
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 
SEPTEMBER EN 3 OKTOBER 2005 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII m.b.t. de toelage ar- 
beidsongeval loodsen 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting en Ruimtelijke Ordening; 

4. de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Ener- 
gie, Leefmilieu en Natuur 

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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Jan François 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd vastqesteld wat volqt over bijgaande nota aan de leden 
van het Sectorcomité XVIII m.b.t. de toelage arbeidsongeval lood- 
sen. Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

1. De afvaardiging van de Federatie van de Christel ijke Syndicaten 
der Openbare Diensten en de afvaardiging van het Vrij Syndicaat 
van het  Openbaar Ambt gaan akkoord met bijgaande regeling maar 
met volgende opmerkingen. 

De afvaardiging van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt is 
van mening dat deze regeling slechts in zeer beperkte mate tege- 
moet komt aan de specifieke gevolgen van ongevallen op het werk. 
Deze problematiek dient ten gronde te worden onderzocht met als 
doel te komen tot een realistische compensatie van het inkomen- 
verlies ten gevolge van een arbeidsongeval. Deze problematiek 
staat totaal los van de gevarentoelage. 

2. De afvaardiging van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
kan niet akkoord gaan met bijgaand voorstel. Deze afvaardiging 
eist de integrale toekenning van de gevaartoelage aan de loodsen 
conform de toekenning van deze toelage aan de andere ambtenaren 
van niveau A. De afvaardiging van deze vakbond zal zich in de 
toekomst blijven verzetten tegen elke vorm van uitsluiting van 
de loodsen van voordelen die toegekend worden aan de ambtenaren 
van niveau A. 

Brussel, 1 8 -10' 2005 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Min'ster-president van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten / 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelilke Ordening 

Openbare Wer- 
lieu en Natuur 
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Loodswezen DAB 
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2000 Antwerpen 
e-mail: lo~dswezen@Iin.\~laanderen.be 
website: httpilwwv.loods~vezen.be 

Nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams gewest 

Betreft: toelage arbeidsongeval loodsen 

Krachtens art. XIII 62,44 VPS ontvangt een operationele loods een toelage van 14,50 € (100%) per kalenderdag 
verlof wegens arbeidsongeval, ongeval van of naar het werk, of beroepsziekte. Geïndexeerd wordt nu 19,918 
per dag toegekend. 

De arbeidsongevallentoelage bestaat enkel voor het loodsenpersoneel. 

Het bedrag van de toelage staat nog weinig in verhouding tot het gederfde inkomen in geval van arbeidsongeval 
of beroepsziekte. De loods kan dan immers geen prestatiegebonden loodstoelage genereren, hetgeen oploopt tot 
een gemiddelde inkomensderving van 2.000 € per maand (gemiddeld over de korpsen en de 
bevoegdheidscategorieën). 

Hiertegenover staat dat, onverminderd het gevaarlijk werk dat de loods ontegensprekelijk uitoefent, de 
afwezigheid wegens erkend arbeidsongeval 1 ongeval op de weg van of naar het werk beperkt is. 

Aantal kalenderdagen afwezigheid wegens erkend arbeidsongeval: 
1996: 92 
1997: 173 
1998: 339 
1999: 159 
2000: 155 
2001: 227 
2002: 513 
2003: 316 
2004: 460. 

Het voorstel is om de toelage van 14,50 € (20 € geïndexeerd) vanaf 1 september 2005 op te trekken tot 36,50 € 
(50 € geïndexeerd). 

De budgettaire weerslag bedraagt ongeveer 12.000 € op jaarbasis. 

Huidige toelage: 14,6 € X 1,3728 index = 20 € X 400 dagen = 8.000 € 
Verhoogde toelage: 36,4 € X 1,3728 index = 50 € X 400 dagen = 20.000 e. 

Het initiële voorstel was om de meerkost budgettair te compenseren op de loodstoelage met jaarlijkse correctie. 

Aldus zou thans de loodstoelage voor alle categorieën worden verminderd met 0,105% (berekening: zie 
document Gemengde Werkgroep Loodsen 5 juli 2005). 

In de Gemengde Werkgroep Loodsen van 5 juli 2005 werd consensus bereikt over de verhoging van de 
arbeidsongevallentoelage (met dien verstande dat 50 € als een minimum wordt gezien), maar niet over de 
compensatie op de loodstoelage. 

Het staat buiten elke discussie dat de loodsen gevaarlijk werk doen. 

Krachtens art. XIII 32 VPS zijn de operationele loodsen evenwel uitgesloten van de gevaartoelage. 
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In de toelichting bij dit artikel wordt gesteld dat de loodsen door de specificiteit van hun werk van een eigen 
toelageregeling genieten en dat de toelage voor gevaarlijk werk minimaal is vergeleken met de hoegrootheid van 
de loodstoelage. 

Het protocol van eenparig akkoord bij het BVR 1911 1/04 voorziet een opmerking van ACOD en VSOA. ACOD 
en VSOA willen de gevaartoelage voor de operationele loodsen opgenomen zien in de loodsentoelane. 
De problematiek van de gevaartoelage voor de loodsen werd doorverwezen naar een werkgroep van het SEC 
XVIII. 

Deze technische werkgroep heeft vergaderd op 22 december 2004,l juli 2005 en 16 september 2005. 

Op basis van de als bijlage 6 bij het VPS gevoegde lijst van gevaarlijke werkzaamheden zou de gevaartoelage 
voor de loodsen in voorkomend geval op jaarbasis en op basis van het gemiddeld aantal beloodsingen per korps 
variëren van ongeveer 18 € (Rivier- en Kanaalloodsen) tot ongeveer 53 € (Kust- en Zeeloodsen) met een totale 
budgettaire weerslag van ongeveer 1 1 .O00 E. 

Deze theoretische berekening doet geen afbreuk aan een aantal fundamentele bedenkingen zoals het statutaire 
principe van de koppeling van het gevaarlijk werk aan individuele prestaties versus de forfaitarisering (al dan 
niet via een verhoging van de loodsentoelage). 

De budgettaire last van de verhoging van de loodsenspecifieke arbeidsongevallentoelage is ongeveer gelijk aan 
de budgettaire last van een eventuele toepassing van de generieke gevaartoelage cf. de huidige statutaire regels. 

Op basis van voormelde overwegingen formuleert de dienstleiding het volgende voorstel: 

De overheid bevestigt in dit protocol formeel dat de loodsen gevaarliik werk uitoefenen 
Voor het loodsenpersoneel wordt geen organieke gevaartoelage cf. de artikelen X111 32-33 VPS ingevoerd. 
In de plaats daarvan wordt de loodsenspecifieke arbeidsongevallentoelage in art. X111 62, $4 VPS verhoogd 
van 14,50 € (100%) naar 36,50 € (100%). 
Deze verhoging heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005. 
De verhoging van de arbeidsongevallentoelage wordt niet gecompenseerd op de loodsentoelage. 


