
 

De voorbije jaren hebben we als Vlaamse overheidsdiensten een aantal besparingen en 
personeelsafvloei moeten slikken. Men wou vanuit de Vlaamse regering dan ook eerst 
geen geld ter beschikking stellen voor een sectoraal akkoord-cao voor het overheids-

personeel. Wij hebben als vakbond de druk verhoogd op de Vlaamse regering en 
hebben uiteindelijk een financiële CAO-enveloppe kunnen afdwingen.  

Voor dit sectoraal akkoord is in 2022 een eenmalig 
bedrag van 15.304.000 euro beschikbaar. Vanaf 
2023 is er een recurrent bedrag van 29.997.000 
euro afgedwongen.  
 
Het sectoraal akkoord heeft betrekking op de 
personeelsleden van de volgende entiteiten: 
de diensten van de Vlaamse overheid, d.w.z. de 
entiteiten die ressorteren onder het Vlaamse 
personeelsstatuut, met uitzondering van het 
personeel voor de Vlaamse vestigingen in het 
buitenland dat ter plaatse geworven wordt onder 
lokaal arbeidsrecht, de SERV. 
 
28.846 personeelsleden genieten van dit sectoraal 
akkoord (telling 30 juni 2022). 
Onze prioritaire eis was de verhoging van de 
koopkracht (via onder andere een loonsverhoging) 
voor het Vlaams overheidspersoneel. En we 
kunnen een mooi resultaat voorleggen! 
 

Ecocheques: 2 x 250 euro = 500 euro 
 
We realiseren een eenmalige koopkrachtverhoging 
door middel van ecocheques. Een ecocheque is 
een extralegaal voordeel waarmee een ruim aantal 
ecologische producten en diensten aangekocht 
kunnen worden. De ecocheques worden 
toegekend op naam, zijn niet omruilbaar naar geld 
en zijn 2 jaar geldig.  
 
Sport- en cultuurcheques: 30 euro 
 
Sport- en cultuurcheques zijn een eenmalig 
extralegaal voordeel voor het personeelslid voor 
sportieve, culturele en gezinsactiviteiten. Ze zijn op 
naam, niet omruilbaar naar geld en 15 maanden 
geldig In 2023 worden sport- en cultuurcheques ter 
waarde van 30 euro uitbetaald aan alle 
personeelsleden in dienst op 31 december 2022.  
 
 
 
 
 



Baremieke loonsverhoging van 550 euro bruto 
per jaar! 
 
Elk personeelslid komt in aanmerking voor 
eenzelfde nominale bruto salarisverhoging van 
550 euro per jaar. Op het totale bedrag geeft dit 
een verhoging van 0,9%. 
 
Maaltijdcheques: van 7 naar 8 euro 
 
Een personeelslid heeft per effectieve werkdag 
recht op één maaltijdcheque, ongeacht de duur 
van de arbeidsprestaties. Op dit moment bedraagt 
de nominale waarde 7 euro per maaltijdcheque, 
waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage en 5,91 
euro werkgeversbijdrage. De nominale waarde van 
de maaltijdcheques wordt via verhoging van de 
werkgeversbijdrage verhoogd tot 8 euro. Er zijn 
compensaties voorzien voor personeelsgroepen 
die geen MC hebben.  
 
Thuiswerkvergoeding: 20 euro netto per maand  
(bovenop de internetvergoeding van 20 euro) 
 
Er wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd van  
20 euro netto per maand voor alle medewerkers 
die op maandbasis gemiddeld 1 dag per week 
thuiswerken. De thuiswerkvergoeding dient om 
de gemaakte kosten ten gevolge van het  
thuiswerk te vergoeden 
 

Groeipad eindejaarstoelage 
 
Om op termijn te komen tot een eindejaarstoelage 
op het niveau van een volledige dertiende maand 
wordt de eindejaarstoelage vanaf 2023 
opgetrokken met een fors percentage tussen de 
5% voor de laagste niveaus en 3% voor de hogere 
niveaus. 
Beide partijen engageren zich er toe om voor alle 
personeelsleden die onder het toepassingsgebied 
van het sectoraal akkoord vallen, ongeacht de rang 
of de salarisschaal, op hetzelfde tijdstip het 
uiteindelijke doel van een volledige 
eindejaarstoelage (= 100% van het bruto 
maandsalaris) te bereiken.  
 
Fietsvergoeding: van 0,21 naar 0,25 euro 
 
De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,21 euro 
per km naar 0,25 euro per km. 
 
 
Kwalitatieve maatregelen 
 
Er zijn ook nog maatregelen in het sectoraal 
akkoord rond vergoedingen, toelagen en voordelen 
gelinkt aan begrip standplaats en/of 
verplaatsingen, regeling uitbetaling vakantiedagen 
bij uitdienstreding, levenslang leren, werkbaar 
werk, instroommaatregelen en  
syndicale loopbaan. 


