Voorlopig Sectoraal Akkoord 13.03.2018
Implementatie in de applicatie BudgPersPZAutom SSGPI
1. Correctie B4/B5– inwerkingtreding (iwt ): 01.07.2019;
2. Sociale promotie iwt :01.07.2019: pm Budg Mod
3. 19 toelagen & vergoedingen in uitdoving vanaf 01.07.2019 voor de dan benoemden met evenwel nog een
toekenningstoepassing voor hen bij mobiliteit vóór 01.11.2022 en vanaf die datum behoud binnen continue
functionaliteit van betrokkene ( vb. motard zone naar motard WPR, wijk naar interventie, FGP naar lokale
recherche,…). Behoud, en regime, van toelage DSU en DAFA. Tijdelijk nog behoud maaltijdvergoedingen;
4. Vanaf 01.07.2020 : °M4.1+ ( 2 gelijke biënnales op trap 27 en 29 naar Max = 33.124 = B5 Openbaar Ambt ).
Incl voor de resterende M5.1;
5. Vanaf 01.07.2020 : generieke Calog B : + 3,1%.
Betreffen :
BB1 e.v. ttz BB1/BB1.2 – BB1.2/BB2.2 BB3.1/BB3.2 BB4.1/BB4.2
B1A e.v. vrijwaring of BB1 e.v.
B1C e.v. vrijwaring of BB1 e.v.
! nieuwe vrijwaring opleggen bij baremische verhoging vb. B2A.2->B3A. Vrijwaring wordt ->BB3.2 !
6. Toekennen van maaltijdcheques (aan 6 euro: kost voor de PZ 4,91) aan alle personeelsleden GIP
iwt : 01.11.2022;
7. Opheffing van het stelsel van de maaltijdvergoedingen op 01.11.2022;
8. Pm Budg Mod
9. Opheffing van het stelsel van de gecertificeerde opleidingen en de competentieontwikkelingstoelage.
Enkel behoud van de max. loonschalenloopbaan CALog met baremische loopbaan : iwt : 01.11.2022;
10. Baremische loopbaan van M4.1 naar M5 ( = BS5) : iwt : 01.11.2022;
input kolom M als M5New – 202211
voor het budget 2023 klik in tabblad Ops op
lijn 14-15 kolom L
11. Behoud huidige “inconveniëntenregeling” ;
12. Pm voor module;

Voorafgaandelijke opmerking bij de berekening van het sectoraal akkoord :
Om een zo correct mogelijke raming te maken van het sectoraal akkoord per jaar moet u telkens de bladen
“Ops” en “Calog” aanpassen in functie van de gecontroleerde situaties en of gekende voorzieningen
1) arbeidregimes kolommen R of U eventueel BE
2) voorgestelde en in te brengen baremische bevorderingen kolom M
3) NAVAP (statuut 5 in kolom D en pct in kolom R)
4) vertrekkers overschrijven met (en of toevoegingen van) nieuwe aanwervingen.
Kopieer de volledig afgewerkte Module 2019 in de Explorer en hernoem de kopie bijvoorbeeld als:
”PZ Leie …. Sec Akkoord 2019-2023”
Uit te voeren stappen om het meer(vijf-) jarenplan 2019-2023 op te maken:
In voorkomend geval wanneer u de 13de maand nog toekende in 2019, klik in blad Algemeen Totaal op het
Icoon « Alles in X…. »
Vervolgens:
-

-

-

-

-

1ste klik op Raming Sectoraal Akkoord 2019 (AlgemeenTotaal H3) en 4 kolommen worden toegevoegd op
blad “Algemeen Totaal”
Optioneel : bevries de indexatie 2019 (ParaN E1 = 2019)
In geval de E1 leeg blijft zal een jaarlijkse indexatie plaatsvinden in de maand oktober EN zal in 2022 de
kost van de verhoging van art 113-21 (van 34% naar 35.5%) inbegrepen zijn in de verhoging van het
sectoraal akkoord
Wijzig het jaar (ParaN C1 = 2020)
Klik op K14-K15 in het tabblad Ops om de bevorderingen die plaatsvonden in 2019 over te nemen
2 de klik op Raming Sectoraal Akkoord 2020 (AlgemeenTotaal H3)
Wijzig het jaar (ParaN C1 = 2021)
Klik op K14-K15 in het tabblad Ops om de bevorderingen die plaatsvonden in 2020 over te nemen
2 de klik op Raming Sectoraal Akkoord 2021 (AlgemeenTotaal H3)
Wijzig het jaar (ParaN C1 = 2022)
Klik op K14-K15 in het tabblad Ops om de bevorderingen die plaatsvonden in 2021 over te nemen
Voor de M4.1/M5.1 met 10 jaar schaal anciënniteit --- ! input kolom M als M5New – 202211!
2 de klik op Raming Sectoraal Akkoord 2022 (AlgemeenTotaal H3)
Wijzig het jaar (ParaN C1 = 2023)
Klik op K14-K15 in het tabblad Ops om de bevorderingen die plaatsvonden in 2022 over te nemen
2 de klik op Raming Sectoraal Akkoord 2023 (AlgemeenTotaal H3)

