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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 19 DECEMBER 1997 EN 18 FEBRUARI 1 998 
DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

het ontwerp van besluit van de Vlaarnse resering tot wijzigin% van het koninklijk 
besluit van 18 augustus 1976 houdende regelinc van het zeegeld van het varend per- 
soneel van het Bestuur van liet Zeewezen en van de Binnenvaart. 



vcmolg protocol nr. 92.239 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

I .  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 ; 

I 

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

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

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

enerziids, 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakorzanisaties : 

- 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 Conirnunicatiemiddelen en Cultuur groepeert, verregenwoor- 
digd door : 

de heren: Jan François 
Stefaan Van de Kerckho~ne 

anderzijds. 
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Werd een eenoarig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 
houdende regeling van het zeegeid van het varend personeel van het Bestuur van het 
Zeewezen en van de Binnenvaart. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 25 februari 1998 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NIS ATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaanise 'i 
regering en Vlaams minister van 1, 

Buitenlands Beleid, Europese ~ a n ~ e l e -  
genlieden, Wetenschap en Techiiologie 

Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 

Ondey i  i s ei1 Aiiibtenlrerizaken 
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LEDEN : 

. -  * 
Vlaams minister van Financiën, I 

Besroting en Gezondheidsbeleid 

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



VLAAMSE REGERiNG 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 18 AUGUSTUS 1976-HOUDENDE REGELING VAN HET ZEEGELD VAN HET VAREND PER- 
SONEEL VAN HET BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN EN VAN DE BINNENVAART r 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel- 
lingen, inzonderheid op artikel 87, 53, gewijzigd bij de bijzondere wet 
van 8 augustus 1988; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 houdende regeling van 
het zeegeld van het varend personeel van het Bestuur van het Zeewezen en 
van de Binnenvaart; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 4 december 1997; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 
gegeven op 17 december 1997 ; 

Gelet op het protocol nr. 92.239 van 25 februari 1998 van het sectorcomité 
XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op . . . . . . . . . . . . . . ,  met 
toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op 
de raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In kolom I van de tabel, opgenomen in fine van artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 18 augustus 1 9 7 6  houdende r e g e l i n g  van h e t  zee -  
geld van h e t  varend pe r sonee l  van h e t  Bestuur van h e t  Zeewezen en van d e  
Binnenvaart  wordt in "l0 Bestaande graden", tussen de graden "Eerste moto- 
ristu en "Schipper rede le klasse", de graad "Motorist" ingevoegd. 

Art. 2. De bedragen van in artikel 1, 5 3 ,  en van de kolommen I1 en I11 van 
de tabel, opgenomen in fine van artikel 1 van hetzelfde besluit, worden 
vervangen zoals bepaald in de tabel die als bijlage bij dit besluit is ge- 
voega. 

Art. 3. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
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"Art. 6 .  D e  i n  a r t i k e l  1 bepaalde bedragen volgen d e  e v o l u t i e  van het i n -  
dexci j f er van d e  consump t i e p r i  j zen overeenkomstig de bepal i ngen ,  voorge - 
schreven door d e  wet van 1 maart 1977 houdende i n r i c h t i n g  van een stelsel 
waarbij sommige u i tgaven  i n  d e  overhe ids sec tor  aan het i n d e x c i j f e r  van d e  
consumpt iepr i j zen  van he t r i j  k worden gekoppel d .  

D e  bedragen tegen  100% worden gekoppeld aan het s p i l i n d e x c i j f e r  138,01 
(102,02) . " 

f 

Art. 4. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
" A r t .  7. B i j  een algemene her z i en ing  van d e  weddeschalen van het varend 
personeel worden d e  in  a r t i k e l  1 bepaalde bedragen verhoogd o f  verlaagd 

- - . met een c o ë f f  iciént d i e  verkregen wordt door d e  som van d e  rekerilltifidig ge - 
middelden van d e  nieuwe schalen van a 2 l e  graden waarvoor het zeege ld  wordt 
toegekend, t e  delen door de  som van d e  r ekenkmdige  gemiddelden van de  b a -  
s i s scha len  van d e z e l f d e  graden. De c o ë f f i c i ë n t  wordt berekend to t  op vier 
decimalen.  

H e t  rekenkundig gemiddelde is d e  h e l f t  van de som van h e t  minimum en het 
maximum van de schaal .  

D e  bas i schalen  z i j n  de  weddeschalen van het bedoeld varend per sonee l ,  d i e  
van toepassing z i j n  vanaf 1 j u l i  1974. 

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1990, met 
uitzondering van artikel 1, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 
1989. 

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

LUC VAN DEN BOSSCHE 
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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 19 DECEMBER 1997 EN 18 FEBRUARI 1998 
DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaains per- 
soneelsstatuut wat het zeegeld betreft. 



vcn.olg proiocol nr. 92.240 

door de afiaardiging 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 ; 

t 

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; 

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

enerzi-ids, 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de Iieer 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 ei1 Cultuur %roepeen. venesenwoor- 
digd door : 

de lieren: Jan François 
Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds' 



Werd een een~aric akkoord bereikt over bijcaand ontwerp van besluit 1-an de 
Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaarns personeelsstatuut wat liet zeegeld 
betreft mits rekening wordt geliouden inet liet volgende. 

De afvaardigitisen van de twee vakboiiden dringen er op aan dat het zeezeld voor 
de personeelsleden belast liiet hydrografisclie werkzaamheden en het ba~genoezicht 
op volsende wijze wordt vastgesteld: 

t 

- dagbedras van de voorlaatste trap ( D en C) : 556,IG Fr.; 
- indien voeding wordt geseven hetzij door de overheid hetzij door derde11 
(aannemer) wordt het zeegeld verminderd met bedrag vermeld in artikel X1 11 
106 sexiesdecies. 4 : 
- inwerkingreding van deze regeling vanaf I niaan 1997 

Bi-jgaailde tekst iiiaakt iiitegraai deel uit van dit pi-otocol 

Brussel, 35 februari 1998 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVA-ARDIGING V.4S DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Alyeiiiene Centrale der Open- De Vooi-zilter. 
bare Diensten : 

LUC \'an den Brande 
ininistei--pi.esident vair'de \'laaiiise 
I-egeriiiq r i l  Vlaams ininister \-ai1 

Buireiilaiidz Beleid. Eiiropeae .Aangele- 
~eiiiieden. \\:eteiiscliap en Tecli~iologie 



Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten dqpenbare Diensten 

' d 
LUC Van den Bossc 

LEDEN : / 

I \7laaiiis n~inister van Finaiiciëi~: 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

Eddv galden ilns l 

\7laaiiis minister vaii Openbare Werken.. 
\:en oer e11 Ruinitelijke Ordening 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET VLAAMS PERSONWLS- 
STATUUT VAN 24 NOVEMBER 1993, WAT HET ZEEGELD BETREFT 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, 
$3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; 

Gelet op 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, gewijzigd bij de 
besluiten van de Vlaamse regering van 23 december 1993,7 december 1994,s december 1994, 1 1 januari 
1995, 1 juni 1995, 12 juni 1995,2 1 december 1995, 14 mei 1996,20 juni 1996,26 juni 1996, 19 december 
1996, 14 januari 1997,4 februari 1997, 1 1 maart 1997,2 1 mei 1997,24 juni 1997,9 september 1997 16 
september 1997,4 november 1997,2 december 1997,9 december 1997 en 1 7 december 1997; 

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap, gegeven op 4 december 1997 ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 december 1997; 

Gelet op het protocol nr. 92.240 van 25 februari 1998 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op .................... [net toepassing van artikel 84, eerste lid, 
l", van de gecoördineerde wetten op de raad vaii State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ainbtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In deel XIII, titel 3 'Toelageil' vali liet Vlaams personeelsstatuut van 24 noveiiiber 1993, wordt 
een lioofdstuk 1 1  ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Hoof&uk 11. Toekenning ilnn ;eegeld auli solnniige varende personeelsleden 

Art. XZII IO6sexic.sdecies. $1. De a~nbtennar vair de afdelingen i/loor ofLooalFweze17, oa17gerr~ezen lpooi. de 
reedierisr o f  de recfedirnsl, onti.n17,y/ ll~lor- elk \!er-blijf nun boord i-crrr een i~aurlzrig i u r r  r i t .  c?fdelin~ I/loor. 
I7etzij op ;cc zce\lnorts buire17 de koppe11 \!UI] de stakefse1.s i7an dc rhuisl7aven, herzij i11 er11 i,i.een7de hm,et~. 
per begonnen periode van 2421 ééntnnal het dagbedrag dal in onderstaande label naast zij17 gruud/finctic 
slaat \!ei-meld : 



Met zeedienst worden presraties bedoeld van de loodrdienst (korter edof tender), de sleepdiensr, de beba- 
knings- of beboeiingsdienst, de reddingsdienst ojprestaties met het hydrogra,?ìsch vaartuig en met de 
politieboot tgdens surveillanceopdrachten. 

2 

Met zeedienst worden gelijkgesteld de prestaties van de rededienst naar een haven van een ander rede- 
gebied en naar de loaisboot op station. 

De in de bovenstaande tabel vernielde bedragen gelden tegen 100%- Ze volgen de evolutie van het in- 
dexciifer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van artikel MI. 23. 

graad/finct ie 

loods Gf.nctie chej'oods) 
hoo fdrchipper w c t i e  oppersch@per) 
stagiair-l& (algemene fictie) 
ho0 fdscheepstechnicus 
scheepstechnicui 
hoofdschipper (jímctie gezaperder)  
hoofdmotorisr w c t i e  mtorisr) 
hoofdmotorist @netie officier uvrkuigk) 
schipper 
rnoforist 
speciaal assistent &ctie kok ingescheept) 
scheepsbearnbte Cfunctie niatroos/stoker) 

$2. Als per begonnen periode van 23 uur zowel zeedienst- als rededienstpr estaries geleverd worden, dan 
wordt slechts eenmaal het hoogste dagbedrag toegekend 

REDEDIENST 

$3. Voor de berekning van het pensioen van de in $1 genoemde ambtenaar wordt, rekening houdend niet 
de aanwqzing, het zeegeld in aminierking genomen à rato van het in de tabel van $1 naast zijn 
graad/functie vermelde jaarbedrag. 

ZEEDIENST 
dagbedrag 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

208,56 
- 

208.56 
208,56 

- 
I56,42 

$4. Als de voeding aan boord van het vaartuig fen laste is van de begroting van de Vlaamse Gemeen- 
schap, wordt het efectief toe te kerinen dagbedrag verminderd met de werkelijke kostprijs ervan. Het af- 
delingshoofd van de afdeling Vloer srelt het bedrag hiervan vast. 

dagbedrag 
660,45 
660,45 
556.2 7 
620,91 
556,17 
556, I7 
556, l 7 
620,9 1 
556,17 
556,27 
556,27 
426.12 

jaarbedrag 
- 
- 
- 

I - 

29.199 
- 

29.199 
29.199 

21.899 

$5. De ambtenaar die ingevolge een arbeidsongeval niet voor de zee- of rededienst ingezet kan worden, 
ontvangt per kalenderdag l/36jste VUIZ het op hem toepasselijke jaarbedrag. 

jaarbedrag 

- 
77.863 
86.928 
77.863 
77.863 

- 
86.928 
77.863 
77.863 
77.863 
59.657 

$6. Bij een algemene herziening raij de salarisschalen van her varend personeel worden de bedragen, 
vermeld in $ I ,  verhoogd of verlaagd met een coeflciënt die verkregen wordt door de som van de reken- 
kundige gemiddelden van de 11ieu1t.e schalen van de in $l genoemde anibrenaren. te delen door de som 
van de rekenkundige gemiddelden iJa~i de schalen die geldig zijn op de datum van inschaling. bepaald in 
artikel VIII 11 0. War de salarisschalen van de looden betre), worden de salarisschalen genomen die 
geldig zijn vanafl jzíiii I 995. 

Hel rekenkundige genliddelde \tw-d~ verkregen door de som van her niinirnurn en her nini-irnuni vcin de sa- 
Iurisschaal door [\tree Ie  dele^^. De coèfficiën~ word! berekend /of op vier clrcinzalen. 

Art. X I I  I Uósepiiesclecies. De arrib~enaar van de afdelirig Warerwegen Kust dre belas; 1s me[ hr,drograjì- 
sche werkzaamhede11 op zee aan boord van een hydrografisch vaartuig, ofdie conrroleopdrach~en uitvoer/ 
aan boord van een hoggersch~i~ onr~angt per begonnen perrodc> tfun 21 uur een dugbedrcig 'zecr/lc~t7.5/' 

I )  ~lin\ l<iod\\  l9Y6\\wps3 IY IO2I9S 



zoals bepaald in artikel XIII i06sexiesdecies voor de scheepsfechnicus. Als de voeding aan boord nier ren 
lasre is van her personeelslid, u10rdf her dagbedrag verminderd met her bedrag, genoemd in mikel  XHI 
106sexiesdecies, $4. 

Art Xii i  IOóociedecies. De pres furies, vermeld in arrikelen XIII I 06sexiesdecies en XM I06septies- 
decies. geven geen rechf op een vergoeding wegens verbliJ$bsten zoals bepaald in her koninklijk besluif 
van 24 december 1964 tof vasrstellirig van de vergoedingen wegens verbli//kosten toègekend aan de leden 
van hef personeel der rninisreries. " 

f 

Art. 2. In deel X111 van hetzelfde besluit wordt in Titel 6 'Overgangs-, Opliefings- en Slotbepalingen', een 
artikel X111 155undecies ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art XIII ISSundecies. §I De fechnisrh beantbre die op I nlaarf 1997 belacif is met de fincrie v a n  kok in- 
gescheepc, genier een dagbedrag zeegeld van 126,12fi.. epi een jaarbedrag van 59.657fr.a 100%, volgens 
de modalireifen bepaald in de arfikelen X .  106sexiesdecies en XIII 106ocriesdecies. 

$2. De hoofdschhipper die op I maar[ 1997 belas[ is mer de fitlclie van opperschipper, genier. in afiijking 
van ortikel XIII 106sexiesdecies,~I, levens een jaarbedrag "zeegeld" van 92.463fr. a 100%. volgens de 
modaliteiten bepaald in de arrikele~l XIII 106se.riesdecies en XIlI 106octiesdecies. " 

Art. 3. In deel X111 van lietzelfde besluit worden i i i  Titel 3,  Toelagen, de woorden 'Hoofdstuk 1 i '  vervan- 
gen door de woorden 'Hoofdstuk 12'. 

Art. 4. Aan artikel X111 156 van hetzelfde besluit worden de volgende leden toegevoegd: 
"- het koninklijk beslui! van 18 augustus 1976 houdende regeling van her zeegeld van her varendpersoneel 

van her Bestuur van het Zeewezen en vaft de Binnenvaarf; 
- het ministerieel besluir van 14 juli 1972 houdende roekernlirlg van een zeefoelage aan de personeelsleden 

van her ministerie van Openbare Werken. belasí nler de hydrografische werkzaamheden en hef bagger~oezich/. 
gewijzigd op I 7 januari 19 75; 

- het koninklijk besluit van 13 iioventber 1980 fot toekenning van een zeeroelage aan de personeelsleden ~ ~ a n  
hel Wegenfonds. belast nler de hydrografische werk-antnhedeil en hef baggerfoezichí. " 

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking inet ingang van 1 inaart 1997 

Art. 6. De Vlaamse ininister, bevoegd voor de ainbreiiarenzaken, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 
De miliister-president vaii de Vlaainse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaainse iiiiiiister vaii Oiiderwijs en Ainbtenarenzakeii, 

L2iic VAN DEN BOSSCI4E 


