24/11/2022
Tot op heden heeft het SSGPI geen informatie ontvangen over de wijzigingen van de toepassing van
het sectoraal akkoord als gevolg van de nieuwe federale begroting.
Van zodra wij over meer informatie beschikken, zullen wij de begrotingsmodule dienovereenkomstig
aanpassen.
Momenteel hebben we 2 versies van de budgettaire module die net zijn gepubliceerd:
-

BudgPersPZAutom_NL2023v20221118.xlsm : Deze module is bijgewerkt met de indexsprongen
die het Planbureau op 08-11-2022 heeft meegedeeld voor 2022 en 2023, alsook met de
patronale pensioenbijdrage voor 2023.

-

BudgPersPZAutom_NL2023v20221118_Scale2023.xlsm : Deze module is ook bijgewerkt met de
indexsprongen die het Planbureau op 08-11-2023 heeft meegedeeld voor 2022 en 2023, alsook
met de patronale pensioenbijdragen voor 2023.

Het bevat ook de verschillende bepalingen ingevolge de vakbondsonderhandelingen van 2022, die in
2023 in werking hadden moeten treden.
o
o
o
o

o

o
o

Voor de loonschalen van het operationeel personeel is een lineaire verhoging voorzien
van 1000 euro op jaarbasis aan 100%.
Invoering van een nieuwe loonschaal HAU4 met een waarde van 1000 euro meer dan de
opgewaardeerde loonschaal HAU3.
Invoering van een nieuwe loonschaal M5.2 met een waarde van 1.000 euro meer dan de
opgewaardeerde loonschaal M4.2.
De bedragen van de loonschalen die betrekking hebben op de gemeenschappelijke
graad van consulent (BB1, BB2, BB3 en BB4 vanaf 1 november 2022) worden verhoogd
om ze vergelijkbaar te maken met die van de overeenkomstige loonschalen die met
name betrekking hebben op de specifieke graad van boekhouder (B1D, B2D, B3D en B4D
vanaf 1 november 2022).
De bedragen van de aan een bepaalde graad gekoppelde loonschalen (B1A, B2A, B3A,
B4A, B1B, B2B, B3B, B4B, B1C, B2C, B3C, B4C, B1D, B2D, B3D en B4D vanaf 1 november
2022), worden eveneens lineair verhoogd met 870 euro.
De loonschalen van niveau C en D worden geharmoniseerd met de loonschalen van
niveau C en D van de federale overheidsdienst.
Contractuele CALog-personeelsleden kunnen genieten van een baremische loopbaan tot
aan de derde loonschaal van de aan hun graad of klasse gekoppelde loonschalengroep.
Dit vereist een handmatige wijziging in de begrotingsmodule.

Opmerkingen :

De budgettaire module zal geen vrijwaringen kunnen voorzien voor personeelsleden die geen
recht zouden hebben op de nieuwe loonschalen.
Als gevolg van het sectoraal akkoord 2019 krijgen de CALog-personeelsleden van de niveaus B, C
en D met een loonschaal met het achtervoegsel ".2" vanaf 01-11-2022 een nieuwe loonschaal,
waarbij alleen de naam verandert.
Bijgevolg zal een wijziging moeten worden aangebracht in de loonschalen in de budgettaire
module in het tabblad CALog.

Voorbeeld : BB2.2 wordt BB2
C3A.2 wordt C3A
Met de nieuwe budgettaire module kunnen de budgettaire gevolgen van de nieuwe bepalingen
niet worden geïsoleerd. De resultaten van beide modules zullen dus moeten worden vergeleken.

