
Comparaison privé - public 2017

Index:  december 2016
Percentage aan patronale bijdrgen geactualiseerd op 01/2017

PUBLIEK PRIVAAT

Baremieke schaal Barema Ondergeschikte Openbare Besturen Ondergeschikte openbare besturen
Algemene Hervorming van 

de barema's + 4,93 % + 3,5 %

Haard- en standplaats Haard- en standplaatstoelagen tot een max van 18510 € bruto tot een max van 18510 € bruto

Onregelmatige prestaties Forfait  + 11% van het bruto

Nacht + 81 frs per uur + 35 % van het bruto

Onderbroken diensten + 50 % van het bruto

zaterdag overdag + 45 frs per uur + 26 % van het bruto

zaterdag nacht + 81 frs per uur + 35 % van het bruto

zon- en feestdagen overdag + 45 frs per uur + 56 % van het bruto

zon- en feestdagen nacht + 81 frs per uur + 56 % van het bruto

Attractiviteitspremie (ter nadere informatie) 793,83 815,33 geïndexeerd

Functie complement (18+) (ter nadere informatie) 1350,83 1350,83 geïndexeerd

Sociale progessie

vast gedeelte (niet 

geindexeerd) 161,40 161,40

Vakantiegeld

Vast gedeelte 

(geindexeerd) 1.177,9689 geïndexeerd

Variabel gedeelte

1,1 % van het maandelijks brutoloon, 
geïndexeerd in maart

92 % van het maandelijks brutoloon, 
geïndexeerd in maart

Eindejaarspremie Vast gedeelte 374,1640 343,19

Variabel gedeelte

2,5 % van (bruto + haard- en standplaats) aan 
index van oktober 

2,5 % van (bruto + haard- en standplaats) aan 
index van oktober 

Patronale Bijdragen Gezondheidszorg 3,80% 26,65%

Kinderbijslag 5,25%

Beroepsziekten 0,17%

Loonmatiging 6,19% 7,58%

Fonds uitrusting crèches 0,05%

Pensioenen 24,50%

Vergoedingen 0,01%

Werkloosheid

Fonds voor sluiting van 

ondernemingen 0,15%

Bijdrage risicogroepen 0,00%

Totaal 39,97% 34,38%

Wetsverzekering

Variabel ngl de 

verzekeringsmaatschappij tussen 0,50% en 1 % tussen 0,50% en 1 %

Arbeidsgeneesheer ongeveer 0,50% ongeveer 0,50%

De berekening van " bruto RSZ" houdt geen rekening met het vakantiegeld, 
het enige bedrag dat  aan de RSZ wordt betaald zijnde 13,07 % (solidariteitsbijdrage) is een "persoonlijke" bijdrage
en geen "patronale" bijdrage, dat door de werkgever wordt betaald maar in mindering wordt gebracht van het ontvangen bruto vanwege de werknemer !

Vergelijking tussen de personeelskosten van private en publieke ziekenhuizen


