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Aan : 
- de Personeelsdienst van het 
departement Leefmilieu en Infrastructuur; 
- de personeelsleden van het Loodswezen van 
de administratie Waterwegen en Zeewezen 

Betreft : voorlopige uitvoering protocol Zeewezen: 
- verhoging loodstoelage operationele loodsen; 
- helitoelage; 
- verhoging toelage extraprestaties chef-loodsen, kapiteins en 
stuurlui; 
- verhoging coëfficiënt inspring stuurman kotter 

Deze omzendbrief geeft uitvoering aan het akkoord tussen de overheid en 
de representatieve vakbonden over de sector Zeewezen. Dat protocol van 
akkoord werd gesloten op 11 oktober 2001 in het Sectorcomité XVIII Vlaam- 
se Gemeenschap - Vlaams Gewest. 

In afwachting dat de bevoegde overheid de hierboven vermelde maatregelen 
uit dit protocol formaliseert, machtig ik de Personeelsdienst van het de- 
partement Leefmilieu en Infrastructuur deze maatregelen reeds toe te pas- 
sen, en met terugwerkende kracht tot de uitbetaling van de toelagen over 
te gaan. 

1. Toelage voor operationele loodsen: 
Vanaf 1 januari 1999 wordt in de loodstoelage de component nachtwerk ge- 
integreerd, omgezet volgens de norm "werkdruk". De stijging van de werk- 
druk maakt immers vaker nachtprestaties noodzakelijk. De component nacht- 
werk wordt wel teruggebracht tot een derde (cfr. protocol 18.46). 

Hieronder vindt u een overzicht van de loodstoelagen aan 100% vanaf 1 ja- 
nuari 1999: 

2. Helitoelage: 
Vanaf 1 j u l i  2000 wordt een helitoelage toegekend van 25 euro aan 100% 
per winching. Die toelage wordt individueel toegekend en niet in het 
groepcfonds gestort. 

loodstoelage 

rivierloodsen 
kanaalloodsen 
Scheldemon- 
denloodsen 
kustloodsen 

groep 2 
na 6 jaar 
164 euro 
164 euro 
76 euro 

119 euro 

groep 1 

137 euro 
137 euro 
53 euro 

87,5 euro 

groep 3 
na 12 jaar 
195 euro 
195 euro 
89 euro 

161 euro 

groep 4 
na 14 jaar 
232,5 euro 
232,5 euro 
131,5 euro 

195 euro 



3. Toelage extraprestaties chef-loodsen, kapiteins en stuurlieden: 
De toelage voor extraprestaties aan 100% wordt voor de componenten ploeg- 
werk, permanentie en nachtwerk vanaf 1 juli 2000 verhoogd tot volgende 
bedragen : 

4. Coëfficiënt inspring stuurman kotter: 
Vanaf 1 juli 2001 wordt de coëfficiënt voor inspring stuurman kotter, per 

loods, chef-loods - dagdienst 
loods, chef-loods - continu- 
dienst of nautisch dienstchef 
loods, kapitein van de loods- 
b00 t 
loods, stuurman van de loods- 
boot 
chef-loods (schaal A145) 

wacht verhoogd van 0,8 tot 1,l. 

toelage voor extraprestaties aan 100% 
per jaar 
2285 euro 
5085 euro 

13.015 euro 

80% van de toelagen van de kapitein 

2855 euro 

Die coëfficiënt wordt jaarlijks herzien (zowel opwaarts als neerwaarts) 
op basis van de effectieve verdiensten van de operationele zeeloodsen. 
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