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Datum: 23 maart 2001 

Betreft : uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000: 
- bijkomende salarisschaal in de functionele loopbaan; 
- bevorderingspremie; 
- permanentietoelage; 
- toelage voor ploegenwerk. 

Met mijn omzendbrief van 18 augustus 20OS0 (kenmerk PEBE/DVR/2000/10 - 
VOI/2000/11) gaf ik machtiging aan de AAD's/personeelsdiensten om de 
maatregelen van de CAO 1999-2000 inzake de fietsvergoeding voor het woon- 
werkverkeer en de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen reeds uit 
te voeren. 

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het besluit van de 
Vlaamse regering, waarbij alle maatregelen van de CAO 1999-2000 worden 
geformaliseerd, deel ik u thans mee dat ik hierbij de personeelsdiensten 
machtig om ook de volgende maatregelen reeds uit te voeren. Omtrent deze 
maatregelen werd op de vergadering van 30 januari 2001 van het Sectorco- 
mité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest reeds een protocol van ak- 
koord gesloten met de vakorganisaties. 

1. bijkomende salarisschaal in de functionele loopbaan: 
Vanaf 1 juli 2000 wordt een bijkomende salarisschaal in de functionele 
loopbaan toegekend na 9 jaar schaalanciënniteit in de hoogste schaal van 
de functionele loopbaan voor de rangen Al, BI, C1 en Dl. 

U vindt hierna een overzicht per niveau van de huidige hoogste en de bij- 
komende salarisschaal. Als bijlage gaat een overzicht van de nieuwe sala- 
risschalen (aan 100%). 

1.1. n i v e a u  A: 

De nummering van de bestaande salarisschalen A114 en A124 wordt respec- 
tievelijk gewijzigd in A119 en A129. De bedragen van deze salarisschalen 
blijven ongewi j zigd. 

huidige hoogste salarisschaal 
A1 13 
A123 
A143 

n i v e a u  B :  

bijkomende salarisschaal 
A114 (nieuwe salarisschaal) 
A124 (bedragen = bestaande A126) 
A144 (salarisschaal reeds opgenomen 
in het statuut) 

huidige hoogste salarisschaal 
B113 
B123 

bijkomende salarisschaal 
B114 (bedragen = bestaande B211) 
B124 (bedragen = bestaande B221) 



1.3. n i v e a u  C: 

De nummering van de bestaande salarisschalen C114 en C124 wordt respec- 
tievelijk gewijzigd in C115 en C125. De bedragen van deze salarisschalen 
blijven ongewi j zigd. 

huidige hoogste salarisschaal 
C113 
C123 
C133 
C143 

1.4. n i v e a u  D: 

bijkomende salarisschaal 
C114 (bedragen = bestaande B122) 
C124 (bedragen = bestaande B122) 
C134 (nieuwe salarisschaal) 
C144 (bedragen = bestaande C241) 

2. bevorderingspremie: 
Indien u vanaf 1 januari 1994 bevorderd werd na een vergelijkend over- 
gangsexamen of vergelijkende bekwaamheidsproef naar een ander niveau, 
wordt vanaf 1 juli 2000 in de bevorderingsgraad steeds een salaris gega- 
randeerd dat tenminste 50.000 frank (bevordering naar niveau A), 35.000 
frank (bevordering naar niveau B), 30.000 frank (bevordering naar niveau 
C) of 25.000 frank (bevordering naar niveau D) aan 1008 per jaar hoger is 
dan het salaris in de salarisschaal op het moment van de bevordering. 

huidige hoogste salarisschaal 
D112 
D122 
D132 

Dit betekent dat gedurende gans uw loopbaan steeds de oude salarisschaal 
(met periodieke verhogingen echter zonder evolutie in de functionele 
loopbaan) moet vergeleken worden met de salarisschaal verbonden aan uw 
nieuwe graad (met periodieke verhogingen en evolutie in de functionele 
loopbaan) . 

bijkomende salarisschaal 
D113 (bedragen = bestaande D122) 
D123 (bedragen = bestaande D142) 
D133 (bedragen = bestaande D142) 
D143 (bedraaen = bestaande C111) 

Uiteraard bouwt u schaalanciënniteit op in uw nieuwe schaal vanaf de be- 
vorderingsdatum. 

voorbeeld 

U wordt bevorderd van niveau D naar niveau C. Uw oude salarisschaal is 
D212 en de nieuwe salarisschaal die u wordt toegekend is C111. De bevor- 
dering moet minimaal in een totale salarisverhoging van 30.000 frank re- 
sulteren. 

3. permanentietoelage en ploeqentoelaqe: 
Vanaf 1 juli 2000 kan u aanspraak maken op een permanentietoelage of 
ploegentoelage indien u aan de hierna vermelde voorwaarden voldoet. 

Nieuwe sala- 
risschaal 

C111 
735.000 
735.000 
775.000 
775.000 
775.000 
815.000 
815.000 
815.000 
855.000 

geldelijke 
anciënniteit 

16 
17 
18 
19 
2 O 
2 1 
22 
2 3 
2 4 

Wordt effectief betaald Oude salaris- 
schaal 
D212 

755.000 
755.000 
775.000 
775.000 
775.000 
795.000 
795.000 
795.000 
815.000 

salaris 

755.000 
755.000 
775.000 
775.000 
775.000 
815.000 
815.000 
815.000 
855.000 

bevorderingspremie 

30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
10.000 
10.000 
10.000 

o 



3.1. p e r m a n e n t i e t o e l a g e :  
Indien u door de dienstleidinq wordt aangeduid om u buiten de diensturen 
voor interventies thuis beschikbaar te hóuden, hebt u recht op een perma- 
nentietoelage. 

Het maandelijks bedrag van de toelage varieert afhankelijk van het aantal 
uren dat u in een maand van permanentie bent: 

- Het feit dat u door de dienstleiding moet zijn aangeduid, betekent dat 
de toelage enkel wordt toegekend indien van u wordt vereist dat u bij 
een oproep onmiddellijk beschikbaar bent, en niet indien u op vrijwil- 
lige basis bij een oproep (vb. vervanging van een zieke collega in een 
ploegensysteem) aan het werk gaat. In dit geval ontvangt u bij effec- 
tief optreden de verstoringstoelage. 

aan t a l  uren permanen t i e  per  maand 
21  S a a n t a l  u r e n  5 5 0  

51 < a a n t a l  u r e n  100  

101  < a a n t a l  u r e n  S 2 0 0  

a a n t a l  u r e n  > 2 0 0  

- Het moet eveneens gaan om een beschikbaarheid op uren dat normaal, 
volgens de voor u geldende arbeidsregeling, niet moet gewerkt worden. 

maandelijkse toe lage  (aan 100%) 
3 . 0 0 0  f r a n k  

4 . 0 0 0  f r a n k  

5 . 0 0 0  f r a n k  

5 . 5 0 0  f r a n k  

- Het feit dat de toelage enkel wordt toegekend voor beschikbaarheid 
"thuis", betekent dat geen toelage wordt toegekend indien u van perma- 
nentie bent op uw normale werkplaats. Het begrip "thuis" dient in rui- 
me zin te worden geïnterpreteerd. Het betekent niet dat u "thuis" (in 
uw woning) moet blijven. Bij een oproep moet u wel binnen een "rede- 
lijke' termijn de opdracht (interventie) kunnen uitvoeren. 

U kan geen aanspraak maken op de permanentietoelage indien u één van de 
volgende toelagen ontvangt. Het gaat om een aantal reeds bestaande statu- 
taire toelagen, die destijds om gelijkaardige redenen toegekend werden: 
- toelage voor de milieu-inspectie; 
- diensthoofdentoelage; 
- BET-toelage; 
- vrije huisvesting of woondervingstoelage; 
- bijzondere dienstopdrachtentoelage; 
- toelage voor onregelmatige prestaties wachters der waterwegen; 
- loodsentoelage. 

3.2. t o e l a g e  v o o r  p l o e g e n a r b e i d :  
Indien u een volledige maand in een ploegensysteem bent ingeschakeld, 
heeft u recht op een maandelijkse toelage van 4.020 frank (100%), eventu- 
eel pro rata berekend bij deeltijdse prestaties. Het moet gaan om presta- 
ties in een arbeidsregeling van opeenvolgende ploegen, die elkaar met 
maximaal 1/4 overlappen. 

Deze voorwaarde geldt uiteraard niet bij "onderbroken dienst". 

Een aantal voorbeelden zullen dit verduidelijken. 
1) Een uurregeling waarbij de arbeidsprestaties van ploeg 1 een aanvang 
nemen om 6.00h en eindigen om 15.00h en de prestaties van ploeg 2 lopen 
van 8.00h tot 17.00h geven geen recht op de toelage voor ploegenwerk aan- 
qezien de uurregelingen van de 2 ploegen elkaar voor 6 uren (dus % ) 

overlappen. 

2) Een uurregeling waarbij de arbeidsprestaties van ploeg 1 een aanvang 
nemen om 6.00h en eindigen om 14.00h en de prestaties van ploeg 2 lopen 



van 12.00h tot 20.00h, geven wel recht op een toelage voor ploegenwerk, 
aangezien de uurregelingen van de 2-ploegen elkaar voor 2 uur (dus = 
maximum van 1/4) overlappen. 

3) Onderbroken dienst: 
Het gaat hier bijvoorbeeld om de personeelsleden tewerkgesteld op de 
kunstwerken waar met getijden wordt gewerkt (vb. werken van 6 u tot 10u 
en van 16u tot 20u) . 

Bij onvolledige maanden ploegenarbeid (indienst, uitdienst, vliegende 
brigades) bedraagt de toelage 1/134 van 4.020 frank per uur ( =  30 frank à 
100% per uur) dat effectief ploegenarbeid wordt verricht. Dit wil zeggen 
dat bij onvolledige maanden de toelage niet wordt uitbetaald voor vakan- 
tieverlof, ziekte e .d. 

3.3. cumulatie: 
Voor dezelfde periode kan slechts één van de voornoemde toelaqen worden 
toegekend. Deze bepaling is vooral van belang indien u slechts toevallig 
en dus niet continu in een ploegensysteem bent tewerkgesteld. Beide toe- 
lagen zijn evenmin cumuleerbaar met enige andere gunstigere regeling (vb .  
winterdienst) . 

Voor de duidelijkheid volgt hierna een schematisch overzicht van de cumu- 
latiemogelijkheid tussen permanentietoelage, ploegenpremie en versto- 
ringstoelage. 

voorbeeld: 

cumul in dezelfde periode 

ploeg 
permanentie 
verstoringstoelage 

U was in oktober van permanentie van 23/10 tot 29/10, telkens van 18 u 
tot 8 u. U wordt opgeroepen voor een interventie op 25/10 om 6 u. Op 
31/10 om 22 u wordt u eveneens opgeroepen voor een interventie. 

U ontvangt, boven op eventueel overloon en toelage voor zaterdag-, zondag 
en nachtprestaties: 
- 4.000 frank (100%) voor de 98 uren permanentie van 23/10 tot 29/10. 
- 4/1850 als verstoringstoelage voor de interventie op 31/10. 

ploeg - 
neen 
ja 

4. inwerkinqtredinq: 
Deze omzendbrief heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2000. Indien u in 
aanmerking komt voor één van voornoemde maatregelen zal uw 
~A~/personeelsdienst de achterstallen vanaf 1 juli 2000 uitbetalen. 

Aanqeleqenheden, 

permanentie 
neen 
- 

neen 

verstoringstoelage 

j a 
neen 

d '  > j  _ r + 




