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ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut
van 13 januari 2006, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017 2019.
Artikel 1 (wijziging artikel VII 22, §2 VPS – verhoging eindejaarstoelage)
In uitvoering van het sectoraal akkoord 2017 – 2019 wordt de eindejaarstoelage verhoogd

als volgt:
- Nominale verhoging voor rangen A2+ en A1, B2, B3, C2 en C3: 5,2%
- Nominale verhoging voor de rangen B1, C1, D1, D2 en D3: 4%
Het uiteindelijk doel is om voor alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van
het sectoraal akkoord vallen, ongeacht de rang of de salarisschaal, op hetzelfde tijdstip tot
een volledige eindejaarstoelage (= 100% van het bruto maandsalaris) te komen. Om deze
doelstelling te realiseren, is het vereist dat nu een eerste stap wordt gezet naar het naar
elkaar toegroeien van de eindejaarstoelage over de (huidige) vier categorieën. Om deze
redenen is de nominale verhoging voor de rangen A2+ en andere iets hoger dan de
nominale verhoging voor de rangen B1 en andere.
Tot en met
kalenderjaar 2018

Vanaf kalenderjaar
2019

% van het
brutosalaris van de
maand november

% van het brutosalaris
van de maand
november

voor rang A2 en hoger en
de salarisschalen A291, A292, A168,
A169, A118, A119, A129, A128 en A148

59,51%

64,71 %

voor rang A1, B3, B2, C3 en C2

66,27%

71,47 %

voor rang B1, C1, D3 en D2

73,68%

77,68 %

voor rang D1

80,12%

84,12 %

Artikel 2 (wijziging artikel VII 31 – verhoging toelage zaterdagprestaties)
Om het werken op zaterdag aantrekkelijker te maken, wordt de toelage voor
zaterdagwerk opgetrokken van 1 euro per uur (à 100%) tot een toeslag van 25% van
het uurloon. De zaterdagtoelage is dus gelijk aan 25% van 1/1976 van de jaarwedde.
Artikel 3 (datum inwerkingtreding)
Dat artikel bepaalt dat het besluit in werking treedt op 1 oktober 2019.
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