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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 10 OKTOBER 2007 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Diverse maatregelen inzake het loodsenkorps (aanvulling protocol nr. 
250.81 1) 
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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 

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 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 één~ar ia  akkoord afciesloten, waarbij de punten 1 en 2 van 
het protocol nr. 250.81 1 d.d. 16 juli 2007 van het Sectorcomité XVIII m.b.t. 
"diverse maatregelen inzake het loodsenkorps" worden vervangen door de 
volgende tekst: 

1. De overheid en de vakbonden beklemtonen hun gemeenscha~.~e/iike 
bekommernis voor een goede en klantgerichte werking van het 
Vlaamse Loodswezen, gebaseerd op de professionaliteit van het 
personeel en betrouwbaarheid van de dienstverlening. 

Daartoe engageert de overheid zich om binnen de vroeger 
overeengekomen aanpak' met alle betrokken organisaties overleg te 
plegen over de reorganisatie van de loodsdienst, noodzakelijk om deze 
op lange termiin leefbaar te houden. 

De overheid erkent het probleem van de aantrekkelijkheid van het 
zeeloodsenkorps en zal OD korte termijn volgende voorstellen treffen: 

a. Alaemeen : 

In dit overleg zal door alle partijen op een actieve en 
constructieve manier gezocht worden naar een consensus over 
de vereiste maatregelen, alsook over de modaliteiten en 
begeleidende acties. Tevens zullen, samen met de problematiek 
van de bevoegdheidsuitbreiding, alle diverse, relevante 
loodstechnische elementen die onder meer verband houden met 
de invulling van bevoegdheden, loopbaan- en aanwervingsbeleid 
worden besproken. 

De dienstleiding engageert zich om deze reorganisatie 
voorspoedig aan te vatten in een positief overleg met alle 
betrokken partijen en beoogt deze te beëindigen op 31 december 
2008. 

b. Wervinaen : 

De overheid wetft volgens het gangbare wervingssysteem. 

Met het oog op de invulling van de meest prangende tekorten bij 
de zee- en kanaalloodsen zijn deze vacatures eerst aangeboden. 
Drie vacatures op de zee en de twee vacatures op het kanaal zijn 
al ingevuld. 

Rekening houdend met alle vastgestelde tekorten en het tekort 
aan interesse vanuit de bestaande werfreserve wordt een 

' Bespnkng in de Gemengde Werkgmq Loodsen, &ma in de WerLgmq Looahe7en en &ma in het SectorzomitéXVliI. 
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dubbele actie op touw gezet: 

- De huidige werfreserve wordt onmiddellijk opnieuw 
bevraagd voor de invulling van de zes resterende 
vacatures op de zee, deze bevraging wordt actief 
ondersteund door de laureaten op de werfreserve 
telefonisch te contacteren. 

Tot 30 juni 2008 wordt er enkel geworven op het 
zeetraject, tenzij door overmacht de dienstverlening aan 
de scheepvaart in het gedrang komt. 

- Aan Selor werd opdracht gegeven om op basis van de 
bestaande selectiereglementen nieuwe wervingsexamens 
te organiseren om de werfreserve aan te vullen. 

Hangende de besprekingen bedoeld in punt l a worden 
gedurende de periode tot 30 juni 2008 door MDK geen 
standplaatswijzigingen of functiewijzigingen naar loods - 
algemene functie doorgevoerd, behoudens bewegingen naar het 
korps van de zeeloodsen toe. 

c. Op lange termijn wordt gestreefd naar aeliik loon voor ueliik werk 
OR basis van traiect of opdracht, ongeacht het korps waartoe 
men behoort. 

Op korte termijn worden de volgende maatregelen getroffen : 

- De loodstoelagen voor de zeeloodsen voor het traject 
Vlissingen - Al  wordt m.i.v. 1 11 12008 opgetrokken tot 
1,2 prestatie zee. Samen met de 0,2 voor het traject A l  - 
Kwintenbank resulteert het totale traject Vlissingen - 
Kwintenbank in 1,4 prestatie zee. 

- M.i.v. 1/1/2008 wordt (1) meevaren buiten de 
loodskruispost (Al of Steenbank) per 12 uur immobilisatie 
of gedeelte ervan en (2) haalreizen per 12 uur 
immobilisatie of gedeelte ervan, vergoed aan coëfficiënt 1 
van de kust. 

M.i.v. 1 / l  12008 wordt voor helibeloodsing per vlucht over 
zee gecombineerd met een winching bijkomend 0,3 
prestatie kust toegekend. 

d. De verbliifsveraoedina van de Scheldemondeloodsen voor 
Vlissinaen (artikel VII 88 $1 VPS) wordt - mits een protocol van 
akkoord terzake in het Sectorcomité XVIII - verhoogd met 40 % 
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m.i.v. de eerste van de maand volgend op de principiële 
goedkeuring van het ontwerp besluit van de Vlaamse Regering 
m.b.t. deze maatregel. Deze beslissing wordt verwacht in de 
periode september - oktober 2007. 

e. M.i.v. 1 januari 2008 wordt de loodstoelagenloopbaan voor de 
kustloodsen in dienst gekomen vanaf 1 juni 1995 
gelijkgeschakeld met de loodstoelagenloopbaan van de 
kustloodsen die voordien in dienst waren getreden. 

Gelijktijdig wordt de technische loopbaan herschikt conform de 
conclusies van het informeel overleg van 24 maart 2006, d.w.z. 
kustloodsen zijn na de stage bevoegd voor het loodsen van 
schepen als volgt: 

- Categorie l : alle schepen < 100 m lengte gedurende 1 
jaar 

- Categorie 2 : alle schepen < 125 m lengte gedurende 1 
jaar 

- Categorie 3 : alle schepen < 150 m lengte gedurende 2 
jaar 

- Categorie 4 : alle schepen < 175 m lengte gedurende 2 
jaar 

- Categorie 5 : alle autoschepen < 190 m lengte en alle 
andere schepen < 21 0 m lengte en maximum diepgang 
van 12,5 m gedurende 2 jaar 

- Categorie 5+ : alle schepen c 280 m lengte en maximum 
diepgang van 12,5 m gedurende 1 jaar 

- Categorie 6 : alle schepen 

f. Voor de aanpassingen in de punten 1 .c, l .d en l .e wordt een 
budget ter beschikking gesteld van 750.000~ euro. 

Kaderend binnen de bekommernis van punt 8 van het sectoraal 
akkoord 2005-2007 wordt met het oog op het tot stand brengen van een 
win - win situatie het volgende overeengekomen, respectievelijk 
bevestigd: 

a. Het Vlaamse Loodswezen moet zijn uitdaging als 
overheidsdienst waarmaken binnen een context met grote 
economische impact, waarbij kostenefficiëntie een belangrijke 
leidraad is. Planning op middellange termijn en een goed sociaal 
klimaat zijn essentiële randvoorwaarden voor het voortdurend 

2 Raming hesiaande uit: voor l.c, l o  (Vassingen-AI) + 400.000 eum, uoor l.c, 2' (buien en meeuann en heIbe'beloodnn~ + 60.000 euw, voor 1.d (uerbh~sue~ocding 
VSssingen) + 200.000 cum, en uoor 1.e (LT-loopbmn 6-3-5 kustloohen) + 90.000 euw 
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verbeteren van de dienstverlening als onderbouw voor de 
slagkracht van de Vlaamse havens. 

b. In samenhang met de invoering van de nieuwe 
beloodsingsmiddelen zal een enveloppe voor 
personeelsuitaaven voor het personeel van de DAB Loodswezen 
worden vastgelegd, waarbij afgesproken wordt 

- volgens welke geobjectiveerde parameters deze enveloppe 
zal evolueren per periode van vijf jaar; 

- welk type van gebeurtenissen kan aanleiding geven tot een 
tussentijdse aanpassing van de parameters; 

- op welke wijze de (inter)sectorale akkoorden impact 
hebben op deze enveloppe. 

Bij de besprekingen voor het vaststellen van deze enveloppe en 
de parameters zal de DAB Loodswezen de nodige cijfers ter 
beschikking stellen om alle partners toe te laten de besprekingen 
met kennis van zaken te voeren. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
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" Geert Bourgeois 4 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 


