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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 10 OKTOBER 2007 
 
I AGENDA 

 
Enig punt: nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII betreffende “diverse maatrege-
len inzake het loodsenkorps (aanvulling)”, waarbij bemiddelingsvoorstel 2.2 vervan-
gen wordt door bemiddelingsvoorstel 2.3. 
 
 
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 Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter; 
 

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, behoorlijk gemach-
tigde afgevaardigde; 
 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening; met kennisgeving afwezig; 
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III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-

GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWE-
ZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AF-
VAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
de heren  Ronny Vande Winckel 
     Michel Defer 
     Tom Dierckens 
     Jean-Paul Van Laere 
 

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

de heren  Jan François 
     Jo Depypere 
     Luc Willaert 
 

3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 

     Reginald De Groote 
     Philippe Buyssens 
     Jaouadi Adel 
 

 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
de heer Wim Buysse 
 
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust  
de heer Maarten Van Onckelen, adjunct van de directeur 
de heer Jacques D’Havé, administrateur-generaal 
 
DAB Loodsen  
de heer Wilfried Lemmens, directeur-voorzitter 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
 
Het punt van de dagorde werd behandeld. 
 



� � �

�����������������	���������� � ����������	
	���	�

��

 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd m.b.t. bijlage C van de nota aan de leden van het Sec-
torcomité XVIII betreffende “diverse maatregelen inzake het loodsenkorps (aanvulling)”, 
aangevuld met de tekst van het bemiddelingsvoorstel 2.3. Er werd een protocol van 
akkoord afgesloten met alle vakbonden mits vervanging van “ onvoorziene om-
standigheden” door “ in geval van overmacht” 
 
 
VI  AFSPRAKEN 
 
1. Bij de bespreking van de bijlage B1 en B2 van de nota aan de leden van het Sector-

comité XVIII betreffende “diverse maatregelen inzake het loodsenkorps (aanvulling)”, 
is de overheid bereid om aanvullende maatregelen te bespreken bestemd voor de 
loodsen die niet tot het rivier- en kanaalloodsenkorps behoren.  
 
Deze maatregelen moeten kaderen in het groeipad dat zal worden uitgewerkt om het 
principe gelijk loon voor gelijk werk concreet gestalte te geven met respect voor de ei-
genheid van unieke situaties zoals de verblijfsduur te Vlissingen.  
 
Het budgettaire effect van deze maatregelen (op kruissnelheid) moet passen binnen 
een aanvullende enveloppe van 600.000 euro. 
 

2. T.a.v. MDK-specifieke situaties voor inzonderheid de personeelsfuncties lodico’s, ra-
darwaarnemers, (hoofd) schipper en (hoofd)motorist, is de overheid bereid om speci-
fieke maatregelen te bespreken die tegemoet komen aan de verzuchtingen van deze 
personeelsleden en een meerwaarde bieden voor de dienstverlening. 
 
Het budgettaire effect van deze maatregelen (op kruissnelheid) moet passen binnen 
een enveloppe van 1 miljoen euro. 
 

3. De overheid en de representatieve vakbonden beklemtonen hun bekommernis om 
deze besprekingen op een volwaardige manier te voeren maar om tegelijk op korte 
termijn tot afspraken over de krachtlijnen van deze maatregelen te komen. 
 
Teneinde de besprekingen te faciliteren bezorgen de vakorganisaties hun te bespre-
ken punten (roepnaam, duiding van het probleem, concrete omschrijving van de vraag 
en/of concreet voorstel) tegen maandagavond 15 oktober 2007 aan MDK met cc naar 
de voorzitter en de gevolmachtigd onderhandelaar personeelszaken. 
 

4. Volgende data voor de bespreking van deze voorstellen worden overeengekomen, 
waarbij de vergaderingen doorgaan op het kabinet van de minister-president van de 
Vlaamse Regering : 
 

a. Donderdag 18 oktober 2007 van 13u tot maximaal 22u30 
b. Vrijdag 19 oktober 2007 van 13u tot maximaal 18u 
c. Woensdag 24 oktober 2007 van 13u tot maximaal 22u30 
d. Donderdag 25 oktober 2007 van 9u30 tot maximaal 22u30 
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5. De directeur-voorzitter van de DABL zal de kennisgeving KG99 en KG100 zo snel 

mogelijk aanvullen met een bepaling waarbij de rapportering van de betrokken werk-
groepen niet alleen naar de GWL gaat, maar waar nodig ook doorstroomt naar het 
SEOC. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Frans Cornelis 
verslaggever 
 

Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering 
i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 
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