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�Agentschap voor Overheidspersoneel 
 
SECTORCOMITE XVIII  
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 
 
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 5 FEBRUARI 2007 
 
1. BBB: stand van zaken; 

 
2. Sectoraal Akkoord 2005-2007: uitvoering stand van zaken; 

 
3. Selectiereglementen van drie vergelijkende bekwaamheidsproeven bij de DAB 

Vloot; 
 

4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 
 

5. Mededeling m.b.t. tot wervend werven van kansengroepen. Acties gericht op 
een verhoogde instroom van personen van allochtone afkomst en personen 
met een arbeidshandicap; 
 

6. Varia. 
 

 
I AGENDA 
 
II. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 

AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID  
 
Vaste delegatie 
 
1. De heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter; behoorlijk gemach-
tigde afgevaardigde; 
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2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands be-

leid, Media en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans 
Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken en de heren Wim 
Van Beeck en Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden; 
 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening; met kennisgeving afwezig; 
 

Bijkomende leden 
 
1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, We-

tenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw 
Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde 
afgevaardigde; 
 

3. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge-
zin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde af-
gevaardigde;  
 

4. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, behoorlijk ge-
machtigde afgevaardigde. 
 

 
III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-

GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AAN-
WEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE 
AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
de heren  Richard De Winter 
     Jan Van Wesemael 
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
 

mevrouwen  Ann Vermorgen 
      Sofie Moerman 
      Nathalie Hiel 
de heer  Chris Herreman 
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3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 

    Cédric Eerebout 
    Francis Van Lindt 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
De heer Ronny Vande Winkel 
l 
FCSOD  
de heer Edgard Naeyaert 
 
VSOA  
de heer Harry Speelmeyer 
 
Dienst Emancipatiezaken  
Ingrid pelsers, Opdrachthouder Emancipatiezaken 
 
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust��
De heer Dirk Mechelaere 
Maarten Van Onckelen 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
 
De punten van de dagorde werden behandeld. 
 
 
VI PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS 
 
De onderhandeling is beëindigd voor punt 3.  
 
 
VII  AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN  
1. Organisatie examen medewerker (niv. C)  

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt aan de afvaardiging van de overheid 
dat zij bij SELOR de klachten van de vakbonden over de organisatie van het 
examen van medewerker zou aankaarten. 
 

2. Selectiereglementen van drie vergelijkende bekwaamheidsproeven bij de DAB 
Vloot  
Er werd een akkoord bereikt over de drie voorgelegde selectiereglementen 
mits volgende afspraken en engagementen: 
 
a) Gelijkvormigheid deelnemingsvoorwaarden: 
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Een personeelslid dat over een STCW-vaarbevoegdheidsbewijs rating part of a 
navigational watch, code II-4, beschikt, kan deelnemen aan de bekwaam-
heidsproeven voor schipper onafgezien de standplaats of het soort functie van 
schipper. Dit is een uitbreiding ten aanzien van  de  vroegere situatie waarbij 
de vereiste van specifieke certificaten of brevetten bepaalde  speciaal assisten-
ten (matroos) uitsloot van deelname aan bepaalde bekwaamheidsproeven. 
 
Om de gelijke deelnemingskansen van  elke matroos te garanderen engageert 
de DAB Vloot zich om de dossiers tot het bekomen van een STCW-
vaarbevoegdheidsbewijs II-4, voor elke matroos ten spoedigste bij de bevoeg-
de Federale Overheidsdienst in te dienen.  
 
b) Voorwaarden tot het bekomen van een bevordering 
Het beschikken over een radarpatent voor het uitoefenen van de functie van 
schipper te Antwerpen is noodzakelijk vermits er onder andere ook op Neder-
lands grondgebied wordt gevaren en de DAB Vloot reeds door de Nederlandse 
autoriteiten in gebreke  werd gesteld omdat haar schippers niet over een ra-
darpatent beschikten. 
 
Het radarpatent wordt uitgereikt door de Federale overheid en is het enige 
rechtsgeldige document ingeval van controle van de certifiëring van de gezag-
voerder op vlak van het gebruik van de radar. 
 
Het testen van de theoretische en praktische kennis van het gebruik van de ra-
dar tijdens de bekwaamheidsproef voor schipper Antwerpen heeft enkel een in-
tern nut inzake het inschatten van de capaciteiten van de deelnemer maar 
heeft extern geen enkele waarde zolang de Federale overheid geen radarpa-
tent uitreikt op basis van deze testing tijdens de bekwaamheidsproef.  
 
Om deze reden worden  de volgende elementen uit het examenreglement voor 
de vergelijkende bekwaamheidsproef voor schipper Antwerpen geschrapt: 
Algemeen mondeling gedeelte: radar principes en algemeenheden. 
Variabel gedeelte: afstellen radar en oefening met betrekking tot blindvaren. 
 
Het beschikken over een radarpatent wordt behouden als voorwaarde tot be-
vordering. DAB Vloot engageert zich om zodra de lijst van ingeschreven kandi-
daten voor de bekwaamheidsproef gekend is, voor deze kandidaten die niet 
over een radarpatent beschikken de nodige opleidingen te voorzien zodat zij 
zich op de externe proef tot het behalen van een radarpatent kunnen voorbe-
reiden.  
 

3. DAB Loodswezen, VTSA: werkregeling 2007-2008 (vraag VSOA) 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken stelt vast dat het overleg, 
conform het vakbondsstatuut, afgerond werd in de Werkgroep Loodswezen 
met een verdeeld advies tot gevolg.  
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4. Varia: Brieven ACOD m.b.t. prikklok , glijdende arbeidstijd en arbeidstijdregeling 

inspectie- en controlediensten  
Deze brieven zullen door de afvaardiging van de overheid verder onderzocht 
worden. De bepalingen van het Sectoraal Akkoord 1999-2000 m.b.t. uitbreiding 
van de glijtijden zullen onder de aandacht van de leidend ambtenaren worden 
gebracht. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 
Yves Leterme 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering 
i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 
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