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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 25 JUNI, 16 JULI EN 10 SEPTEMBER 2007 DIE GEVOERD WERDEN IN 
HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerprondzendbrief betreffende uitvoering sectoraal akkoord 2005 - 
2007 m.b.t. incorporatie van de verhoging nachttoelage en toekenning 
zaterdagwerk aan de personeelsleden van de rang A l  in de loodstoelagen 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, 
voorzitter; 

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

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

enerziids, 

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 ACV-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 

anderziids, 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaande 
ontwerprondzendbrief betreffende uitvoering sectoraal akkoord 2005 - 
2007 m.b.t. incorporatie van de verhoging nachttoelage en toekenning 
zaterdagwerk aan de personeelsleden van de rang A l  in de loodstoelagen. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 0 -09- 2007 
DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

 ini is ter-presiwe Vlaamse Regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

I 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

n Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Q 



Kabinet van de Vlaamse minister van 
Rondzendbrief Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
DVO/BZ/P&0/2007/ Media en Toerisme 

Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel 
Aan de operationele loodsen, de chefloodsen Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01 
continudienst en nautisch dienstchef, de kapi- kabinet. bourgeois@vlaanderen. be 
teins en de stuurmannen van het Agentschap 
voor Maritieme Dienstverlening en Kust 

Datum: 

Betreft: uitvoering sectoraal akkoord 2005 - 2007 
Incorporatie in de loodstoelagen van de verhoging nachttoelage en toekenning zaterdag- 
werk aan de personeelsleden van de rang A l  

1. Inleidinq: 
In punt 7.4. van het sectoraal akkoord 2005 - 2007, dat op 6 juli 2006 met de vakorga- 
nisaties is gesloten in het Sectorcomité XVIIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Ge- 
west, wordt afgesproken dat de toelage voor nachtprestaties met ingang van l juli 2006 
wordt verhoogd van 2 tot 3 euro (1 00%) en de toelage voor overuren en zaterdagwerk 
vanaf diezelfde datum ook worden toegekend aan de personeelsleden van de rang A l .  

Er wordt bovendien bepaald dat zal worden nagegaan of en in welke mate de bijzonde- 
re geforfaitariseerde toelagen voor diensten waar ook zaterdagwerk voorkomt moeten 
aangepast worden. 

2. Doel: 
Deze rondzendbrief geeft, in afwachting van de aanpassing van het Vlaams perso- 
neelsstatuut, uitvoering aan bovenvermelde afspraak wat betreft de aanpassing van de 
loodstoelage voor de operationele loodsen, de toelage voor extra-prestaties voor de 
loodsen met de functie van chefloods (continudienst en nautisch dienstchef) en de 
loodsen met de functie van kapitein en stuurman. 

3. Toepassinasaebied: 
Deze rondzendbrief is van toepassing op de operationele loodsen, chefloodsen conti- 
nudienst en nautisch dienstchef, de kapiteins en de stuurmannen. 

4. Inhoudelijke bepalingen: 
4.1 . loodstoelagen operationele loodsen: 
Door de incorporatie van de factor zaterdagwerk en verhoging van de component 
nachtwerk, worden de toelagen, zoals bepaald in artikel VII 60, §l van het VPS van 13 



januari 2006, als volgt vastgesteld: 

4.2. toelagen extra-prestaties ander loodsenpersoneel: 
De tabel met de toelagebedragen, zoals bepaald in artikel VII 63 van het VPS van 13 
januari 2006, wordt als volgt aangepast wat betreft de toelage voor extraprestaties voor 
de chefloodsen (continudienst en nautisch dienstchef) en de kapitein en stuurman, door 
incorporatie van de component zaterdagwerk en verhoging van de component nacht- 
werk. 

4.3 loods met de functie van chefloods bezoldigd in de schaal A 145: 
De toelage bedoeld in artikel VII 1 18, $1 VPS wordt verhoogd van 2.874,03 euro a 
100% tot 3.056,03 euro a 100%. 

loods, chefloods 
(dagdienst) 
loods, chefloods 
(continudienst) of 
nautisch dienstchef 
loods, kapitein van 
de loodsboot 
loods, stuurman van 
de loodsboot 

5. datum van inwerkingtreding: 
Deze rondzendbrief heeft uitwerking met ingang vanaf 1 juli 2006. 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 

algemene toelage 

4.245 euro 

4.245 euro 

4.245 euro 

80% van de toelagen van de kapitein 

toelage voor 
extraprestaties 

2.305 euro 

5.361 euro 

13.321 euro 

toelage voor het effectief geven 
van opleiding en het afnemen 
van proefreizen aan de hoofd- 
schipper - gezagvoerder van de 
loodsboot Tender en andere nau- 
tische functies 

10.000 euro 



Departement Bestuurszaken 

Afdeling Regelgeving 
Boudewijnlaan 30, bus 31, 1000 Brussel 
Tel. 02 553 50 20 - Fax 02 553 51 06 
personeel@vlaanderen. be 

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

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
12AA-U-07-6'.264 

vragen naar I e-mail telefoonnummer datum 
Jef Mannaerts 021553.50.41 
iozef.mannaerts@bz.vlaanderen.be 
Koen De Lange 021553.50.08 
koen.delanqe@bz.vlaanderen. be 

Betreft: Berekening verhoging loodstoelage 
- uitvoering sectoraal akkoord 2005 - 2007: 
* verhoging nachttoelage 
* toekenning zaterdagtoelage aan personeelsleden van de rang A l  

Op de vergadering van het Sectorcomité XVIII van 16 juli 2007 werd afgesproken 
dat enige duiding zou worden gegeven omtrent het voorstel van de overheid tot 
verhoging van de loodstoelage (rondzendbrief uitvoering sectoraal akkoord 2005 - 
2007: incorporatie verhoging nachttoelage en toekenning zaterdagwerk aan de 
personeelsleden van de rang A l  ). 

Hierna vinden de leden een uiteenzetting omtrent de gehanteerde principes voor 
de verhoging van de toelage. 

1. algemeen: 
Zowel voor verhoging van de toelage voor de factor nachtwerk als de factor zater- 
dagwerk wordt uitgegaan van: 
- de prestatienorm (werkdruk) zoals vastgelegd in punt 3.2. van het protocol 
nr.18.46 van 22 december 1994; Voor de rivier- , kanaal- en kustloodsen bedraagt 
deze norm 150; voor de Scheldemondenloodsen 200. 
- beperking van de aanpassing van de toelage tot 113 zoals bepaald is in punt 6.8 
van voornoemd protocol van 22 december 1994. 



2. nachtwerk: 
2.1 . operationele loodsen: 
Voor de berekening van de factor nachtarbeid worden dezelfde gegevens gebruikt 
zoals in 2001 bij het optrekken van de nachttoelage van 0,95 euro tot 2 euro wat 
betreft het bedrag voor nachtprestaties 1 992. 

In het protocol zeewezen van 11 oktober 2001 (protocol nr. 167.493) werd op ba- 
sis van voornoemde elementen (bedrag nachtarbeid 1992, prestatienorm en her- 
leiding tot 113) de loodstoelage als volgt verhoogd (bedragen aan 100%): 
- rivierloodsen: 2,73 euro 
- kanaalloodsen: 2,59 euro 
- scheldemondenloodsen: 1,40 euro 
- kustloodsen: 1,88 euro 

Thans dient op basis van dezelfde parameters (toepassing regel van 3) de toela- 
ge voor de factor nachtarbeid als volgt te worden verhoogd (bedragen aan 100%): 
- rivierloodsen: 2,66 euro; 
- kanaalloodsen: 2,51 euro 
- scheldemondenloodsen: 1,36 euro 
- kustloodsen: 1,83 euro. 

2.2. chefloodsen continudienst en nautisch dienstchef) : 
Zoals in uitvoering van bovenvermeld protocol van 11 oktober 2001 wordt uitge- 
gaan van 625 uren nachtarbeid. 

2.3. kapiteins en stuurmannen: 
Er wordt uitgegaan van 504 uren nachtarbeid (28 nachturen en 18 beurten). 

3. zaterdaqwerk: 
3.1 . operationele loodsen: 
Voor de berekening van de factor zaterdagwerk werd uitgegaan van 233 za 1 er- 
daguren per jaar (1 99 beschikbaarheidsdagen - 27 beurdagen vakantie = 172 
beurtdagen werken; 52 zaterdagen1365 = 14,25%;172 beurtdagen X 14,25% = 
24,5 beurtdagen zaterdagwerk a 9,5 uur per beurtdag = 233 uren zaterdagwerk. 

Dit geeft per korps volgende verhoging: 
- rivier, kanaal en kustloodsen: 0,52 euro (23311 5013) 
- scheldemondenloodsen: 0,39 euro (233120013). 

3.2. chefloodsen (continudienst en nautisch dienstchef) : 
Voor de factor zaterdagwerk werd gerekend dat de chefloodsen en nautisch 
dienstchefs 98,8 uren zaterdagwerk verrichten, namelijk 13 zaterdagen per jaar 
per chefloods a 7u36 (98,813 = 32,93 euro). 

3.3. kapiteins en stuurmannen: 
Voor de factor zaterdagwerk wordt uitgegaan van 144 uren (1 8 beurten a 2 beur- 
ten a 4 uur per beurt) 14413 = 48 euro. 



4. totale verhoging: 
Bovenvermelde werkwijze geeft volgende verhoging als resultaat: 
4.1 . operationele loodsen: 
- rivierloodsen: 2,66 (nacht) + 0,52 (zaterdag) = 3,18 
- kanaalloodsen: 2,51 + 0,52 = 3,03 
- scheldemondenloodsen: 1,36 + 0,39 = 1,75 
- kustloodsen: 1,83 + 0,52 = 2,35 

4.2. chefloodsen (continudienst en nautisch dienstchef): 
208,33 (nacht) + 32,93 (zaterdag) = 241,26 
5.1 20,OO + 241,26 = 5.361,26 (afgerond 5.361 ,O0 euro); 

4.3. kapiteins: 
168,OO (nacht + 48 (zaterdag) = 21 6,00 
13.1 05,OO euro + 21 6,00 = 13321 ,O0 euro 

De stuurmannen krijgen 80% van het bedrag van de kapiteins. 

4.4. overgangsregeling ex-rang 12: 
De doelstelling van de overgangsregeling voor de ex rang 12 is dat deze niet min- 
der zou verdienen dan de chefloods nautisch dienstchef. De toelage voor de ex 
rang 12 wordt verhoogd van 2.874,03 euro tot 3.056,03 euro (verhoging met 182 
euro = verschil totale bezoldiging (salaris + algemene toelage + toelage extra 
prestaties) "chefloods nautisch dienstchef" en "chefloods ex rang 12"). 

" Hierbij gaat een nieuw ontwerp van rondzendbrief waarin de aangepaste bedra- 
gen zijn opgenomen. 

I 

a 100% 

Salaris 
Algemene toelage 
Toelage extra prestaties 
totaal 
verschil 

Samengevat: 

Chefloods nautisch dienst- 
chef 

45.100 (A144) 
4.245 
5.361 

54.706 

Chefloods ex rang 12 

5 1 .650 (A1 45) 
2.874 

54.524 
- 182 

Bedragen a 
100% 
Rivier LT 1 

LT 2 

Huidig bedrag 

137,91 
165,09 

nacht 

2,66 
2,66 

zaterdag 

0,52 
0152 

Nieuw bedrag 

141 ,O9 
168,27 



140,94 
168,12 
199,33 - 
237,08 

55,l O 
78,26 
91,34 

134,13 
90,43 

122,42 
164,42 
198,65 

5.361,26 (afge- 
rond 5.361) 

13.321 ,O0 
3.056,03 

0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 

32,93 

48 

2,51 
2,51 
2,51 
2,51 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,83 
1,83 
1,83 
1,83 

208,33 

168,OO 

Kanaal LT 1 
LT 2 
LT3 
LT 4 

SM LT 1 
LT 2 
LT 3 
LT 4 

Kust LT 1 
LT 2 
LT 3 
LT 4 

Chefloodsen 

Kapiteins 

137,91 
165,09 
196,30 
234,05 

53,35 
76,51 
89,59 

132,38 
88,08 

1 19,79 
162,07 
196,30 
5.1 20 

13.105 
182,OO Ex rang 12 

(overgang art. 
Vil 118) 

2.874,03 


