
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

departement Algemene Zaken en Financiën 
adminiswtie Ambtenarenutken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

NOTULEN VAN DE VERGADEñING VAN 25 FEBRUARI 1997 

I. DAGORDE 

Enig punt: Overhevelin- RMT personeel ( voortzetting van de onderhandelingen 
van 6/21 1 997) 

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 re- 
gering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoor- 
zitter, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Vermeiren, behoorlijk ge- 
machtigde afgevaardigde ; 

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

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

de heer André T'Seyen 

IV. NAAM VAN DE TECHNICI 

Administratie Ambtenarenzaken ..................................................... 
de heer Jef Mannaerts, directeur 
Administratie waterwegen en Zeewezen: afdeling Zeewezen Kust ................................................................. 
de heer Eric Blomme, afdelingshoofd; 
de heer P. Rommelaere 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

Het punt van de dagorde werd behandeld. 

VI AFSPRAKEN 

overhevel in^ RMT ~ersoneel 

1) Lijst .van .de .RMT .personee!s!eben die op 1/9/1995 uitgeleend waren aan de 
administratie Waterwegen en Zeewezen: werd ter plaatse rondgedeeld; 

2) Lijst .varende, .administratiem.en .technische. fÙ.n.cti.e.s (RMT) functies die voor 
de selecties in aanmerking komen : werd ter plaatse rondgedeeld op de verga- 
dering van het Sectorcomité XVIII van 6/2/1997. 

3) aanta!.vacatures.holqfdscheep.s_hnicus (rang C21 
onderzoeken of de aanwezigheid van het brevet van officier WTK 2" kl. of van 
officier WTK 3 O  kl. noodzakelijk is op de rede-, sleepboot en bebakening. In- 
dien hierop bevestigend wordt geantwoord, dienen 11 betrekkingen in de rang 
C 2 te worden voorzien m.n. 6 voor de loodsboot en S voor de redeboot e.a. 



4) contractue!en .RMT; 
Aan de contractuelen die voorkomen op de lijst van 1 september 1995 en niet 
uitstappen wordt een nieuw contract aangeboden. 

5) tewgstu~n.!angd~ige.zi.eken;, er werden vanaf 71211 997 ( afsluitingsdatum van 
de inschrijving voor de selectieproeven) geen zieken meer teruggestuurd 

6 )  inschaling .van koks .f ingescheept; 
voorstel: inschalen in de graad van technisch beambte (in principe E 123) en via 
een bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef overgang naar niveau D mo- 
gelij k. 

De vakbonden vragen voorrang te willen geven aan de geslaagden van deze bij- 
zondere bekwaamheidsproef voor overgang naar niveau D, buiten personeels- 
formatie (cfr kwartiermeester - art. V111 129 van het VPS) 

De afvaardiging van de ACOD dringt aan op de noodzakelijke aanwezigheid 
van een kok in de loodsboot. 

7) matrolos.in.be.werkjol, toe!agen; 
voorstel: - dekmatroos niet in de werkjol: salaris; 

- matroos in de werkjol: salaris + toelage gevaarlijk,ongezond of 
hinderlijk werk + toelage technische bekwaamheid; 

Dit voorstel zal verder worden uitgewerkt en is eveneens van toepassing voor 
de matrozen werkzaam in de jolMbebakening". 
De overheid zegt toe te onderzoeken in hoeverre de aanwezigheid van 1 boots- 
man t.o.v. 11 matroos-specialist op de loodsboot functioneel werkzaam is. 

8) cumul .van de vergoedingen; 
De vergoedingen "ondergeschikte bemanning" , "bediening en onderhoud mo- 

toren" en rendementspremie worden niet langer weerhouden omdat ze respec- 
tievelijk geïncorporeerd zijn in de nieuwe weddeschalen en in de toelage ge- 
vaarlijk, ongezond of hinderlijk werk. Voor de matrozen vervalt de vergoeding 
voor het bereiden van maaltijden. Accidentele inspring van matrozen als kok zal 
worden vergoed via de toelage technische bekwaamheid. 
De premie "verplichte aanwezigheid " blijft behouden. 

9) actieve.diensten:. lijst zal door gefaxt worden door de administratie Ambtenaren- 
zaken aan de vakbonden en engagement overheid om de RMT graden in ofici- 
euze gelijkstellingslijst in te laten schuiven; 

1 0)functieden.aming bwtwan/schipper 
De overheid zegt toe twee verschillende functiebeschrijvingen op te maken voor 
respectievelijk schipper en bootsman. 



1 1) !&staprege!ing; 
De overheid deelt mee dat de federale overheid hierover ( aantal uitstappers, fi- 
nale datum aanvraag uitstapregeling) zal bevraagd worden op 28 februari as. 

1 2) .i.wcha!ing .van .de .scheeptechnicus 
De vakbonden gaan akkoord met het voorstel van de overheid: 
- geen niveauverhoging zonder bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef; 
- de off. WTK-B en de SWTK-B worden ingeschaald in niveau D; 
- de SWTK-A worden ingeschaald in niveau C; 
- beide groepen kunnen deelnemen aan de bijzondere vergelijkende bekwaam- 
heidsproef van hoofd-scheepstechnicus (rang C2) mits in het bezit van het bre- 
vet off. WTK 2" kl. (oud en nieuw stelsel) of van off. WTK 3" kl. (nieuw stel- 
sel). 

1 4) toe1.agen. hogo. ambt 
De vakbonden gaan akkoord met het voorstel van de overheid om in afwachting 
dat de bevorderingsrondes naar schipper (functie bootsman) vanuit scheepsbe- 
ambte (functie matroos) en naar hoofdscheepstechnicus ( vanuit scheepstechni- 
cus , hoofdmotorist en motorist mits brevet) afgerond zijn, een hoger ambt toe 
te kennen overeenkomstig artikel XIII 43 van het VPS (toelage op basis van het 
salarisverschil). 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


