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Onderwijsorganisatie en -personeel
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt
goedgekeurd (besluiten).
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt
gepubliceerd.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
guido.liessens@g-o.be

Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen?
Laat het weten aan:
Jan Brewee
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.

In deze aflevering:
 Personeel: salaris
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Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de
toekenning van een bijkomende lineaire loonsverhoging en een
bijkomende baremieke verhoging, ter uitvoering van
cao_XI_leerplicht, cao_IV_basiseducatie en cao V_hoger
onderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een
bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige
personeelsleden van het onderwijs
Klein das Salär und schmal die Kost.
Het gaat om een louter ‘technisch’ besluit bij de salarisverhoging en de bijkomende salaristrap
vanaf 1 januari 2021. De maatregelen zelf, die uitvoering geven aan bepalingen uit CAO XI,
werden al eerder aangenomen. In Op Stapel 2018-29 van 20 december 2018 kreeg u daarover
toelichting. Ter herinnering, het gaat om:
- de salarisverhoging, lineair voor alle statutaire personeelsleden, met 1,1% vanaf januari

2021 (ten opzichte van het salaris van augustus 2018; de salarissen werden al eens met 0,3%
verhoogd op 1 september 2018). De verhoging geldt ook voor de niet-verworven
salarisschalen en de wachtgelden;
- personeelsleden met 36 jaar geldelijke anciënniteit krijgen met ingang van 1 januari 2021
een bijkomende baremieke verhoging. Het bedrag van de verhoging is hetzelfde als dat van
de tot nóg toe laatste trap in de salarisschaal.

Aber das macht nichts , wenn man noch jung ist –
Wenn man nicht übel , wenn man im Schwung ist.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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