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Ontwerp Rondzendbrief m.b.t. Gewaarborgde minimumbezoldiging - KB 
van 15 mei 2009 machtiging tot voorlopige uitvoering in 8bachtincg 
wijziging Vlaams perconeelss'catuLat, 
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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 en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plartelandsbeleid, voorzitter; 

2. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 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 Wilaire 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 

anderzijds, 
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Werd een éénparig akkoord afqesloten over bijgaand 
Ontwerp Rondzendbrief m.b.t. Gewaarborgde minimumbezoldiging - MB 
van 15 mei 2009 machtiging tot voorlopige uitvoering in afwachting 
wijziging Vlaams personeelsstatuut. 

Bijgaand document maaM integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 0 7 -07- 20119 

DE AWAARDIGING VAN DE DE AWMRDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

minister-president v laarnse Regering en 
Vlaams minister va Heworminger 
Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 
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Vlaams minister van Financign en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 



Kabinet van de minister-presidei 
en de Vlaamse minister van Insti 
tionele Hernormingen, Bestuursi 
ken, Buitenlands Beleid, Medici, 
Toerisme, Havens, Landbouw, Z 
visserq en Plattelandsbeleid 

Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 

Rondzendbrief DVCP/BZ/P&O/2009/ Tel. 02 552 60 00 - Fax 02 552 60 
kabinet.peeters@vlaanderen. be 

Aan de lijnmanagers en MOD's van de Vlaamse rninis- 
teries, agentschappen, raden en instelling die onder het 
Vlaams personeelsstatuut ressorteren 

Datum: 

BetreR: Gewaarborgde minimumbezoldiging - KB van 15 mei 2009 
- machtiging tot voorlopige uitvoering in afwachting wijziging Vlaams personeelsstatu 

I .  
In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2009 verscheen het KB van 15 mei 2009 tot wijziging vai 
het KB van 29 juni 1 973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan somm 
ge personeelsleden van de federale overheidsdiensten. Hierin worden de bedragen van de ge 
waarborgde bezoldiging verhoogd met teruawerkende kracht tot l december 2008. 

2. 
De gewaarborgde minimumbezoldiging is in het Vlaams personeelsstatuut opgenomen in arti- 
kel VII 5, $1 (statutairen) en VII 5, $2 (contractuelen). 

In afwachting van deze aanpassing bij een volgende wijziging van het VPS, geef ik de perso- 
neelsdiensten van de Vlaamse ministeries, agentschappen, raden en instelling die onder het 
Vlaams personeelsstatuut ressorkeren, toestemming de nieuwe bedragen van de gewaarborg- 
de minimumbezoldiging met ingang van 1 december 26308 "ie te passen. Dit geldt ook voor dc 
tewerkstelling van jobstudenten. 

faeslp-g h 100% tot mO.l 1 .O8 ' bedrag 100% v~ncrf 1 .l 2,08 

Kris Peeterc 
Minister-president van de Vlaamse Regering 
Vlaams minister van Institutionele Hewormingen, 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, 
Havens, Landbouw, Zeevisserij en Planelandsbeleid 

VPS art, VII 5 
Statutairen 
contractuelen 

KB 15m5m2009 
13.234,20 
'6 2.478,l O 

13.499,OO 
12.6'27,66 



DepaPtement Bestuurszaken 

Nota aan de leden van het 
Sectorcomité WIII 
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest 

Afdeling Regelgeving 
Boudewijnlaan 30, bus 31, 
1000 Brussel 
Tel. 02 553 50 20 - Fax 02 553 51 05 
personeelsstatuut@vlaanderen. be 

Betrefl: Verhoging gewaarborgd minimum en actualisering verloning jobstudenten 

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2009 verscheen het KB van 15 mei 2009 tot wijziging van 
het KB van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan 
sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten. Hierin worden de bedragen van 
de gewaarborgde bezoldiging verhoogd met terugwerkende kracht tot 1 december 2008. 

Op grond van artikel 29, 1' van het A.P.K.B. (') heeft de ambtenaar van 21 jaar en ouder ten 
minste recht op een jaarlijkse bezoldiging overeenkomstig KB van 29 juni 1973 houdende 
toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministe- 
ries. Het opschrift van het KB van 29 juni 1973 werd gewijzigd door artikel 180 van het 
koninklijk besluit van 5 september 2002 (*) maar aangezien het gewaarborgd minimum een 
minimaal recht is, is het evident dat artikel 29 van het AP-KB nog steeds van toepassing is, 
ofschoon de titel van het vermelde KB gewijzigd werd. 

bedrag 100% tot 30.1 1 .O8 1 bedrag h 100% vanaf 1.12.08 

2. 
Er stelt zich geen probleem voor de gewone contractuele personeelsleden, maar rnogelijks wel 
voor enkele statutaire personeelsleden bezoldigd in schaal D1 11 : 
- voor de maand december 2008 
* met 0 geldelijke anciënniteit, zowel in geval van haard- als sfandplaia4stoelage; 
* met 1 jaar geldelijke anciënniteit in geval van standplaatstoelage; 
-vanaf I januari 2009 
* met O geldelijke anciënniteit in geval van standplaatstoelage (gelet op salarisverhoging 2%). 

Statutairen 
contractuelen 

Volgende tabel zal dit verduidelijken: 

1 KonLnklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut 
van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregek- 
gen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenscliapscommissie en van de Franse Gemeenscliapscommissie, 
alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die en7an afhangen. 
2 B.S. 26/9/2002 - KB in verband met de Copernicusliervorrnkg 

- 
VPS art. $111 5 

1 3.234,20 
12.478,1 O 

KB 15.5.2009 
13.499,OO 
12.727,66 



Salaris D1 1 1 Met standplaatstoelage Met haardtoelage Gewaarborgd minimum 
1 .l .2009 (35935) (71 9,89) statutair 1.12.08 

Jobstudenten 
De gewone jobstudenten worden bezoldigd aan 80% van het minimumbedrag in de schaal 
D1 11 terwijl de verantwoordelijke kinderopvang 80% ontvangt van het minimumbedrag van de 
schaal C l  1 l. 
Ofschoon de bedragen van de salarisschaal D1 11 hoger zijn dan het gewaarborgd minimum 
voor contractuelen, is het steeds zo geweest dat door de toekenning van 80% van D l  11 en 
C1 11 voor de jobstudenten 21 +, er toch toepassing is van het gewaarborgd minimum. 

3. Aanpak: 
3.1. De aanpassing van de bedragen van het gewaarborgd minimum zullen bij een eerstvol- 
gende wijziging van het VPS worden doorgevoerd. 

3.2. In afwachting van deze wijziging zal aan de personeelsdiensten bij rondzendbrief opdracht 
worden gegeven om de verhoogde bedragen toe te passen, met ingang van i december 2008. 
Dit geldt zowel voor de gewone personeelsleden als de jobstudenten. 

3.3. Wat specifiek de jobstudenten betreft zijn de salarisbedragen opgenomen in punt 7.1. van 
de rondzendbrief DVO/BBZ/P&O/2007/11 van 10 mei 2007. Om niet telkens de volledige 
rondzendbrief te moeten aanpassen bij een wijziging van de bedragen ingevolge indexaanpas- 
sing, lineaire loonsverhoging e.d. worden de geactualiseerde bedragen bij elke wijziging 
gepubliceerd op de website van de afdeling Regelgeving, 

De geactualiseerde bedragen zien er vanaf 1 januari 2009 als volgt uit: 

i salarisschaal Bruto per maand (3) 1 Netto per maand e) 1 
jobstudent 

' 
80% D l l l  l 3 1  9,47 

Verantwoordelijke 80% C1 11 1.420,52 

1 kiyeropvang 
- 

/ 21 jaar + Gew. minimum 1.5/6,00 1,536,68 

Deze bedragen zullen worden gecommuniceerd aan de MOD's van de departementen en 
agentschappen met rechtcpercoonlijkhejcl en instellingen die onder het VPS vallen, zodat mij 
voor de tewerkstelling van jobstudenten tijdens de komende zomervakantie de nieuwe 
bedragen hanteren. 

"nclusief standplaatstoelage, exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage, a index 1,4859 
4 Rekeninghoudend met 2,5% solidariteitsbijdrage 

\m.vlaanderen. be 




