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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, 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 rniiiister vaii 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: 

mevrouw Ann Vermorgen 

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

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een éénpariq akkoord afaesloten over biiaaande 
ontwerprondzendbrief PEBE/DV0/2007/x m.b.t. verhoogde openbaarheid 
van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 
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Datum: 

Betreft : verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse over- 
heid 

1. Toepassinasaebied van de rondzendbrief 

Het beperkte toe~assinasaebied 

Het beperkte toepassingsgebied van deze rondzendbrief valt samen met het toe- 
passingsgebied van het raamstatuut en geldt voor de openbaarheid betreffende 
de prestatietoelagen en de projectleidertoelage (openbaarheid niveau 2). 

Het uitaebreide toe~assinasaebied 

Wat de richtlijnen aangaande de openbaarheid van publiekgefinaiicierde topsala- 
rissen (openbaarheid niveau 1) en de archivering van de arbeidsvoorwaarden be- 
treft (openbaarheid niveau 3), wordt het beperkte toepassingsgebied (raamstatuut) 
uitgebreid naar het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrek- 
king tot de organisatie van de Vlaamse administratie (het zogenaamde organisa- 
tiebesluit) aangevuld met de Strategische Adviesraden. 

Wat de privaatrechtelijke entiteiten betreft, worden de bestuursorganen - via de 
ter zake functioneel bevoegde ministers - verzocht om deze openbaarheidregeling 
in hun entiteit in te voeren en te bepalen op welke functies, naast de topmanager, 
de regeling van toepassing is. 



2. Doel van de rondzendbrief 

Deze rondzendbrief geeft uitvoering aan de beslissing van de Vlaamse regering 
van 27 april 2007 over 'Een verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij 
de Vlaamse overheid'. 

Deze richtlijnen betreffen: 

- de openbaarheid van publiekgefinancierde topsalarissen enerzijds en het belo- 
ningsbeleid bij de Vlaamse overheid anderzijds; 

- de transparantie rond de toekenning van prestatietoelagen en de projectleider- 
toelage; 

- de archivering van de arbeidsvoorwaarden. 

3. Inhoudeliike bepalinqen 

Er worden drie verschillende niveaus van openbaarheid onderscheiden. 

3.1. Openbaarheid niveau 1 : Bezoldiqinaen als nevola van functies (hoofdac- 
tiviteit) binnen de Vlaamse overheid 

Per functie zal algemene informatie over de verloning gepubliceerd worden op een 
website 'beloningsbeleid'. Gelet op de vereisten betreffende de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, is het niet zo dat de exacte salarissen van met naam 
vernoemde titularissen zullen bekend gemaakt worden. 

De informatie op de website 'beloningsbeleid' zal bestaan uit: 

- een toegankelijke communicatie van het beloningsbeleid bij de Vlaamse over- 
heid (salarisschalen, toelagen, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zo- 
als het wagenreglement, sociale voordelen, enzovoort); 

- een informatiefiche per hierna vermelde functie. 

In het kader van deze rondzendbrief wordt gekozen voor het definiëren van sala- 
risbanden. Het betreft geïndexeerde bedragen die enkel een aanduiding geven 
binnen welke grenzen het jaarsalaris (= bruto maandsalaris x 12) zich bevindt. 



De tabel met de salarisbanden ziet er als volgt uit: 

Bovenstaande bedragen worden geïndexeerd zoals de salarissen van de ambte- 
naren. De evolutie kan op de website 'beloningsbeleid' worden opgevolgd. 

IV 
V 

Voor welke doelaroer> aeldt de openbaarmakina? 

Deze richtlijnen zijn van toepassing op de volgende functies: 
- N-functies; 
- Algemeen directeur; 
- N-l functies; 
- Projectíuncties (gelijk te stellen met N of N-l -functies); 
- Contractuele functies waarvoor de arbeidsvoorwaarden individueel worden on- 

derhandeld en waarvoor het geïndexeerde voltijdse jaarsalaris gelijk of hoger is 
dan het jaarsalaris in een N-l functie'. 

VI 200.001 euro 

135.001 euro 
165.001 euro 

Voor elk van deze functies wordt een informatiefiche opgemaakt er1 bekendge- 
maakt. De fiche neemt - bij wijze van voorbeeld - de onderstaande vorm aan. 

165.000 euro 
200.000euro 

Entiteit .i. fu-netietiWI 
Salarisband 
Minimum - maximum (met index) 
Mandaattoelage (met index) 
Functieklasse 
Vakantiegeld 
Eindejaarstoelage 
Variabel inkomen (managementtoelage) 

I I 
90.001 €1 10.000 € 
27.782 € 
D 
92% van het bruto maandsalaris 
53% van het bruto maandsalaris 
O tot 20% van het bruto jaarsalaris + 

Andere vaste toelagen verbonden aan de 
functie 

1 In casu meer dan 62.448 eiaar. Dit bedrag stemt overeen met 10 jaar geldelijke anciënniteit in 
de salarisschaal A285 en wordt geïndexeerd zoals de salarissen van de ambtenaren. De evolutie 
van dit bedrag kan op de website 'beloningsbeleid' worden opgevolgd. 

de bruto mandaattoelage 
Ja/Nee* 

Dienstwagen 
Dienstregeling 
Functie-uitoefening 
Functie ingevuld? 

Ja/Nee* 
Voltijds 
1 I1 12007-31 11 212007 
Ja/Nee* 

* Schrappen wat niet past 



De personeelsdiensten leveren voor elk van de bedoelde functies en uiterlijk tegen 
17 augustus 2007 de informatie aan het departement Bestuurszaken. Deze werk- 
wijze herhaalt zich elk jaar in de maand augustus. 

3.2. Openbaarheid niveau 2: Interne openbaarheid van ~restatietoelaaen en 
proiectleidertoelagen 

Met prestatietoelagen worden bedoeld (cfr.Vl135 ev. VPS): 

- de managementtoelage; 
- de functioneringstoelage. 

Elk personeelslid kan op de personeelsdienst (MOD) van zijn entiteit (departe- 
ment, ageritschap, VOI of SAR) een naamlijst (op papier) inkijken van de perso- 
neelsleden binnen de entiteit die een prestatietoelage enlof een projectleidertoela- 
ge hebben ontvangen. De lijst vermeldt, naast de namen, de grootte van de pres- 
tatietoelage of projectleidertoelage uitgedrukt in een percentage van het bruto 
jaarsalaris. Deze lijst wordt vanaf 2007 elk jaar in september ter beschikking ge- 
steld. De mogelijkheid om de naamlijst te raadplegen wordt jaarlijks opnieuw her- 
innerd. 

Inzage in de motivering van de prestatietoelage is op advies van de Commissie 
voor de besclierrriing van de persoonlijke levenssfeer enkel toegestaan binnen de 
entiteit wanneer de aanvrager concreet belang kan aantonen. Buiten de entiteit is 
elke inzage onmogelijk. 

Elke personeelsdienst moet binnen dit kader deze richtlijnen opvolgen. Het betreft 
een uniforme regeling waarvan niet kan worden afgeweken. Dit betekent dat enti- 
teiten die verder gaan dan deze richtlijnen zich, gelet op het advies van de Com- 
missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aan dit kader moe- 
ten conformeren. 

Deze richtlijnen zijn van toepassing op de entiteiten die onder het VPS (raamsta- 
tuut) ressorteren. 

3.3. Openbaarheid niveau 3: Archiverina van de arbeidsvoorwaarden 

De archivering van arbeidsvoowaarden is van toepassing op dezelfde functies als 
bedoeld in punt 3.1. (openbaarheid niveau 1). 

Andere beloningscomponenten dan deze vermeld onder openbaarheid niveau 1 
en niveau 2, worden niet extern of intern bekendgemaakt maar wel gearchiveerd 
en geactualiseerd in het departement Bestuurszaken. 

Het betreft samen zowel de statutair verankerde arbeidsvoowaarden als andere 
elementen uit het beloningspakket (zoals gsm-gebruik, pensioenvorming, dienst- 



wagen, representatievergoedingen en dergelijke) waarover al dan niet individueel 
werd onderhandeld. 

De beschrijvende informatie over het beloningsbeleid zal - per functiegroep - aan 
de hand van een vragenlijst door het departement Bestuurszaken worden verza- 
meld en gearchiveerd. 

Een voorbeeld van vragenlijst is hierbij gevoegd. 

4. Datum van inwerkinqtredinq 

Deze rondzendbrief treedt in werking op 1 juli 2007 

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



Bijlaqe: Stramien vragenlijst voor een beschrijvend overzicht van het beloninqsbeleid per functiegroep 

Primaire arbeidsvoorwaarden 
Ligt functieweging en -classificatie aan 

I de basis van het beloningsbeleid? Hoe- I 
veel functieklassen? 
Zo ja, op basis van welke methodiek? 
Wordt er een externe marktvergelijking 
uitgevoerd? 
Zo ja, op basis van welke databank? Met 
welk marktsegment wordt er vergeleken? 
Wat is de marktpositie? Wat is de verge- 
lijkingsbasis? Met welke regelmaat wordt 
een marktonderzoek uitgevoerd? 
Bestaat de beloningsstructuur uit salaris- 
schalen of salarisvorken? Indien salaris- 
vorken: welke loonspanning? 
Welke criteria liggen aan de basis voor de 
groei van het basissalaris binnen de func- 
tie (anciënniteit, leeftijd, verhogingsmatrix 
in functie van prestaties, ...) ? 
Is er een bijzondere beloningspolitiek ten 
opzichte van experten, knelpuntfuncties? 1 
Beschrijf. 
Wordt er een variabel inkomen toege- 
kend? Zo ja, onder welke vorm? lndividu- 
eel? Teambeloning? Percentages? Vaste 
bedragen? Binnen-welk bereik? 
Geef een korte beschriiving van de eva- 1 
luatiecyclus. Welke criteria? Wie kent 
toe? Wordt vooraf een budgettaire enve- - 
loppe vastgelegd? 
Zijn er belangrijke wijzigingen op komst 
betreffende de primaire arbeidsvoorwaar- 
den (waarover kan gecommuniceerd 
worden)? 



... 
Andere informatie bedtreffende de primai- 
re arbeidsvoorwaarden? 
Secundaire en tertiaire arbeidsvoor- 
waarden 
Wordt er variabele beloning op lange 
termijn (aandelenopties, aandelen koop- 
plan) toegekend? Beschrijf. 
Hoe verloopt de pensioenvorming? Is er 
een aanvullend pensioen mogelijk? Vol- 
gens vaste bijdragen? Te bereiken doel? 
Betaalt de werknemer een bijdrage? Geef 
een korte beschrijving. 
Bijkomende regeling voor ziekte, arbeids- 
ongeval, invaliditeit? Beschrijf. 
Geef een korte beschrijving van de belo- 
ningspolitiek voor: 
- hospitalisatieverzekering 
- bedrijfswagens 
- representatievergoedingen 
- maaltijdcheques 
- bedrijfsrestaurant 
- Gcm-gebruik/telefoonvergoeding 
- Werkzeker- 

heid/terudvalpositie/ontslagregeling 
- Jaarlijks verlof 
- Vervoerkosten/fietsvergoeding 
- Telewerk 
- Bedrijfsproducten 
- Evenwicht privé leven - beroepsleven 
- Andere voordelen? 
Andere informatie betreffende de secun- 
daire en tertiaire arbeidsvoorwaarden 
(bvb. via een sociale dienst)? 


