
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

departement Algemene Zaken en Financiën 
administratie Ambtenarenzaken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 29 maart 1996. 

I. DAGORDE 

l.voorstellen van vergelijkende bekwaamheidsproef : 
- voor verhoging in graad naar de graad van hoofd- 
schipper : - afdeling Zeewezen Schelde; 

- afdeling Zeewezen Kust. 
- voor de functiewijziging naar chef-loods; 
- voor verhoging in graad naar de graad van hoofdmo- 
torist. (SEC/96/9) 

2.evaluatie dienst- en beurtregeling loodsen (SEC 
96/61 ; 

3.aanpassing beurtregeling stuurman en kapitein (SEC 
96/71 ; 

4.verhalen rede Zeebrugge; 

11. NAAM VAN DE AANWRZTGF. E N  T T A N  ne nT. nr VTTUT MUT 

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 Tech- 
nologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heren 
Frans Cornelis en Jos François, behoorlijk gemachtig- 
de afgevaardigden; 



2.De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president 
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onder- 
wijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, vertegen- 
woordigd door de heer LUC Lathouwers, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde; 

3.Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, verte- 
genwoordigd door de heer Johan Ide, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde. 

Bijkomende leden 

1.De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, vertegen- 
woordigd door de heren Leo Meyvis en Paul Ragé, be- 
hoorlijk gemachtigde afgevaardigden. 

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 van de 
Openbare Diensten (CCOD - CVCC) : 

de heer Jan François 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

ACOD 
de heren : Abel 

F. Wellecomme 
E. Anthierens 
E. Pollen 

FCSOD 
de heren A. Stievenard 



A. T'Seyen 
M. Mesuere 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 

- de heer Jan Strubbe, directeur-generaal; 
- de heer Marc Claus, nautisch directeur bij de 

Afdeling Beleid Zeewezen; 
- de heer Eric Blomme, afdelingshoofd van de afde- 

ling Zeewezen Kust; 
- de heer Raymond Vanhuysse, afdelingshoofd van de 

afdeling Zeewezen Schelde; 
- de heer Guy Thienpont, nautisch dienstchef. 

Administratie Ambtenarenzaken 

de heer Jef Mannaerts, directeur; 
mevrouw Karin De Vriese, medewerker; 
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 1 tot 3 van de 
dagorde is beëindigd. 

V11 AFSPRAKEN 

1. dienst- en beurtregeling 

Punt 6 .  REGELING DIENSTAUTOVERVOER. De afvaardiging van de 
FCSOD wenst geen grensoverschrijdende acties in Antwer- 
pen als er geen oplossing komt voor de Kust en Schelde. 
Deze problematiek werd besproken in de werkgroep lood- 
sen. 
Volgens de voorzitter moet deze aangelegenheid nog be- 
sproken worden in het Sectorcomité XVIII. 

Pun t  7 .  VAKANTIEREGEL I N G  
Het vakantieverlof dient opgenomen te worden. Indien 
zou blijken dat eind 1996 de vakantieopname een even 
groot probleem is als in 1995, dan zal dit het voorwerp 
uitmaken van een evaluatie. 

De administratie Waterwegen en Zeewezen dient m.b.t. de 
toepassing van punt 7.1.5. de stand van zaken op te ge- 



ven :- vakantieplanning vóór 15/2 
- vakantieplanning vóór 15/6. 

Zijn de geplande vakantiedagen al of niet opgenomen? 
Deze cijfers zullen vooraf in de werkgroep loodsen be- 
sproken worden en daarna voorgelegd worden aan het Sec- 
torcomité XVIII. 

2. Aanpassing beurtregeling stuurman en kapitein 

Het voorstel om punt 3.1.2.2.5. SM-loods - Inspring als 
d.d.-stuurman (punten 1 tot 3) op te nemen in de 
dienst- en beurtregeling wordt goedgekeurd. 

3. verhalen rede Zeebrugge 

De onderhandeling over dit punt van de dagorde zal ver- 
der gezet worden op vrijdag 3 mei e.k. om 9.30~. 

+ D e  a d i n i s t r a t i e  Waterwegen en Zeewezen en de a fvaar -  
digingen van de t w e e  vakbonden dienen hun o v e r z i c h t  
van de nog t e  bespreken punten over  t e  maken aan h e t  
s e c r e t a r i a a t  van h e t  Sectorcomité XVIII.  

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


