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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 

over 

Iiet ontwerp van besiuit van de Vlaamse regering tot wijziging van Iiet Vlaams per- 
soneelsstatuut wat het zeegeld betreft 
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vtn.olg protocol iir. 92.240 

door de afvaardiging van de overheid, saniengesteld uit : 

1 .  de heer LUC Van den Brande, ininister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Teclinologie, voorzitter ; 

2. de heer Luc Van den Bossche, ininister vice-president van de Vlaainse regering 
en Vlaams ministei- van Ondeiwijs en Ambtenarenzaketi. ondeivoorzitter ; 

3 .  inevr. Wiviila Deineester - De Meyer, Vlaains minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

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

enerziids, 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algeinene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heel- Roiiny Vande Winkel 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
tiieei- de Christelijke Centrale vande Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Cotii~iiu~iicatiei~iiddelen en Cultuui- gi-oepeeit, verte, <renwoor- 
digd dooi- . 

de hei-en. Jan François 
Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds. 



cr\,oig protocol nr. 92.210 

Wei-d een eenparig akkoord bei-eikt over bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse i-egei-ing tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat het zeegeld 
betrefi inits rekening wordt gehouden niet her volgende 

De afvaai-digingen van de twee vakbonden dringen ei- op aan dat het zeegeld \-ooi- 
de personeelsleden belast iilet hydrografisclie wei-kzaainliedeii en het baggertoezicht 
op volzende wijze wordt vastgesteld: 

- dagbedrag van de voorlaatste trap ( D ei1 C) 556. i 6 Fi- . 
- indien i oeding wordt gegeven hetzij dooi de ovei heid hetzij door derden 
(aanneniei-) wol-dt het zeegeld vermindei-d i-i-iet bedsas vei-meld in aitikel Sll i  
106 sesiesdecies. lj 3 . 
- inwerkingtreding van deze regelii~g vanaf 1 maait 1997 

Bijgaande tekst maakt integi-aal deel uit van dit protocol. 

Brussel. 35 februari 1998 
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Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten derqpenbare Diensten 

t van de \/laanise 

LEDEN : 

/' 

Vlaains ininister van Financieit 
Begoting en Gezondlieidsbeleid 

Eddy ~aldewijns \ 

Vlaams iiiinister van Openbare Werken. 
Vervoer en Ruimtelijke Ordeiiiiig 



VLAAMSE REGERING 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET VLAAMS PERSONEELS- 
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, l l januari 
1995, 1 juni 1995, 12 juni 1995,21 december 1995, 14 mei 1996,20 juni 1996,26 juni 1996, 19 december 
1996, 14 januari 1997,4 februari 1997, 1 1 maart 1997,21 mei 1997,24 juni 1997,9 september 1997 16 
september 1997,4 november 1997,2 deceinber 1997,9 december 1997 en 17 deceinber 1997; 

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

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

Gelet op het protocol nr. 92.240 van 25 februari 1998 van het sectorcoinité 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 O, van de gecoördineerde wetten op de raad van State; 

Op voorstel van de Vlaarnse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. In deel XIII, titel 3 'Toelagen' van liet Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wordt 
een hoofdstuk 1 1  ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Hoofclsruk l l .  Toekenning i~an zeegeld aan son~nlige vorende personeelsleden 

Art. XIII I 0 6 s e x i e s ~ / e ~ i ~ ~ ~ ,  $1. De a ~ ~ ~ b f e ~ c r a r  van de afdelii~ge~~ l'loot ofloodsiiezen, uungeMjezen voor de 
reedienst of de rededie17st, ontvu~igr \,oor elk i~erhlijfaan hool.d i.nn een i~aurtz(ig iurn de ufdeling 1400/, 
herzij op zee Z ~ ~ M J L I U I ' ~ . ~  bttilen de kopperi vtin de .sraketsels vur7 rJc1 thz~tshaven, hetzij in een vreenlde /iaven, 
per begonnen periode i~an  24u iEn~nnal her dagbed~.ug dot in oi~~ier~staande tabel naast zijn graud(fu17ctie 
staal i~ernield : 



Met zeedienst worden prestaties bedoeld van de loodsdienst (kotter en/of tender), de sleepdienst, de beba- 
kenings- ofbeboeiingsdienst, de reddingsdienst ofprestaties met het hydrograjsch vaartuig en met de 
politieboot tijdens suiveilla~7ceopdrachteiz. 
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Met zeedienst worden gelijkgesteld de prestaties van de rededienst naar een haven van een ander rede- 
gebied en naar de loodsbool op station. 

De in de bovenstaande tabel vernielde bedragen gelden tegen 100%. Ze volgen de evolutie van het in- 
dexcijfer der consumnptieprijzei~ overeenkomstig de bepalingen van artikel XIII 23. 

graadfunctie 

loods finctie chejloods) 
hoofdschipper finctie opperschippel;l 
stagiair-loods (algenzene functie) 
hoofdscheepstechnicus 
scheepstechnicus 
hoofdschipper finctie gezagsvoerder) 
hoofd~notorist @nctie motorist) 
hoofdntotorist functie ofJicier i~erktuigk.) 
schipper 
nzotorist 
speciaal assistent functie kok ingescheept) 
scheepsbeambte finctie nzatroos/stoker) 

$2. Als per begonnen periode vun 31 uur zowel zeedienst- als rededienstprestaties geleverd worden, dun 
wordt slechts eenntaal het hoogste dagbedrag toegekend. 

REDEDIENST 

$3. Voor de berekening van het pensioen van de in $1 genoemde anlbtenaar wordt, rekening houdend niet 
de aan~vijzing, het zeegeld in uunnterking genomen a rato van het in de tabel van $I naast zijn 
graad$nictie vennelde jaarbedrag. 

dagbedrag 

208.56 

208,56 
208.56 

- 
156,42 

ZEEDIENST 

$4. Als de voedzng aan boord van het vaai-tuig ten laste is van de begroting van de Vlaainse Gemeen- 
R) schap, het cffcclief toe te kennen dagbedrag vernimderd /net de werkelijke kostpri~s ervan. Hei af- 

delingshoofd van de afdeling Vloot stelt het bedrag hiervan vust. 

jaarbedrag 

- 

29.1 99 

29.199 
29.199 

21.899 

dagbedrag 
660,45 
660,45 
556,17 
620,91 
556,17 
556,17 
556,17 
620,91 
556,17 
556,17 
556,17 
426,12 

($5. De antbtenaar die ingevolge een arbeidsongeval niet voor de zee- of rededienst ingezet kan worden, 
ontvangt per kalenderdag 1/365ste van het op hem toepasselijkejaarbedrag. 

jaarbedrag 

77.863 
86.928 
77.863 
7 7.863 

86.928 
77.863 
77.863 
77.863 
59.657 

$6. Bij een algeniene herziening van de sularis.schale~i van het i)arendpersoneel  orden de bedragen. 
vernleld in $I. verhoogd of verlaagd met een coejìciënt die verkregen wordt door de som van de reken- 
kundige gemiddelden van de nieuii~e schulen van de in $I genoemde anlbtenuren, re delen door de sonl 
vun de rekenkundige genliddelden i!an de schalen die geldig zijl7 op de datum van inschaling, bepauld in 
artikel VIII I I O. Wut de sularisschnlen van de loodsen betrep, ivorden de .salarisschalen genomen die 
geldig zijn vunuf I jznli 1995. 

Het 1.ekenkzoid~ge gen~r~Jdelcle iijorn'r verkregen door de .vont vorl het nirnitnuni en het muwinzztm VUM (/e ( ( I -  
lc~~.rc~chool door tiver te delen De coej$czent wordt herekencl tot op i ~ e r  decrn~ulen 

Art. XII I  106septies(lecies. De cinlbrenaur vun de afdelmg Waterwegen Kust die belu.st is nlet hydrop'irjì- 
sche iverk-uanihecien op zee aan boord vun een hydrografisch vcrurtuig, of die controleopdruchten urfi-oer1 
au17 ~ O O I - L ~ '  i3an een bcigge~.~chip, oni\.~~ngt per begonnen periode i~un 21 uur een dagbedrug  zeed diens^ ' 
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zoals bepaald in artikel XIII 106sexiesdecies voor de scheepstechnicus. Als de voeding aan boord niet ten 
laste is van het personeelslid, wordt het dagbedrag verminderd met het bedrag, genoemd in artikel XIII 
I Oósexiesdecies, $4. 

Art. XIII I Oóociesdecies. De prestaties, vermeld in artikelen XIII 106sexiesdecies en XIII I Oósepties- 
decies, geven geen recht op een vergoeding wegens verbli/fosten zoals bepaald in het koninklijk besluit 
van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden 
van het personeel der ministeries. " 

Art. 2. In deel XIII vaii hetzelfde besluit wordt i11 Titel 6 'Overgangs-, Oplieffings- en Slotbepalingen', een 
artikel XIII 155undecies ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. XIII 155undecies. §I De technisch beambte die op I maart 1997 belast is met de finctie van kok in- 
gescheept, geniet een dagbedrag zeegeld van 426,12fu. en een jaarbedrag van 59.65 7fu.à 100%, volgens 
de modaliteiten bepaald in de artikelen XIII 106sexiesdecies en X I I  106octiesdecies. 

82. De hoofdschipper die op I maart 1997 belast is met de finctie van opperschipper, geniet, in ahijking 

CI, van artikelXIII 106sexiesdecies,~l, tevens een jaarbedrag "zeegeld" van 92.463fu. à ZOO%, volgens de 
modaliteiten bepaald in de artikelen XIII I Oósexiesdecies en XIII 106octiesdecies. " 

Art. 3. In deel XIII van hetzelfde besluit worden in Titel 3, Toelagen, de woorden 'Hoofdstuk 1 1 ' vervan- 
gen door de woorden 'Hoofdstuk 12'. 

Art. 4. Aan artikel XIII 156 van hetzelfde besluit worden de volgende leden toegevoegd: 
het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 houdende regeling van het zeegeld van het varendpersoneel 

van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart; 
- het nzinisterieel besluit van I4 juli 1972 houdende toekenning van een zeetoelage aan de personeelsleden 

van het i7zinisrerie van Openbare Werken, belast met de hydrograjìsche werkzaamheden en het baggertoezicht, 
gewijzigd op I 7 januari 1975; 

- het koi~inklijk besluit van 13 november 1980 tot toekenning van een zeetoelage aan de personeelsleden van 
het Wegenfonds, belast met de hydrograjìsche werkzaamheden en het baggertoezicht. " 

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

Art. 6 .  De Vlaamse rniiiister, bevoegd voor de ainbtenarenzaken, is belast inet de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 
De minister-president van de Vlaamse regering, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse ininister van Onderwijs en Ainbtenarenzaken, 

Luc VAN DEN BOSSCHE 


