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OMZENDBRIEF - OA-MIN-91/ 15 14 C 2 f;3 

Datum : 30 oktober 1991 

- 
-r - 

Aan alle personeelsdiensten van - a- ,- 

de Diensten van de Vlaamse Exe- C - 
cutieve en de Instellingen van 
Openbaar Nut die ressorteren 
onder de Vlaamse Gemeenschap 
en/of het Vlaamse Gewest. 

Betreft 4- uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 28 november 1990 tot toe- 
kenning van weddecomplementen aan de per- 
soneelsleden van de Vlaamne Executieve en 
van sommige publiekrechtelijke rechtsper- 
sonen die ressorteren onder de Vlaamse 
Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ; 

- uitvoering het intersectoraal protocol van 
13-06-91 van sociale programnatie voor de 
jaren 1991 - 1994, toepasselijk op het 
geheel van de overheidssector (geldelijke 
maatregelen als voorschot op de algemene' 
herziening van de weddeschalen). 

Onderhavige richtlijn werd opgesteld met het doel 
bepaalde interpretatieproblemea op te lossen en een 
uniforme werkwijze te bevorderen in de conumrnicatie 
naar de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven toe, voor 
die diensten en instellingen, waarvan het personeel via 
deze instantie wordt betaald. 

Het Besluit van de Vlaamse Executieve van 28 november 
1990 tot toekenning van weddecomplementen aan de per- 
soneelsledea van de Diensten van de Vlaamse Executieve 
en van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die 
ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap enlof het 
Vlaamse Gewest voorziet in de toekenning vanaf 1 novem- 
ber 1991 van een weddecomplemwt, bestaande uit : 

- een forfaitair bedrag van 8.747,- fr. 1100 % )  op 
j aarbasis ; 

- een procentueel gedeelte van 1 % van de geïndexeerde 
wedde. 



Tevens voorziet het protocol van 28 september 1990 be- 
treffende een akkoord van sectoriële sociale program- 
matie voor de jaren 1990, 1991 en 1992 dat er in voor- 
komend geval, een imputatie zou gebeuren van de verho- 
ging van de loonmassa, bedongen in het sectoraal ak- 
koord, tot beloop van 2 % - dit is telkens 1 % per 1 
november 1991 en per 1 november 1992 - op de resultaten 
van de eventuele intersectorale CAO in Comité A.  

Het intersectoraal akkoord van 13.06.1991 van sociale 
programmatie voor de jaren 1991 - 1994 toepasselijk op 
het geheel van de overheidssector, voorziet nu een 
intersectorale verhoging van 2 % van de weddeschalen en 
dit respektievelijk ten belope van 1 % in november 1991 
en 1 % in november 1992. Tevens wordt voorzien in een 
verhoging van het gewaarborgd m i n h m  ten belope van 1 
% in november 1991, van 3 % in november 1992 en van 2 % 
in januari 1993. Deze verhoging is niet cumuleerbaar 
met de verhoging van de weddeschalen. 

Bij een aantal koninklijke besluiten die als datum 7 
augustus 1991 dragen en die in het Belgisch Staatsblad 
van 19 september 1991 werden gepubliceerd, worden de 
wijzigingen aan de bezoldigingsregeling daorgwoerà ter 
uitvoering van het intersectoraal protocol. 

Meer concreet betekent dit dat alle personeelsleden, 
met inbegrip van het hulppersoneel, vanaf 1 november 
1991 nog recht hebben op een weddecomplement van 8.747- 
fr. (100 % ) ,  vermits het weddecomplement van 1% werd 
opgenomen in de weddeschalen. 

Er stellen zich een aantal toepassingcmoeilijkheden 
voor het personeel dat reeds geniet van een weddecom- 
plement (informatici, adjunct-adviseurs, H.O.B.U.'s, 
overgeheveld personeel van Financiën, enz.). 

Bij het bepalen van het nieuwe weddecomplement dient 
hier uitgegaan van de tekst van het voormeld Besluit 
van de Vlaamse Executieve van 28 november, waarin 
sprake is van een weddecomplement, berekend op de wedde 
en niet op de weddebarema's zoals in het protocol van 
28 september 1990 wordt gesteld. 

De tekst van het Executievebesluit is dus ruimer dan de 
tekst van het protocol. 

Wedde betekent de baremawedde verhoogd met het wedde- 
complement, dat vanaf 1 november 1990 reeds werd toege- 
kend onder meer aan de adjunct-adviseurs en H.0.B.U.- 
gediplomeerden. 



Er zijn trouwens nog argumenten waarom het nieuwe 
weddecomplement dient berekend op de baremawedde ver- 
hoogd met het weddecomplement : 

- Artikel 11 van hetzelfde Executievebesluit vermeldt 
dat het weddecomplement wordt opgenomen in de wedde 
van de maand waarop het betrekking heeft ; 

- de Vlaamse Executieve is slechts overgegaan tot het 
toekennen van weddecomplementen omdat ze (nog) niet 
bevoegd was de weddeschalen te wijzigen. In het 
meervemeld protocol van 28 september 1990 staat 
vermeld onder punt 5.4 dat W a n  zodra de Vlaamse 
Executieve daarvoor bevoegd zal zijn, de weddecom- 
plementen die in deze CAO zijn overeengekomen, gefn- 
tegreerd worden in de weddebarema'sn. 

- weddecomplementen of aanvullingswedde werden natio- 
naal steeds toegekend als voorschot op een verhoging 
van de weddeschalen. 

Indien de Executieve op 1 november 1990 bevoegd geweest 
was de weddeschalen te wijzigen, dan waren de bedragen 
die nu als weddecomplement werden toegekend aan de 
informatici, de adjunct-adviseurs en de H.0.B.U.-ge- 
diplomeerden opgenomen geweest in de weddeschalen. Deze 
redenering kan echter moeilijk worden doorgetrokken 
naar de overgehevelde personeelsleden die v66r hun , 

overheveling genoten van weddecomplementen of weddetoe- 
slagen en deze in de Vlaamse Gemeenschap behouden 
(overgehevelden van het Ministerie van Financiën) ; 
toch kijkt het mij omwille van de eenvormigheid geboden 
dezelfde berekening toe te passen. 

Per 1 november 1991 heeft deze stelling : het nieuwe 
weddecomplement wordt berekend op de wedde + (oud) 
weddecomplement, geen gevolgen voor de grote meerder- 
heid van de personeelsleden vermits zij op 31 oktober 
1991 geen weddecomplement ontvangen. Deze stelling 
heeft wel een verschillende berekeningswijze als gevolg 
voor de adjunct-adviseurs en H.O.B.U.'s zoals hogerver- 
meld. 

Om één en ander te verduidelijken worden hierna voor- 
eerst fictieve cijfervoorbeelden gegeven (bijlage 1). 
Als bijlage 2 werden enkele meer concrete voorbeelden 
toegevoegd waarbij werd uitgegaan van de wedde in de 
desbetreffende schaal na 7 jaar geldelijke anciënni- 
teit. Voor alle duidelijkheid weze gezegd dat de resul- 
taten van de berekeningen op 1 november 1991 terug- 
gevonden worden respectievelijk : - in bijlage 1 onder punt b 
- in bijlage 2 onder punt I kolom b.4 

en onder punt I1 kolom 11.3 



volledigheidshalve vestig ik er de aandacht op dat men 
niet mag vergeten bij een eventuele weddeverhoging het 
procentuele weddecomplement aan te passen. 

Tot slot deel ik mede dat deze omzendbrief door de 
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van het Ministerie 
van Financiën zal aangevuld worden met praktische 
instructies voor de initiatieven die door de ordonna- 
teurs dienen genomen te worden. 

Zoals dit in het verleden het geval was zal de C.D.V.U. 
de aanpassingen, zoveel als mogelijk, automatisch door- 
voeren en werken met conversietabellen. Deze werkwijze 
geeft echter hier en daar aanleiding tot lichte ver- 
schillen tussen de zuiver rekenkundige verhoging en het 
werkelijk bedrag in de weddeschalen bvb. van de wedde- 
schalen van de bijzondere graden die nog moeten aan- 
gepast worden. Daarom zal de ordonnateur foutenlistings 
dienen na te kijken, maar tevens initiatieven dienen te 
nemen onder meer door het mededelen bij middel van een 
opgave der wijzigingen van de nieuwe bedragen voor 
plaatsvervangings- en waarnemingctoelage, de w e à à e c o m -  
plementen voor de H.O.B.U.'s die worden toegekend 
ingevolge de bepalingen van de artikelen 7 en 8 van het 
Besluit van de Vlaamse Executieve tot toekenning van 
weddecomplementen, de bijzondere gevallen (overheve- 
lingen, procentuele wedden bv. voor kloosterzusters, 
enz.). 

De Gemeenschapsminister voor Binnenlandse 
Aangelegenheden en Openbaar Ambt, 



BIJLAGE 1 

F1 CT1 EVE VOORBEELDE24. 

Informaticus : 

baremawedde op 1.11.90 1.000.000 
weddecomplement op 1.11.90 200.000 

verder te indexeren op 1.11.90 (coëfficiënt : 0,0404) 

(we veronderstellen dat hij/zij geen recht heeft op 
een weddeverhoging sedert 1.11.1990) 

baremawedde op 1.11.91 1.010.000 
weddecomplement (1.11.91) 202.000 
weddecomplement (1.11.91) 8.747 

verder te indexeren op 1.11.91 (coëfficiënt : 0,0612) 

A d  junct-adviseur : 

baremawedde op 1.11.90 1.000.000 
weddecomplement op 1.11.90 38.447 

subtotaal (100 % )  1.038.447 

verder te indexeren op 1.11.90 (coëfficiënt : 0,0404) 

(veronderstelling : geen recht op een weddeverhoging 
sedert 1.11.1990) 

weddebarema op 1.11.91 1.010.000 
weddecomplement (1.11.91) 38.831 

subtotaal 
complement van 8.747,- fr. : 



ANDERE VOORBEELDEN 
------------------ 

BIJLAGE I1 

b. de berekening volgens de nieuwe schalen (intersectorale) + 8.747 F. ...................................................................... 

1.CORRECTIE V/D ZGN. "ANOMALIENw ............................... 
a.berekening op basis van 1% verhoging ( ~ / d  oude schalen) + 8.747 F. (l) .................................................................... 

........................ 
informaticus 

........................ 
informaticus 

adjunct-adviseur 

H.O.B.U. 24 (of 25) 

adjunct-adviseur 

H.O.B.U. 24 (of 25) 

(a.1) 
baremaw. 100% 
(7 jaar anc.) -------------- 

1.112.829 

985.277 

807.366 

(a-5) 
VERSCHIL tussen 
(a.3) en (a.4) 

2.226 

(b-5) 
VERSCHIL tussert 
(b.4) en (a.4) 
- - - - - - - - - - - -w- - .  

2.227 

(a.2) 
+compl. op 
1.11.90 -------------- 
1.335.395 

1.023.724 

836.202 

(a.3) 
+compl. op 
1.11.91 (2) -------------- 

1.357.496 

1.042.708 

853.311 

( a - 4 )  

VERGELIJKING (1) ---------------- 
1.355.270 

1.042.324 

853.023 



1I.ANDERE PERSONEELSLEDEN ......................... 
de berekening op basis van de nieuwe schalen (intersectorale) + 8.747 F. 

- - 

opsteller (21/1) 

bestuursecretaris (10/1) 

111. GEWAARBORGD MINIMUM ........................ 

gewaarborgd minimum (vast) 
f f (tijd. ) 

minimum 
op 1/11/90 

-------------w 

460.970 
469.679 

minimum 
op 1/11/91 

-----------w-- 

465.580 
474.376 

AL DE BEDRAGEN WERDEN BEREKEND AAN 100% EN ZIJN VERDER TE INDEXEREN ................................................................... 
l) TER ILLUSTRATIE : VERGELIJKING WAARBIJ ELK COMPLEMENT AFZONDERLIJK WERD BEREKEND (MET DE 

OUDE SCHALEN ALS BASIS) 
2) NIEUWE COMPLEMENTEN WERDEN BEREKEND OP DE WEDDE (MET INBEGRIP VAN DE EVENTUELE VORIGE 

WEDDECOMPLEMENTEN) 


