
Verloning en bijkomende voordelen 

Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief 

loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het paritair 

comité voorzien is. In onderstaand kader zie je een overzicht van wat wettelijk vastgelegd is 

in het paritair comité, tegenover wat het Wit-Gele Kruis voorziet: 

 

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Paritair Comité 

SUPPLEMENTEN 

 zaterdagsupplement: + 50% idem 

 zondag – feestdag supplement: + 56% idem 

 onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% idem 

 avonddienst: na 20 uur: + 40% + 35%  

 
 vergoeding oproep binnen 24 uur: + 30% 

 vergoeding oproep binnen 48 uur : + 10% 

  

+ 20% 

+ 10% 

 

  nachtdienst 22.00 u – 06.00 u (administratief medewerkers onthaal + 

nachtverpleegkundigen): weekdagen: + 40% 

zaterdag: + 50% 

zon- en feestdagen: + 56% 

 

 

+ 35% 

idem 

+ 50% 

 

 toeslag van 20% voor de uren die tussen 19 en 20 uur gepresteerd 

worden  

 

idem 

 

 

PREMIES 

 haard- of standplaatstoelage: 

 haardtoelage (gehuwden of samenwonenden (attestering 

gemeentebestuur) - werknemers met kinderen ten laste voor wie 

kinderbijslag wordt toegekend). 

 standplaatstoelage (werknemers die geen haardtoelage genieten) 

idem 

 eindejaarspremie: 

 € 331,86 forfait + 2,5% op loon oktober x 12 
idem 



 attractiviteitpremie: 

 voltijds gewerkt in periode 1/1 – 30/9: € 626,14  + 0,53% van 

het geïndexeerde brutoloon 

 niet de volledige periode van 1/1 – 30/9 gewerkt: elke 

gepresteerde (of gelijkgestelde) maand tijdens de 

referteperiode 1/1 – 30/9 pro rata recht op 1/9e van de premie 

 deeltijdse medewerkers: pro rata 

idem 

 eindeloopbaan premie of arbeidsduurvermindering: 

 zorg-, verpleegkundigen: 

o 45 jaar: + 5,26 % of 96 uren 

o 50 jaar: + 10,52 % of 192 uren 

o 55 jaar: + 15,78 % of 288 uren 

 administratief en ondersteunend personeel: 

o 50 jaar: 38 uur 

o 52 jaar: 76 uur 

o 55 jaar: 152 uur 

 onthaalmedewerkers nacht: 

o 45 jaar: 96 uren 

o 50 jaar: 192 uren 

o 55 jaar: 288 uren 

idem 

ANCIENNITEIT BIJ INDIENSTTREDING 
 

 Alle relevante anciënniteit wordt overgenomen 

 

 

 

 Bachelor 1ste jaar anciënniteit na 1 jaar tewerkstelling 

eerste 3 (6) maanden 

aanvangsloon 

4 – 12 mnd: helft van het aantal 

dienstjaren van de laatste 

werkgever 

 

idem 

VERLOF 

 compensatierust voor een 40-urenweek (i.p.v. een week van 37u20’): 

 voltijds: 4 u compensatierust na 56 effectief gewerkte uren 

 deeltijds: 4 u compensatierust na 218 u effectief gewerkte 

uren 

(met een maximum van 15 compensatiedagen per jaar) 

38 uren week 

(en 2 bijkomende vakantiedagen 

per jaar) 

 Wettelijk verlof met een maximum van 20 werkdagen voor een 

volledig kalenderjaar (afhankelijk van de prestaties in het kalenderjaar 

voorafgaand) 

idem 

 anciënniteitverlof: vanaf 5 effectieve dienstjaren: 

 contract van ≥ 32u – 38u: 1 dag (8 u)  

 contract van < 32u: ½ dag (4 u)  

(met een maximum van 6 dagen voor een volledige loopbaan) 

niet voorzien 



 supplementaire rustdag: 11 juli (wordt toegekend pro rato het 

werkregime op 1 juli) 

 38 u: 8 u 

 32 u: 7 u 

 30-28 u: 6 u 

 24 u: 5 u 

 20-18 u: 4 u 

 16-13 u: 3 u 

 8 u: 2 u 

geen bijkomende rustdag 

 familiaal verlof: 

1 dag betaald  in geval van ziekte van een familielid dat onder 

hetzelfde dak woont 

onbetaald verlof 

EXTRA-LEGALE VOORDELEN 

 gewaarborgd loon bij ziekte: 

van 5 tot 15 maanden progressief toegekend vanaf 5 effectieve 

dienstjaren 

1 maand gewaarborgd loon 

 maaltijdcheques:  

 € 6 (aandeel werkgever: € 4,91; aandeel werknemer: € 1,09) 

 Het effectief aantal gepresteerde uren in de loop van de 

maand wordt gedeeld door 8. Dat is het aantal 

maaltijdcheques dat je ontvangt (wordt afgerond naar boven; 

max. 65 maaltijdcheques per kwartaal) 

 De uitbetaling gebeurt elektronisch (via een Sodexo Card®) 

niet voorzien 

 verplaatsingen zorg- en verpleegkundigen: 

 contract > 24u: dienstwagen.  

 contract 20u of 24u: keuze tussen dienstwagen of gebruik 

eigen privéwagen 

 contract < 20u: gebruik eigen privéwagen 

Medewerkers die recht hebben op een dienstwagen, kunnen er voor 

kiezen om deze ook voor privédoeleinden te gebruiken. Dan geldt de 

volgende regeling: 

− eerste 5000 km op jaarbasis: € 1428,98 / jaar of € 3,915/ dag 

door medewerker te betalen 

− alles boven de 5000 km: € € 0,3461/km door medewerker te 

betalen 

− betaling gebeurt door maandelijkse afhouding van het loon 

niet voorzien 

 bij gebruik van eigen privéwagen: 

 € 0,3461/km ongeacht het fiscale PK 

 omnium verzekering gedurende 4 jaar 

niet voorzien 

 verplaatsing administratief en ondersteunend personeel:  sociaal 

abonnement aan de volledige prijs 
75 % van de prijs 



 zorg- en verpleegkundigen: onderhoudsbonnen voor 6 carwash-

beurten per jaar (zowel bij gebruik dienstwagen als eigen privéwagen) 
niet voorzien 

 aansluiting bij extra-legale pensioenverzekering vanaf 25 jaar en 

contract onbepaalde duur (zie loonsimulatie) 
niet voorzien 

 hospitalisatieverzekering: DKV 

 Gunstig groepstarief : 

o volwassene: € 15,29/maand 

o kind jonger dan 18 jaar: € 5,47/maand 

 Tussenkomst door het Wit-Gele Kruis vanaf een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: 

o voltijds tewerkgesteld: € 9,30 /maand 

o deeltijds tewerkgesteld: 32 u/w: € 8,41 - 30 u/w: € 8,13 -

28,5 u/w: € 7,89 - 28 u/w: € 7,81 - 24 u/w: € 7,21 - 20 

u/w: € 6,62 - 19 u/w: € 6,46 - 18 u/w: € 6,32 - 16 u/w: € 

6,02 - 13 u/w: € 5,59 

niet voorzien 

 GSM: 

enkel voor zorg- en verpleegkundigen  
niet voorzien 

 voordeeltarief GSM voor privédoeleinden: 

 abonnement wordt betaald door WGK 

 privégesprekken aan € 0,11495 /minuut (incl. btw) met 

facturatie per sec. vanaf 61e sec. (De eerste min. wordt dus 

volledig gefactureerd - ongeacht de effectieve beltijd. Na de 

eerste minuut wordt er per seconde gefactureerd.) 

 alle SMS aan € 0,121 /SMS (incl. btw) 

 40 SMS’en  per maand gratis 

 Terugbetaling 5 % van het totaal betaalde bedrag van het 

afgelopen jaar (maart-april) 

niet voorzien 

 lidgeld NVKVV voor zorg- en verpleegkundigen:  

Hierdoor kun je tegen goedkoper tarief opleidingen van het NVKVV 

volgen en krijg je maandelijks het tijdschrift ‘Nursing’ bij jou thuis in 

de brievenbus. 

niet voorzien 

 personeelskaart met kortingen bij bepaalde firma’s 
niet voorzien 



 brugpensioen op 58 jaar: 

 voorwaarde vanaf 01/01/2011: minimum 12 jaar tewerkstelling 

bij het Wit-Gele Kruis 

 op niet geplafonneerd loon 

 vermeerderd met € 29,75 ter compensatie van de verloren 

maaltijdcheques 

 doorbetaling van extralegaal pensioen 

 rekening houdende met alle toeslagen 1 kalenderjaar 

voorafgaand (zaterdag – zondag – feestdag – 

eindejaarspremie – attractiviteitspremie – enz.) 

 brugpensioen op 60 jaar: 

 voorwaarde vanaf 01/01/2011: minimum 10 jaar tewerkstelling 

bij het Wit-Gele Kruis 

 op niet geplafonneerd loon 

 vermeerderd met € 29,75 ter compensatie van de verloren 

maaltijdcheques 

 doorbetaling van extralegaal pensioen 

 rekening houdende met alle toeslagen 1 kalenderjaar 

voorafgaand (zaterdag – zondag – feestdag – 

eindejaarspremie – attractiviteitspremie – enz.) 

 

op geplafonneerd loon 

zonder bijkomend bedrag 

zonder extralegaal pensioen 

zonder rekening houdende met 

de toeslagen  

 toekenning van € 35,00 aan geschenkencheques indien in dienst op 1 

december; uitbetaling met de maand december (jaarlijks goed te 

keuren door de Raad Van Bestuur). 

niet voorzien 

 

 


