : "In buitengewone omstandigheden, en
steeds in het belang van de dienst, kan door de
dienstleiding van deze dienst- en beurtregeling afgeweken worden". Afgesproken wordt dat de afwijkingen
op deze dienst- en beurtregeling zullen ingeschreven
worden in een logboek dat na 6 maanden zal geëvalueerd worden in het Sectorcomité XVIII.
3. dienst - en beurtregeling loodsen: aanpassing van punt

4.2.5.2.
Afgesproken wordt dat dit punt wordt geïntegreerd in
het protocol nr. 55.125 d.d. 3 mei 1996 dat ter
plaatste werd ondertekend.
4. Vergoeding voor verblijfkosten aan de l oods-stagiair
algemene functie- Aanpassing deel X I I I , titel 4 van
het VPS.
Bij de evaluatie van het VPS zal het probleem van de
reis- en verblijfkosten voor de kustloodsen onderzocht worden.
Artikel X111 120 ter : 1/30 per dag ziekteverlof:
vraag van de vakbonden waarom per dag? Afgesproken
wordt dat de problemen eerst in het bevoegd basisoverlegcomité besproken worden.
5. Afspraken toepassing van artikel X I I I 48,§2
'verstoringstoelage' van het VPS;
Volgens de afvaardiqinq
van de overheid moet conform
artikel X111 48/92 van het VPS de verstoringstoelage
uitbetaald worden en kan er geen keuze gemaakt worden
tussen betalen of het nemen van overuren.
Bij de evaluatie van het VPS zal onderzocht worden of
artikel X111 47,§4 al dan niet moet geschrapt worden
m.n. :"De continudiensten of diensten met een
beurtrol-systeem, waar nu een andere regeling bestaat
behouden deze regeling".

B r i e f ACOD d . d . 1 5 / 0 4 / 1 9 9 6 en b r i e f FCSOD (CVCC) d . d .
9/04/1996

-Loodsdienstoperators:
Deze problematiek wordt verwezen naar het bevoegde basisoverlegcomité d.d. 3 0 / 0 5 / 1 9 9 6 .

- Uniformen:
Deze problematiek moet globaal behandeld worden.
- Opleiding-vorming
Volqens de voorzitter zal bij de organisatie van de bek~aámheids~roeven
rekening gehouden-worden met de praktische problemen m.b. t. de brandbestrijding.
Op vraag van de ACOD wordt de problematiek van de opleiding stuurman kotter naar het bevoegd basisoverlegcomité verwezen.
- Dossier hoofd van dienst
Dit dossier zal voorwerp uitmaken van de evaluatie van
het VPS.

- Kustloodsen
Verschil technische en financiële loopbaan: zal besproken worden bij de evaluatie van het VPS.
Loods van wacht: zal na de overheveling van het RMT
personeel opnieuw geagendeerd worden.
- Overheveling RMT personeel

In beraad en wachten tot de overheveling een feit is.

- Actieve diensten
Op de vraag tot uitbreiding voor de loodsdienstoperators en verkeersleiders wordt niet ingegaan.
- Verkeersvoordelen : Euro-star
Dit dossier wordt nog onderzocht.
- Zeegeld
Dit dossier wordt nog onderzocht.

- Maaltijden
Dit dossier wordt naar het bevoegd basisoverlegcomité
verwezen.
Punt 3 : v a r i a : mededelingen

l.maatregelen tot organisatie van overgangsexamens naar
niveau A
De programma's zullen eerdaags aan het Sectorcomité
XVIII worden voorgelegd waarbij rekening zal gehouden
worden met de reeds toegestane vrijstellingen.

2.Vacatures project leegstand
De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken dringt er op aan dat in de
toekomst de vakbonden ook zouden ingelicht worden
over nieuwe projecten.

Lutgart De Buel
secretaris

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

