
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

departement Algemene Zaken en Financiën 
administratie Ambtenarenzaken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 6 FEBRUARI 1997 

I. DAGORDE 

1. Toegevoegd punt: het voorontwerp van kwalitatieve CAO 1995- 1996 voor de 
diensten van de Vlaamse regering en sommige Vlaamse openbare instellingen. 

2.  examenreglementen (SEC 97/71: 
2.1 aanwerving van een arts (functie: gezondheidsinspecteur) voor de 

afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap); 

2.2 aanwerving van technische assistenten (functie: luchtvaartbrand- 
weerman) (rang D l)  voor de Luchthaven Oostende ( Ministerie van de Vlaarn- 
se Gemeenschap); 

2.3. aanwerving van adjunct van de directeur (functie: documentalist) 
(rang Al) voor het departement Onderwijs (Ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap); 

2.4 vergelijkend examen voor overgang naar de graad van medewerker 
(rang C 1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke instellingen); 

2.5 vergelijkende examen voor overgang naar de graad van deskundige 
(functie: directie-secretaris) (rang Bl)  voor de diensten van de Vlaamse rege- 
ring (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen); 

2.6 vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige 
(functie: revisor-boekhouding) (rang B l)  voor de diensten van de Vlaamse re- 
gering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen); 

2.7 vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige 
(fùnctie: statistiek) (rang B 1) voor de diensten van de Vlaamse regering 
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke instel- 
lingen); 



3.  ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie en werking van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie 
van het personeel, wat de toegang tot de functie van leidend ambtenaar en de 
vriiwillige terugzetting in graad betreft (voortzetting onderhandeling van 
27/1/1997-SEC 9716: doc. reeds in uw bezit ); 

4. VZW Sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap(SEC 9719) 

5. Overheveling; RMT personeel ( voortzetting van de onderhandelingen van 
27/1/1997 SEC 97/5) 

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 
Frans Cornelis, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse re- 
gering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoor- 
zitter, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Vermeiren en de heer Pas- 
cal Storms, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden ; 

3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Gaston 
Van Tichelen, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. 

Bij komende leden : 

1. De heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van LeefÌnilieu en Tewerkstelling, 
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-France Boschrnans, 

2. De heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Paul Ragé, behoorlijk 
gemachtigde afgevaardigde; 

3. De heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, verte- 
genwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde; 

4. De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media, vertegenwoordigd doormevrouw Lieve Kerkhofs, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde. 



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 heren : Karel Stessens 
Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 
Ronny Vande Winckel 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten : 

de heren: Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Fréderic de Gelissen 
C hris Herreman 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden: 
ACOD ............ 
de heer Rasschaert Guido 
FCSOD .............. 
de heren: Edgard Naeyaert 

André T' Seyen 
mevrouw Noêlla Ottoy 

Administratie: 
Administratie Ambtenarenzaken ..................................................... 
de heer Jef Mannaerts, directeur 
mevrouw Myriam Dierickx, adjunct van de directeur 
de heer Mario Naeye, adjunct van de directeur 
mevr. Anne Geenen, adjunct van de directeur 

Administratie Watenvegen en Zeewezen .............................................................. 
de heer Jan Strubbe, directeur-generaal; 
de heer Eric Blomrne, afdelingshoofd van de afdeling Zeewezen Kust 
de heer Edmond Legein 
de heer Raymond Vanhuysse, afdelingshoofd van de afdeling Zeewezen 

Schelde 



V. BEHANDELDE PUNTEN 

De punten van de dagorde werden behandeld. 

V1 PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIG IS 

De onderhandeling is beëindigd over de punten 2 (examenreglementen) en 
4 (Sociale Dienst) van de dagorde 
De protocollen nrs 70.163 en 70.164 (Sociale Dienst) werden ter plaatse 
door de afvaardigingen van de vakbonden ondertekend 

VII AFSPRAKEN 

1 .Voorontweru van kwalitatieve CAO 1995-1 996 voor de diensten van de Vlaam- 
se regering - en sommige Vlaamse openbare instellingen 

De afiaardigingen van de vakbonden gaan zich beraden over de voorstellen van de 
afhardiging van de overheid. 

De voorzitter deelt de volgende werkwijze mee: 
- finaliseren van de tekst van het voorontwerp van CAO; 
- exacte berekening van de budgettaire weerslag; 
- advies van de inspectie van Financiën; 
- principiële goedkeuring door de Vlaams regering; 
- onderhandelingen over de definitieve tekst in het Sectorcomité XVIII: 

afsluiten van het protocol 

2. Overheveling RMT personeel 

1) Lijst van de RMT personeelsleden die op 1/9/1995 uitgeleend waren aan de 
administratie Waterwegen en Zeewezen: overmaken aan de vakbonden; 

2) Lijst varende, administratieve en technische functies die voor de selecties in 
aanmerking komen: aan de vakbonden overmaken; 

3) aantal vacatures hoofdscheepstechnicus (rang C2) ; 
4) contractuelen RMT; 
5) terugsturen langdurige zieken; 
6) inschaling van koks 'ingescheept'; 
7) matroos in de werkjol: toelagen; 
8) cumul van de vergoedingen; 
9) actieve diensten; 
10) functiebenaming bootsman/schipper; 
l l )  uitstapregeling; 
12) inschaling van de scheepswerktuigkundigen (scheepstechnicus); 
13) aanpassing van de jury; 
14) toelagen hoger ambt 



15) matroos met de helmstok: salariëring 

2.2. Verge'ijkenbe .se!ectieproef JW~.  de. grad .mn tec.hnisch.deambte. (fundc. kok: 
ingescheept). @ang.ET.). bij. het. &p_emen? .Leehilieu. en. Infrastnictuur,. ad.rnini: 
strati.e .~.at.e.w~gcn .en. Z e w e ~ n , .  af&!i.og Zemezen. Kust: .procebure .v.oorzien 
voor het niet-varend RMT personeel I doc.. ter. plaatse .~.~.~OgeO.ee!dl ............................................. ............. 

Er zal een afzonderlijk protocol (nr. 70.165) opgemaakt worden met de tekst als 
bijlage aan het protocol. 

2.3. De onderhandeling over de resterende problemen zal op 25 februari e.k. ver- 
der gezet worden 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


