
departement Algemene Zaken en Financiën 
mdininis&atze Anzbtena~enzaùen 

afdeling Statutaire Aangelegenheden 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr 45.108 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
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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 Buiten- 
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 
en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president 
van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid ; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakor- 
ganisaties : 

- 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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I Werd een akkoord afgesloten over de volgende 
onderwerpen met betrekking tot de loodsenproblema- 
tiek : 

1. Regelinq stuurman en kapitein 

De afvaardiging van de overheid en de afvaardigin- 
gen van de vakbonden gaan akkoord met volgende 
wijzigingen aan het Vlaams Personeelsstatuut 
(VPS) : 

1.1. bijzondere voorwaarden functiewijziging kapitein 
van de loodsboot (vanaf 01.06.1995) : 

De bijzondere voorwaarden voor de functiewijziging 
naar loods, kapitein van de loodsboot, vermeld in 
kolom 5 van bijlage 7 bij het VPS, worden als 
volgt vervangen : 

' l -  de functiewijziging naar loods met de functie 
van kapitein van de loodsboot kan ten vroegste 
ingaan na 100 effectieve vaardagen in de functie 
van stuurman ; 

- slagen voor een vergelijkende bekwaamheids- 
proef. " 

1.2. vergoeding van inspring op kotter 

In artikel X111 106duodecies S4 wordt een extra- 
prestatie toegevoegd als volgt : 

"- inspring stuurman kotter per wacht 

1.3. In artikel X111 106duodecies wordt in S5 ingevoegd 
dat luidt als volgt : 

" S 5 .  De in S4 vermelde extra-prestatie van 
inspring stuurman kotter, is uitsluitend van 
toepassing in volgende gevallen : 

- een vacature van stuurman ; 
- bij vervanging wegens ziekte van de kapitein of 
een stuurman, en voor zover de betrokken loods 
met de algemene functie de taak van stuurman 
overneemt voor het resterend gedeelte van de 
vaarbeurt ; 

- tijdens de stageperiode van de loods met de 
functie van stuurman van de loodsboot". 
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1.4. Artikel X111 106terdecies S7 wordt opgeheven 
(betreft de 26.000 fr. per vaarbeurt) . 

1.5. In artikel X111 106terdecies S6 worden de woorden 
"of stuurman1' geschrapt. (betreft de maandaandui- 
ding met vergoeding per maand bij een vacature van 
stuurman) . 

2. Gezagvoerderstoelage (Hoger ambt per uur) 

De afvaardiging van de overheid en de afvaardiging 
van de Federatie van de Christelijke Syndicaten 
der Openbare Diensten gaan akkoord met volgende 
wijzigingen aan het Vlaams Personeelsstatuut. De 
afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare 
Diensten kan akkoord gaan mits de regeling van 
deel 11, titel 8 "De waarneming van een hoger 
ambt" van het Vlaams Personeelsstatuut correct 
wordt toegepast en uitgevoerd. 

2.1. In artikel X111 74 wordt een alinea toegevoegd als 
volgt : 
"Dezelfde toelage wordt toegekend aan de loods met 
de functie van stuurman van de loodsboot, die 
tijdelijk belast wordt met de functie van kapitein 
van de loodsboot1' (vanaf 01.06.1995) . 
In artikel X111 75 worden de woorden "50.000 fr à 
100 % op jaarbasis" vervangen door de woorden 
"90.000 fr. à 100 % op jaarbasis voor de 
personeelsleden bedoeld in het eerste lid van het 
vorig artikel en 110.000 fr. 100 % op jaarbasis 
voor de personeelsleden bedoeld in het tweede lid 
van het vorig artikel" (optrekking tot 90.000 fr. 
op 01.01.1997) . 
Gelet op het globaal plan kan de verhoging van 
50.000 fr. naar 90.000 fr. pas op 01.01.1997 
ingaan. 

3. Overdracht verlof 1995 - 1996 

In het geval dat het verlof wordt ingetrokken of 
niet toegestaan wordt om dienstredenen kan voor de 
continudiensten die 24 u op 24 u beschikbaar zijn 
(met uitzondering van de loodsen algemene functie) 
een billijke regeling getroffen worden uitgaande 
van de responsabilisering van de lijnverantwoorde- 
lijken. In geval van overdracht dient dit verlof 
genomen te worden tussen 1 januari 1996 en einde 
van de Paasvakantie 1996. 
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4. Verlof voor verminderde prestaties 

De afvaardiging van de overheid en de afvaardigin- 
gen van de vakbonden gaan akkoord met volgende 
wijzigingen aan het Vlaams Personeelsstatuut : 

4.1. Er wordt in artikel X1 36 een S6 ingevoegd dat 
luidt als volgt : 
S6. In afwijking van het eerste en het tweede lid 
van S4 dient de loods met de algemene functie of 
met de functie van stuurman of kapitein van de 
loodsboot, die de in S1 vermelde toestemming 
krijgt, 50 % van de duur der prestaties die hem 
normaal worden opgelegd, te volbrengen. Deze 
prestaties worden verricht door de loods met de 
algemene functie per volledige beurt van 6 
werkdagen, zoals omschreven in artikel X1 10 S2, 
en door de loods met de functie van stuurman of 
kapitein van de loodsboot per vaarbeurt van de 
kotter of de tender". 

4.2. Het eerste lid van artikel X1 37 wordt aangevuld 
als volgt : "Voor de personeelsleden op wie 
artikel X1 36 S6 van toepassing is, wordt de 
toestemming gegeven voor drie maanden of een 
veelvoud ervan, met een maximum van 12 maanden". 

4.3. Het eerste lid van artikel X1 39 wordt aangevuld 
als volgt : "Voor de personeelsleden op wie 
artikel X1 36 S6 van toepassing is, kan de 
opzegging maar gegeven worden tegen het einde van 
een driemaandeli j kse periode". 

4.4. In artikel X1 41 S2 worden de woorden "§6", 
ingevoegd tussen de woorden 11§4", en 11X13811. 

4.5. In artikel X111 106quaterdecies S2 wordt na de 
woorden "artikel X111 23'' volgende zin ingevoegd : 
"De forfaitaire toelagen die vermeld zijn in de 
artikel X111 106terdecies, §S 1 tot 5, en in 
artikel X111 155 bis, §l, worden betaald 
overeenkomstig artikel X111 22, S4 en X111 25, 
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11. Wordt vastgesteld wat volgt over : 

Mutatie - wijziging dienstaanwijzing : 

1. De afvaardiging van de overheid en de afvaardiging 
van de Algemene Centrale der Openbare Diensten gaan 
akkoord met volgende wijzigingen van het Vlaams 
Personeelsstatuut (VPS) : 

1.1. In de bijlagen 8.4 en 8 . 5  bij het VPS wordt een 
artikel I bis ingevoegd dat luidt als volgt : 
"Art. 1 bis. De aanwerving heeft de schrapping 
op elke lijst ingesteld bij dit 
aanwervingsreglement tot gevolg". 

Er wordt een artikel V 11 bis ingevoegd dat 
luidt als volgt : 
"Artikel V 11 bis §l. In afwijking van de 
artike-len V6, S52 tot 4 en V 11 houdt de 
directeur-generaal van de administratie 
Waterwegen en Zeewezen een bestendig 
bi j gewerkte li j st bi j van de personeelsleden 
die hem hebben meegedeeld naar een andere 
standplaats te willen muteren. Indien een 
vacature bij wege van mutatie opgevuld wordt, 
zal de in artikel V 8 S4 bedoelde overheid na 
advies van de in dat artikel vermelde instantie 
dat verleend wordt overeenkomstig artikel V 7 
en mits motivering, een personeelslid aanduiden 
uit de hogervermelde li j st. 
5 2 .  Deze regeling is slechts van toepassing op 
de personeelsleden met een graad als bedoeld in 
de bijlagen 8.4 en 8.5 bij dit besluit1'. 

2. De afvaardiging van de Federatie van de Christe- 
lijke Syndicaten der Openbare Diensten gaat niet 
akkoord met deze wijzigingen aan het VPS. 

Brussel, 15 december 1995.  

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVVDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERH h D 
NISATIES : 

I -.I\ 
lgemepe Centrale De dorzitter, i 
areaiensten : ! 
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LUC Van den Brande 
minister-president van de 
Vlaamse regering en Vlaams 
minister van Buitenlands 
Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en 
Technologie 

Voor de Federatie van de DE ONDERVOORZITTER, 
Christelijke Syndicaten 
der Openbare 

minister vi -president 
van de V1 mse regering en 
Vlaams 'nister van Onder- / wijs e Ambtenarenzaken 

LID : 

~laams minister kan Finan- 
ciën, Begroting en Gezond- 
heidsbeleid 


