
SECTORCOMITE XVIII departement Algemene Zaken en Financiën 
administratie Ambu~ma~nzukzn 

WAAMSE GEMEENSCHAP EN V..,AAMS GEWEST afdeling Statutaire Aangelegen heden 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26 MAART 1998. 

I. DAGORDE 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams 
personeelsstatuut van 24 november 1993 wat de kustloodsen en de wer- 
vingsreglementen betreft (voortzetting van de onderhandelingen van 
18/2/1998 - aanv. doc SEC 9811 3 bis 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, Weten- 
schap 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, verte- 
genwoordigd door mevr. Mieke Vermeiren, behoorlijk gemachtigde afgevaar- 
digde; 

3.  Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, behoor- 
lij k gemachtigde afgevaardigde. 



I11 BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVEVG 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 Frank Wellecomme 
Erwin Pollen 

FCSOD (CCOD- CVCC) 
de heren André T'Seyen 

LUC Willaert 
Guido Wyffels 
François Geselle 

Administratie Ambtenarenzaken 
de heer Jef Mannaerts, directeur 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 
de heer Hugo Boonen, chefloods-cel Beleid Loodswezen 
de heer William Van Poucke 

V. BEHANDELDE PUNTEN 

Het punt van de dagorde werd behandeld 



V1 AFSPRAKEN 

1 .  Kustloodsen 

Er was reeds op 1 8/21 1998 een akkoord over artikel 6 m.b. t. de verhoging van 
de loodstoelagen voor de kustloodsen. 

2. Verslag van 5/2/1998 van de Loodstechnische commissie 98.02 van 29.01.1998 
(doc ter plaatse rondgedeeld) 

In dit verslag staat het volgende: 
" Hierna komt het probleem van de Mutaties aan bod, er bestaat hier om- 
trent enig misverstand. . . . 
De aanvragers van voor 3 1.22.1997 worden gerangschikt volgens anciënni- 
teit. 

vanaf 1.0 1.1 998 volgens datum van aanvraag. 
Met dien verstande dat de lijst van voor 1.1.1998 eerst uitgeput wordt." 

Volgens de voorzitter van het Sectorcomité XYIII strookt deze interpretatie niet 
met artikel V i1 bis, $ i van het Vlaams personeels.statuut en 1s niet interpre- 
teerbaar in de geest van dit ,statu~tt. Rljgevc~lg wordt de werkw~jze die in de 
Loodstechnische Commissie wordt gehanteerd als niet bestaarzde beschouwd 
De vertegenwoordiger van de Vlac~mse mznister van onderwijs en Ambtenaren- 
zaken zal terzake het nodige doen. 

3.  Aanpassingen van de nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII (SEC 98/13 
bis) 
p&: - onder zeewezen wordt verstaan de administratie Waterwegen en 
Zeewezen; 

- art. 1 van het ontwerp -besluit tot wijziging van het W S  dient ook 
gewijzigd te worden: toevoeging van scheepsbeambte. 

4. Aanwervinpreglementen (SEC 9811 3 bis) 

Bqlage 8. 1.: Aamvervingsreglement voor SCHEEPSBEAMBTE bv de afdelin- 
gen Vloot en Scheepvaartbegeleiding 

Problemen: 
1 O Volgens de afvaardigingen van de twee vakbonden dienen de Kusthavens en 
Vlissingen samengenomen te worden met dien verstande dat de ACOD opteert 
voor 2 lijsten en de FCSOD voor 1 lijst. 

2" Liist van de brevetten, diploma's . . . 
De afvaardigingen van de overheid en de afvaardigingen van de twee vakbonden 
dienen deze lijst te onderzoeken of er geen te hoge diploma's worden gevraagd. 

3150/sec/nt980176/ZW 



3 O De ahaardiging van de FCSOD heeft problemen m. b. t. de weaina van de 
diploma's en brevetten 

4" Vaarti-id 
De vraag van de afvaardigingen van de twee vakbonden om het coëfficiënt van 
de weging van de vaartijd voor het zeewezen, de RMT, de Hogere zeevaart- 
school van 0,57 op 0,6 te brengen zal onderzocht worden samen met de weging 
van de vaartijd voor de binnenvaart, Marine, pleziervaart van 213 op 0,6. 

5" art. 4, 2" lid: herformuleren in functie van de duidelijkheid 

De afvaardigingen van de twee vakbonden dienen hun eventuele opmerkingen over 
te maken aan de voorzitter, ondervoorzitter en de administratie voor 31411 998. 

- 23/WI998 om Y. 30 u: werkgroep overheid-vakbonden-administratie: be- 
spreking van de opmerkingen; 
- 28/4/1998 om 9.30 14 : Sectorcomité XVIII 

Lutgart De Buel 
secretaris 

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


