
Agentschap voor Overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVII I 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 292.946 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 25 OKTOBER en 8 NOVEMBER 2010 DIE GEVOERD WERDEN IN HET 
SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Houdende 

het ontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschaps- 
specifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiek- 
rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen 
en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de 
toelage binnenvaartbegeleider en de toelage buffer. 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 9 2 . 9 4 6  2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport; 

4. mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

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 Christoph Vandenbulcke 

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

de heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een eenparig akkoord gesloten over het ontwerp besluit van de 
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naam- 
loze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage binnen- 
vaartbegeleider en de toelage buffer. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol 

De overheid en de representatieve vakbonden houden hierbij rekening 
met het eenparig gunstig advies van het EOC van W&Z dd 8/12/2009 
betreffende de modaliteiten van de invulling van het personeelsplan ex- 
ploitatie. 

De opmerkingen van de afvaardiging van de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten worden uiteengezet in bijgaande brief. Dit document 
maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 2 6 -11- 2010 
DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare aiensten: B y 

Kris Peeters 
minister-president van de Vlaamse Regering 
en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 



vervolg protocol nr. 292.946 4 

Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 

Voor het Vrij Syndicaat van het Open- 

Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 

Hilde Crevits 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken 



Bijlage 1 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van 

de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze 

vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage binnenvaartbegeleider 
en de toelage buffer 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze 
vennootschap van publiek recht, artikel 57, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 1998 
en 2 april 2004; 

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 5; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de 
agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en 
Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid 
inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op xxxxx; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 
op xxxxx. 

Gelet op protocol nr. xxxxxx van xxxxxxxxx van het Sectorcomité XVIII Vlaamse 
Gemeenschap en Vlaams Gewest; 

Gelet op advies xxxxx van de Raad van State, gegeven op xxxxxxxxxx, met 
toepassing van artikel 84, 51,  eerste lid, l " ,  van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT 

Artikel 1. In artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 
houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel 
van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wordt 
paragraaf 1 vervangen door wat volgt: 
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"91. Een jaarlijkse toelage van 195 euro (100%) voor de bediening van een 
beweegbaar kunstwerk wordt toegekend aan de personeelsleden met de functie van 
binnenvaartbegeleider en aan de personeelsleden met de functie van 
pompbedienaar." 

Art. 2. In hetzelfde besluit worden een artikel 14/1 tot en met 14/4 ingevoegd, die 
luiden als volgt: 

"Art. 14/1. Een maandelijkse toelage van 135 euro (1 00%) voor de bediening van een 
beweegbaar kunstwerk, hierna de toelage binnenvaartbegeleider te noemen, wordt 
toegekend aan het personeelslid dat de functie van binnenvaartbegeleider uitoefent. 

In de toelage binnenvaartbegeleider is  een forfaitair aantal uren vervat 
voor de beschikbaarheid buiten de diensturen ten belope van 500 uren per jaar. 
Extra uren worden vergoed tegen een uurtarief van 0,3571 euro (1 00 %). Het aantal 
extra uren wordt beperkt tot maximaal 500 per jaar, zodat het totale aantal uren per 
binnenvaartbegeleider voor de beschikbaarheid buiten de diensturen begrensd wordt 
op 1000 uren per jaar. Het aantal uren beschikbaarheid buiten de diensturen per 
shift bedraagt vier uur, namelijk twee uur vóór en twee uur na het beginuur van de 
shift. 

Art. 14/2. De toelage, vermeld in artikel 14/1, kan niet gecumuleerd worden met de 
volgende toelagen: 

l "  de toelage voor het innen van scheepvaartrechten, vermeld in artikel 9 tot en 
met 1 1 ; 

2" de toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken, vermeld in artikel 
12; 

3" de toelage voor het vervangen van de sluiswachter, vermeld in artikel 13; 
4" de toelage voor de bediening van een kunstwerk, vermeld in artikel 14, 91 ; 
5" de toelage voor schermbediening, vermeld in artikel 14, 92; 
6" de toelage voor vrije woonst of vervangende toelage, vermeld in artikel VII 56 en 

VII 57 van het Vlaams personeelsstatuut van 1 3  januari 2006; 
7"de permanentietoelage, vermeld in artikel VII 42 van het Vlaams 

personeelsstatuut van 13 januari 2006. 

Art. 14/3. Een maandelijkse toelage van 50 euro (1 00%), hierna de toelage buffer te 
noemen, wordt toegekend aan het personeelslid dat de functie van 
binnenvaartbegeleider met bufferfunctie uitoefent. 

De toelage buffer is cumuleerbaar met de toelage, vermeld in artikel 14/1. 

Art. 14/4. De toelagen, vermeld in artikel 14/1 en 14/3, zijn niet verschuldigd 
ingeval er geen salaris wordt uitbetaald of bij een afwezigheid die langer dan 35 
werkdagen duurt. 

De toelagen, vermeld in artikel 14/1 en 14/3, worden maandelijks na de 
vervallen termijn naar rata van de prestaties betaald." 

Art. 3. In titel III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 5 vervangen 
door wat volgt: "Hoofdstuk 5. Toelage voor de bediening van een kunstwerk, toelage 
voor de schermbediening, toelage binnenvaartbegeleider en toelage buffer. 
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Art. 4. In titel IV van hetzelfde besluit worden een artikel 28/1 en 28/2 ingevoegd, 
die luiden als volgt: 

Art. 28/1. Op de toelage, vermeld in artikel l zijn de volgende 
uitzonderingsgevallen en bijbehorende overgangsbepalingen onbeperkt in tijd van 
toepassing, behoudens de personeelsleden die ressorteren onder punt 1 "  en 2" a) 
waarvoor een overgangsperiode van drie jaar voorzien is: 

1 " voor de binnenvaartbegeleiders die tot 31 december van het jaar van het in voege 
treden van dit artikel, worden aangeworven: de personeelsleden die aangeworven 
worden voor de functie van binnenvaartbegeleider, ontvangen gedurende deze 
periode een maandelijks forfaitair bedrag van 80 euro (1 00%). Vanaf elk volgend 
kalenderjaar zal het toepasselijk verminderde forfaitaire bedrag worden opgetrokken 
naar het eerstvolgend hogere forfaitaire bedrag, namelijk eerst naar 1 10 euro en 
vervolgens naar 135 euro. 

2" voor de binnenvaartbegeleiders waarbij het berekende brutojaarbedrag met 
toepassing van het forfaitaire bedrag van 135 euro/maand hoger is dan het 
samengestelde brutojaarbedrag van de in het referentiejaar uitgekeerde toelagen, 
vermeld in artikel 14/2: 

a) de binnenvaartbegeleiders die niet over een dienstwoning beschikken en die 
door de toepassing van artikel 14/1, eerste lid, erop vooruit gaan ten opzichte 
van hun situatie daarvoor, krijgen tot 31 december van het jaar van het in voege 
treden van dit artikel, naargelang van het geval het forfaitaire bedrag van 135 
euro/maand of een gereduceerd forfaitair bedrag van 45, 80 of 1 1  0 euro/maand 
(1 00%). Het forfaitaire bedrag gedurende deze periode zal op basis van het 
onderstaande getrapte systeem op individuele basis worden bepaald: 
l )  als het verschil tussen het berekende brutojaarbedrag met toepassing van het 

forfaitaire bedrag van 135 euro en het samengestelde brutojaarbedrag van de 
in het referentiejaar uitgekeerde toelagen, vermeld in artikel 14/2, kleiner is 
dan 500 euro, zal het forfaitair bedrag van 135 euro gelden; 

2) als het verschil tussen het berekende brutojaarbedrag met toepassing van het 
forfaitaire bedrag van 135 euro en het samengestelde brutojaarbedrag van de 
in het referentiejaar uitgekeerde toelagen, vermeld in artikel 14/2, groter is 
dan 500 euro, zal een gereduceerd forfaitair bedrag van 11 0 euro gelden; 

3) als bij de toepassing van het gereduceerde forfaitaire bedrag van 1 1 0 euro 
het verschil met het samengestelde brutojaarbedrag van de in het 
referentiejaar uitgekeerde toelagen, vermeld in artikel 14/2, nog steeds 
groter is dan 500 euro, zal een gereduceerd forfaitair bedrag van 80 euro 
gelden; 

4) als bij de toepassing van het gereduceerde forfaitaire bedrag van 80 euro het 
verschil met het samengestelde brutojaarbedrag van de in het referentiejaar 
uitgekeerde toelagen, vermeld in artikel 14/2, nog steeds groter is dan 500 
euro, zal een gereduceerd forfaitair bedrag van 45 euro gelden. 

b)de binnenvaartbegeleiders die over een dienstwoning beschikken en daarnaast 
nog een of meer toelagen ontvangen zoals die vermeld in artikel 14/2, 
ontvangen een gereduceerd forfaitair bedrag van 20 euro of 45 euro (1 00 %). Het 
te hanteren gereduceerde forfaitaire bedrag zal per personeelslid bepaald 
worden door na te gaan welk forfaitair bedrag het kleinst mogelijk geldelijk 
verschil oplevert met het totale maandelijkse brutobedrag van de andere 
ontvangen toelagen, vermeld in artikel 14/2. 

c) de binnenvaartbegeleiders die over een dienstwoning beschikken en daarvoor 
geen prestaties van passieve bewaking of een andere tegenprestatie meer 
verrichten, ontvangen geen toelage binnenvaartbegeleider. Voor die groep van 
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binnenvaartbegeleiders geldt tevens de overgangsbepaling, vermeld in artikel 
28/2. 

3" voor de binnenvaartbegeleiders waarbij het berekende brutojaarbedrag met 
toepassing van het forfaitaire bedrag van 135 euro/maand lager i s  dan het 
samengestelde brutojaarbedrag van de in het referentiejaar uitgekeerde toelagen, 
vermeld in artikel 14/2: de werkgever vraagt de desbetreffende personeelsleden 
schriftelijk te verzoeken tot behoud van de oude toelagen die vervat zijn in de 
toelage binnenvaartbegeleider, vermeld in artikel 14/2. Als ze geen schriftelijk 
verzoek indienen, vallen die personeelsleden onmiddellijk en automatisch terug op 
het maandelijkse forfaitaire bedrag van 135 euro (1 00%). In de maand januari van elk 
nieuw kalenderjaar kunnen de betrokken personeelsleden een wijziging naar het 
forfaitaire systeem aanvragen. Die overgang gaat in op de maand die volgt op de 
aanvraag en is onherroepelijk. 

De desbetreffende personeelsleden verliezen het recht, vermeld in het eerste lid, 
bij een verhoging van graad, behoudens het geval waarin ze bij een bevordering er 
toch financieel op achteruit zouden gaan, en bij een wijziging van standplaats op 
verzoek van de betrokkene zelf. 

Art. 28/2. Het beschikbaar stellen van dienstwoningen wordt geleidelijk afgebouwd 
door toepassing van de onderstaande regels: 

1 "  de personeelsleden die geen prestaties voor passieve bewaking of geen andere 
tegenprestatie voor het ter beschikking krijgen van een woning meer verrichten, 
kunnen gedurende vijf jaar na het beëindigen van de vereiste prestatie, de woning 
blijven behouden, maar ontvangen tijdens deze overgangsperiode geen toelage 
binnenvaartbegeleider, noch een gereduceerde toelage binnenvaartbegeleider; 

2" bij mutatie op eigen verzoek vervalt het recht op een dienstwoning; 

3" bij bevordering tot D3 vervalt het recht op een dienstwoning, behoudens het geval 
waarin de functiebeschrijving de taak van passieve bewaking omvat; 

4" nadat het recht op een dienstwoning vervallen is, kan de bewoner een 
voorkeurrecht verkrijgen voor het in huur of pacht nemen van de woning tegen een 
marktconform tarief." 
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Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking m.i.v. 1 . l  .201 1 ,  behoudens artikel 14/3, 1 "' lid 
dat uitwerking heeft m.i.v. 1 . l  .2010. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

Hilde CREVITS 



Toelichting bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de 

agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen 
en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage 

binnenvaartbegeleider en de toelage buffer 

Artikel 1. 

Artikel 14 betreffende de bediening van een kunstwerk wordt herschreven naar 
analogie met het nieuwe artikel 14/1, met name de toelage binnenvaartbegeleider. 
Hier is immers sprake van volgende omschrijving: een toelage voor de bediening van 
een beweegbaar kunstwerk aan het personeelslid dat de functie van 
binnenvaartbegeleider uitoefent. 
In dit artikel werd tevens de pompbedienaar ingesloten in het toepassingsgebied. 

Art. 2. 

Artikel 14/1 regelt de toelage binnenvaartbegeleider. Deze toelage bestaat uit een 
maandelijks forfaitair bedrag van 135 euro aan 100% en vervangt de korf van 
verschillende toelagen die deze groep van personeelsleden voorheen ontvingen (zie 
artikel l 4/2) 

Het eerste lid behandelt het toepassingsgebied, zijnde alle binnenvaartbegeleiders. 

Het tweede lid verduidelijkt hoeveel uren voor de beschikbaarheid buiten de 
diensturen (zijnde passieve bewaking of permanentie-uren) vervat zitten in dit 
forfaitair bedrag. 

Artikel 14/2 i s  het cumulverbod van deze nieuwe toelage met een aantal toelagen 
aangezien deze net vervat zitten in het forfaitair bedrag. 

Artikel 14/3 regelt de toelage voor de binnenvaartbegeleiders met bufferfunctie. Zij 
krijgen bovenop vermeld forfaitair bedrag nog een maandelijkse toelage van 50 euro 
aan 100%. Deze groep van personeelsleden ontvangt deze toelage aangezien er van 
hen een zeer grote flexibiliteit wordt verwacht voor het opvangen van o.a. langdurige 
afwezigheden en afwezigheden ingevolge inhaalrust. 

Artikel 14/4 bepaalt dat deze toelagen niet verschuldigd zijn bij een afwezigheid van 
meer dan 35 werkdagen of indien geen salaris wordt uitbetaald. Bovendien wordt de 
toelage betaald naar rata van de prestaties. De regeling van het VPS wordt hierin 
gevolgd. (zie de artn. VII 6 ,  VII 15 en 16, zoals deze zullen worden gewijzigd) 

Art. 3. Het opschrift van hoofdstuk 5 wordt vervangen door "Hoofdstuk 5. Toelage 
voor de bediening van een kunstwerk, toelage voor de schermbediening, toelage 
binnenvaartbegeleider en toelage buffer. 

Art. 4. invoeging 

Artikel 28/1 handelt over de overgangsbepalingen m.b.t. de toelage 
binnenvaartbegeleider. 

Niet elke binnenvaartbegeleider ontvangt onmiddellijk de toelage van 135 euro. Dit 
hangt immers van een aantal factoren af. Eerst en vooral wordt een onderscheid 
gemaakt naar gelang de betrokken binnenvaartbegeleider aangeworven werd tot en 
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met 31 december van het jaar van het in voege treden van dit artikel dan wel of het 
gaat om een binnenvaartbegeleider die reeds in dienst was. Verder wordt nagegaan 
of de betrokkene er door het verkrijgen van dit forfaitair bedrag financieel op vooruit 
dan wel achteruit gaat ten opzichte van het kalenderjaar voorafgaand aan het in 
voege treden van dit wijzigend besluit. Al naargelang de drie onderscheiden 
situaties, zoals opgesomd in dit artikel, krijgen de betrokkenen een ander 
(gereduceerd) forfaitair bedrag of het behoud van de oude toelagen. 

Om deze vergelijkingsberekening voor ieder personeelslid op een consistente manier 
toe te passen, gelden tevens volgende criteria : 

1) Het referentiejaar is het kalenderjaar voorafgaand aan het invoege trede van 
deze tekst; 

2) Het bruto jaarbedrag bestaat uit de samengestelde bedragen van de 
uitgekeerde toelagen in het referentiejaar; 

3) Bij de berekening van dit bedrag wordt abstractie gemaakt van alle verloven 
(uitgezonderd het jaarlijks verlof); 

4) Voor de berekening van het voordeel van een dienstwoning werd rekening 
gehouden met het bedrag van de vervangende toelage zoals beschreven in 
artikel VII 57 van het Vlaams personeelsstatuut; 

5) Voor de binnenvaartbegeleiders die opgenomen zijn in de lijst die gaat als 
bijlage 1 bij dit besluit wordt het brutobedrag van de toelage vervanging 
sluiswachter van het kalenderjaar 2008 meegerekend in het bruto jaarbedrag 
in plaats van het betreffende bedrag van het referentiejaar. 

Bovendien zal bij het invoege treden van dit besluit een lijst worden opgemaakt en 
raadpleegbaar zijn voor elke binnenvaartbegeleider met een overzicht van zijn 
situatie en het daarop van toepassing zijnde forfaitair bedrag/betoelaging. 

De bepalingen zijn van tijdelijke aard meer bepaald voor een periode van 3 jaar, Dit 
met uitzondering van de binnenvaartbegeleiders die verzoeken tot het behoud van 
de oude toelagen. Deze personeelsleden behouden deze gunst tot op het moment 
dat zij de functie van binnenvaartbegeleider niet verder uitoefenen of tot het 
moment dat zij kiezen voor het forfait van 135 €. 

Voor de duidelijkheid hieronder schematisch voorgesteld op welk forfaitair bedrag 
de betrokken binnenvaartbegeleider recht heeft, tot en met 31 december van het jaar 
van het in voege treden van dit artikel: 
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Beslissings$oorn toekenning BVE-toelage 

V m r  periode tot 31 december vaan het jaarvan inwege treden 
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Artikel 28/2 is een overgangsbepaling betreffende het beschikbaar stellen van de 
dienstwoningen. 
Een begeleidingscomité zal de situatie van de dienstwoningen in detail bekijken en 
daarbij ook uitgaan van de tekst van de besluiten waarmee de woningen worden 
toegekend en inzonderheid de daarin vervatte te leveren tegenprestatie. 
Dit begeleidingscomité bestaat uit een afvaardiging van W&Z en een afvaardiging van 
de representatieve vakbonden en heeft een adviserende functie. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Art. 6. Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

Hilde CREVITS 



Sector Overheidsdiensten 
www.acod-overheidsdiensten.be 
S: 021508 58 64 - Fax: 021508 59 34 - e-mail: hilaire.berckmans@acod.be 

Brussel, 9 november 2008. 

De heer Frans Cornelis 
Gevolmachtigd onderhandelaar 
Sectorcomité 18. 

Betreft: ASB Waterwegen en Zeekanaal. 

Mijnheer de gevolmachtigd onderhandelaar, 
Beste Frans, 

De ACOD tekent een protocol van akkoord over het voorstel tot aanpassing van Het ASB van 
Waterwegen en Zeekanaal. 

I n  het protocol wil de ACOD volgende opmerking opnemen: 

I n  de nota aan het sectorcomité schrijft de 0verheid:"In opvolging van dit dossier 
wordt momenteel binnen het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal een voorstel 
uitgewerkt omtrent de harmonisering van de toelagen van de niet- 
binnenvaartbegeleiders. De bedoeling is om ook hieromtrent een voorstel van 
aanpassing van het agentschapspecifieke besluit voor te leggen aan de Vlaamse 
regering". De ACOD vraagt dat er zeer snel werk wordt gemaakt van het concreet 
finaliseren van dit engagement. De ACOD zal voorstellen om het resultaat 
(aanpassing gevarentoelage, beschikbaarheidstoelage) op dezelfde datum te laten 
ingaan als de toelage binnenvaartbegeleiders 

Met dank en vriendelijke groeten, 

Hilaire Berckmans, 
algemeen secretaris. 


