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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 24 MEI 1995 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. 

over 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
24 november 1993 houdende organisatie van het ministe- 
rie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel (ontwerp-besluit I1 - 
statutaire bepalingen voor het loodsenkorps). 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld 
uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, Minister-president van 
de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
 cono om ie, KMO, wetenschapsbeleid, ~nergie en 
Externe Betrekkingen, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, Vlaams minister van 
onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Verkeer, 
Buitenlandse Handel en Staatshervorming ; 

4. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting, ~ezondheids- 
instellingen, Welzijn en Gezin ; 

enerzijds, 

en de afvaardiging van de twee representatieve vak- 
organisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, verte- 
genwoordigd door : 

de heer Ronny Vande Winkel 

- de Federatie van de christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten die onder meer de Christelijke 
Centrale van de Openbare Diensten en de Christe- 
lijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur 
groepeert, vertegenwoordigd door : 

de heer Jan François 

anderzijds, 
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Werd een een~ariq akkoord bereikt over bijgaand ontwerp 
van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 
1993 houdende organisatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie 
van het personeel. 
Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit 
protocol. 

Tussen de vertegenwoordigers van de verschillende 
delegaties wordt overeengekomen : 

1. In art. X111 106 duodecies S 4 wordt de bepaling van 
een coëfficiënt voor de administratieve opdracht 
geschrapt. 

2. In art. X111 106 terdecies worden volgende 
paragrafen toegevoegd : 

S 7. De loods met de algemene functie die ingezet wordt 
als stuurman op de loodsboot-kotter, buiten het geval 
bedoeld in S 6, ontvangt per vaarbeurt van 8 dagen een 
forfaitaire toelage van 26.000 fr. à 100 %. 

S 8. De loods met de algemene functie die door de 
dienstleiding met een administratieve opdracht wordt 
belast, ontvangt per 4 uur een forfaitaire toelage van 
2.000 fr. à 100 % met een maximum van 4.000 fr. à 
100 % per dag. 

3. Er wordt een tweede reeks van vergelijkende 
bekwaamheidsproeven georganiseerd, volgens de 
examenprogrammats onderhandeld op 13 april 1995 in het 
sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest 
(protocol nr. 31.84), voor de volgende functies : 
chefloods-Kust, stuurman en chefloods-Antwerpen; deze 
examens zullen plaatshebben respectievelijk op 26 juni, 
27 juni en 30 juni 1995. 
De administratie Ambtenarenzaken zal de mogelijke 
kandidaten eerstdaags aanschrijven en de 
examenprogrammals zullen kunnen bekomen worden bij de 
dienstleiding te Oostende, Vlissingen, Zeebrugge, 
Antwerpen en Gent. De afdelingen Zeewezen - Kust en 
Zeewezen - Schelde zullen ook in dit verband een 
dienstorder verspreiden. 

4. Met het oog op de evaluatie van de nieuwe statutaire 
regeling worden door de dienstleidingen de nodige gege- 
vens bijgehouden inzake: 

- het aantal, de reden en de duurtijd van de admini- 
stratieve opdrachten; 
- de wijze van invulling van de 2 betrekkingen van 
stuurman door de Scheldemondenloodsen met de 
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algemene functie. 

Brussel, 24 mei 1995 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAK- 
ORGANISATIES 

Voor de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten : 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten : 

DE AFVAARDIGING 
VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
Minister-president 

\ 
\ van de Vlaamse regering en , 

Vlaams minister van  cono om ie,', 
KMO, Wetenschapsbeleid, Energie 
en Externe Betrekkingen i 

DE ONDERVOORZITTER, 

LUC yan den Bos bhe 7 Vlaams ministey van 
ijs en $!mbtenarenzaken 

i 

/ 
P' 
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LEDEN : 

Wivina Demeester De Meyer 
Vlaams minister v? -h 
Financiën en Begróting, 
~ezondheidsinstellingen, Welzijn 
en Gezin 



departement Algemene Zaken en Financiën 
administratie Ambtenarenzaken 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

SECTORGOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Addendum ~rotocol nr, 37.95 

PRQTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 24 MEI 1995 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. 

over 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
24 november 1993 houdende organisatie van het ministe- 
rie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel (ontwerp-besluit I1 - 
statutaire bepalingen voor het loodsenkorpc). 
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Er wordt een punt 2bj3 insevoeqd dat luidt als volgt e 

2bis In art, XIII 155bis worden volgende paragrafen 
ingevoegd; de bestaande paragraaf 6 wordt hernummerd 
tot paragraaf 8 : 

5 6 In afwijking van artikel XIII 106octies wordt voor 
de rivierloods met de algemene functie, in dienst op 1 
september 1985, de graadanciënniteit verbonden aan de 
loodstoelage 3, verminderd met 6 maanden. 

5 7 In afwijking van artikel XIII 106octies wordt voor 
de kanaalloods met de algemene functie, in dienst op 1 
oktober 1986, de graadanciënniteit verbonden aan de 
loodstoelage 3, verminderd met 1 jaar. 

Als bijlage bij het addendum gaan de bemerkingen van de 
delegatie der F , C . S . O , D .  dd, 7 juni 1995. 



Oostende, 7 juni 1995 

Aan de Heer Voorzitter van het 
Sectorcomité XVIII 
t.a.v. Mevr. M.P. DELEYE 
Seltretaris 
A.Z.F. 
Boudewijnlaan 30 
1210 BRUSSEL 

1 B : Sectorcomite XVIII 

I Mijnheer de Voorzitter; 

Betreft : Addendum protocol nr 37.95 

De delegatie van de F.C.S.O.D. wenst volgende bemerkingen te noteren : 

* zij werd telefonisch en per fax in kennis gesteld van liet voorstel van gewijzigde teksten van 
artikel XTTT 155 bis g 6 en arlikel Xili  i55  bis g 7van het VPS, op cioiicierdag l juni 143.5. Deze 
teksten werden op dezelfde dag goedgekeurd dooi- de Vlaamse regering, 

* ze stelt derhalve dat deze teksten definitief goedgekeurd werden zonder de in de wet van 19 
december 1974 dwingend voorgeschreven onderhandelingen, 

* hieruit concludeert de delegatie van de F.C.S.O.D. dat de bovengeinelde teksten niet 
reclitsgeldig tot stand gelíoiiien zijn, 

ze betreurt dat in dit dossier een ineerkost van 3.000.000 f? zonder problemen en zonder 
enige vorm van compensatie aangenomen wordt, daar waar elk dossier voor andere 
personeelsgroepen geconfronteerd wordt met een budgettaire orthodoxie, 

* tevens betreurt ze dat de Vlaamse regering tot een dergelijke handelswijze is overgegaan en 
de rechten van de representatieve personeelsorganisaties niet heeft gerespekteerd, 

k- --ww P 

Hoogaclitend, 
Namens de C V CIC 

I 
X 
0 

-Fr;~~içois 
"fiationaal SekretaSs C V C C 

I 
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