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Werkinstructie nr: het gewaarborgd minimumloon
Algemeen
Overeenkomstig artikel XI.II.24 RPPol bedraagt de jaarlijkse bezoldiging voor volledige prestaties
van het personeelslid dat de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, nooit minder dan:
1) € 12.036,31, als, inzake sociale zekerheid, de betrokkene aan geen enkele inhouding is
onderworpen;
2) € 13.234,20 ,als, inzake sociale zekerheid, de betrokkene enkel onderworpen is aan het
regime van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige
verzorging (m.a.w. voor statutaire personeelsleden);
3) € 12.478,10, in de andere gevallen (m.a.w. voor de contractuele personeelsleden).
Opmerking
Er dient opgemerkt te worden dat de minimumbedragen die van toepassing zijn bij de
1
geïntegreerde politie verschillen met deze van het Openbaar ambt .
Het bedrag van de laagste loonschaal van toepassing bij de geïntegreerde politie (loonschaal
DD1 - € 12.491,64) ligt boven het gewaarborgd minimum dat van toepassing is op contractuele
personeelsleden.
Dit betekent dat alle contractuele personeelsleden een loonschaal genieten die boven het
gewaarborgd minimum ligt.
Hoe dient het gewaarborgd minimumloon ingevoerd te worden in de loonmotor voor een
statutair personeelslid?

Ga naar de component “Anciënniteit en jaarbasis” en klik op de link “vaste jaarbasis”.
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Bij het Openbaar ambt worden sinds 1 december 2008 volgende bedragen gehanteerd: €
13.499,00 (statutaire personeelsleden) en € 12.727,66 (contractuele personeelsleden).
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Ingangsdatum:
Hier dient men de datum in te vullen vanaf wanneer het gewaarborgd minimum ingang heeft.
Bedrag:
Er dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het personeelslid de haardtoelage dan
wel de standplaatstoelage geniet.
a) Personeelslid geniet de haardtoelage
Indien het personeelslid de haardtoelage geniet dient men volgend bedrag op te leggen:
€ 12.514,31 [ € 13.234,20 (gewaarborgd minimum) – € 719,89 (haardtoelage) = € 12.514,31].
b) Personeelslid geniet de standplaatstoelage
Indien het personeelslid de standplaatstoelage geniet dient men volgend bedrag op te leggen:
€ 12.874,61 [€ 13.234,20 (gewaarborgd minimum) – € 359,59 (standplaatstoelage) = €
12.874,61].
De haard- of standplaatstoelage dient uit het bedrag dat opgelegd wordt weggelaten te worden
aangezien anders de haard- of standplaatstoelage tweemaal berekend zal worden (cfr looncode
4034 en 4035).
Het veld “Voorkeur vaste jaarbasis” dient niet aangevinkt te worden. De loonmotor zal
automatisch het vergelijk maken tussen de vaste jaarbasis en de normale jaarbasis (dit vergelijk
is terug te vinden in de Anciënniteit en jaarbasis” (rubriek anciënniteiten).
Omschrijving:
Als omschrijving kan men de term “gewaarborgd minimumloon” invullen.
Klik op

.

Ga verder naar het proces om te valideren, eventueel te verifiëren en goed te keuren.
(Werkinstructie nr. XXX)
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Na deze procedure kan in het component “anciënniteiten en jaarbasis” rubriek “anciënniteiten”
het resultaat gecontroleerd worden of de loonmotor wel degelijk de juiste jaarbasis doorstuurd
naar L4 voor berekening.
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