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SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 68.160 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 27 JANUARI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCO- 
MITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

overheveling van 187 personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport naar 
het Vlaams Gewest, inzonderheid wat betrefl de bepaling van de selectieprocedure. 
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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 Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap 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. mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid ; 

4. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en 
Ruimtelijke Ordening. 

enerzi-i ds, 

en de &aardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 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 Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegen- 
woordigd door : 

de heer Jan François 
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I. Werd een éénparig akkoord bereikt over de voorgelegde nota met betrekking tot 
de overheveling van 187 personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport 
naar het Vlaams Gewest, wat betreft de bepaling van de selectieprocedure. 

11. Tussen de afiaardigingen van de overheid en van de vakbonden wordt nog: het 
volgende overeengekomen: 

11.1. Inzake de standplaatsbepaling: 

De overgehevelde RMT-personeelsleden die opgenomen zijn op de lijst van 1 
september 1995, hebben voorrang op de door de selectieproeven aan te dui- 
den vervangers. 
Inzake de affectatie van de vervangers wordt de beslissing pas genomen nadat 
de volledige selectieprocedure afgerond is, rekening houdend met de rang- 
schikking en de datum van het proces-verbaal. 
De personeelsleden die in het kader van de overeenkomst met de RMT van 21 
oktober 198 1 uitgeleend worden in de periode februari-maart-april 1997, dus 
vóór de overheveling, krijgen voor die periode een voorlopige affectatie die de 
dienstleiding niet bindt. 

11.2. Inzake de selectie in 2de orde: 

De overheid zal de RMT bevragen nopens de technische en administratieve 
personeelsleden van de niveaus 3 en 4 die gedurende 6 maanden tijdens de ja- 
ren 199511996 een varende functie uitgeoefend hebben; desgevallend zal de 
lijst van de graden die op blz. 5 van de voorgelegde nota en op de oproep van 
de kandidaten vermeld is, uitgebreid worden. 

11.3. Oproep van de kandidaten voor scheepsbeambte (functie stoker) 
De graad 'matroos' zal bijgevoegd worden. 

Brussel, 27 januari 1997 
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DE AFVAARDIGING VAN DE RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 
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LUC Van den Brande \ 
minister-president van de Vlaamse re- 
gering en Vlaams ministe 4 van Buiten- 
lands Beleid, Europese Aarigele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

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

,' b 
/' 1 

LUC Van den Bossche d i t e r  vicepreside" van de Vlaamse 
regering en 
wijs ed ~rnbtenar 
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LEDEN : 

Vlaams minister van  ina aki&, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid 

Eddy Baldewijns 
Vlaams minister van Openbare Werken, 
Vervoer en Ruimtelijke Ordening 


