SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr. 208.657

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 5 EN
26 APRIL 2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

Over
Ontwerp - bijzonder vergelijkend overgangsexamen naar de graad van
medewerker (functie loodsdienstcoödinator) (rang Cl) bij de DAB
Loodswezen- locaties Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge,
Administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en
Infrastructuur
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit:
vaste leden

1. de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering,
voorzitter;
2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter;
3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische
Innovatie;

4. de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie.
enerzijds,
en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden:

-

de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd
door:
de heer Hilaire Berckmans

-

de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door:
de heer Jan François

-

het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd
door:
de heer Jos Mermans

anderzijds,
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Werd een akkoord afgesloten over het voorgelegd ontwerp

-

bijzonder vergelijkend overgangsexamen naar de graad van medewerker
(functie loodsdie~stcoödinator) (rang Cl) bi j de DAB Loodswezenlocaties Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge, Administratie
Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en
Infrastructuur
1. Opmerkingen van de afvaardigingen van de Algemene Centrale der
Openbare Diensten en het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
Deze afvaardigingen hebben met verbazing kennis genomen van het
voorstel vanwege de overheid om voor de loodsdienstcoördinatoren
de salarisschaal C111 te voorzien. Zij weten dat salarisschalen
onderhandelingsmaterie zijn. Desondanks worden in onderhavig
dossier gemaakte afspraken met de vertegenwoordiging van de
overheid tijdens het syndicaal overleg flagrant miskent. Het
hele, langdurige traject, van het PIP/PEP gebeuren werd
doorlopen en uiteindelijk goedgekeurd door alle partijen.
Hierbij was het van bij de aanvang voor alle partijen duidelijk
dat voor de loodsdienstregelaars een salarisschaal C131 werd
voorzien. Het budgettaire luik van het PIP/PEP laat hier rond
niet de minste twijfel bestaan.
De ACOD en het VSOA vinden het zonder meer ongehoord dat de
overheid bij de implementatie van het PIP/PEP, in dit geval de
loodsdienstcoördinatoren, haar gemaakte afspraken niet nakomt.
Dit is een flagrante miskenning van het syndicaal overleg en van
de waardering van het personeel. Zij geven in dit dossier slecht
hun akkoord wegens hun bekommernis dat het overgangsexamen naar
C111 zo snel mogelijk zal kunnen georganiseerd worden.

2. Standpunt van de afvaardiging van de overheid
Aanpassingen van salarisschalen behoren tot de bevoegdheid van
de minister van Ambtenarenzaken. Hierover werd nooit een akkoord
verleend. Er is steeds gecommuniceerd dat elke aanpassing van
salarisschalen dient bekeken te worden in het kader van een vernieuwd beloningsbeleid en dat geen aanpassingen kunnen gebeuren
voor individuele groepen zolang hierover met de vakbonden geen
globale consensus is bereikt.
Brussel,
DE AFVAARDIGING VAN DE
REPRESENTATIEVE
VAKORGANISATIES:

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID

Voor de Al

De Voorzitter,

Centrale der

I

Bart Somers
Minister-president van de Vlaamse
regering
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Voor de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare
Diensten

Paul Van Grembergen
Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken

d

Vo r het Vrij Syndicaat van het

1
Dirk Van Mechelen

Vlaams minister van Financiën en
Begroting, Ruimtelijke Ordening,
Wetenschappen en Technologische
Innovatie

Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie

