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1 Nieuw: geïntegreerde rapporten SLR4 en PersoPay 
  

In april 2020 ging de nieuwe loonmotor, PersoPay, in productie. In december 2020 betaalde deze 

loonmotor, voornamelijk, 4 diensten van Groep 1 van de Circulaire nr. 690: 

- FOD BOSA 

- FOD Economie  

- FOD Mobiliteit 

- POD Maatschappelijke Integratie 

Gedurende een overgangsperiode van enkele jaren wordt het hier onder vermelde personeel betaald 

door beide loonmotoren: 

- Het personeel van diensten die hoofdzakelijk door PersoPay worden betaald, blijft, op tijdelijke 

basis, bepaalde betalingen genieten die door de oude loonmotor (SLR4) worden vereffend. 

- Het personeel van diensten die de onboarding van PersoPay nog niet hebben voltooid, kan nog, 

in beperkte mate, door PersoPay betaald blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 

personeelsleden die vanuit een dienst die al PersoPay-klant is, via interne mobiliteit, in dienst 

komen. 

Dit betekent dat het voor het beheer en de controle van de loonmassa van alle diensten die klant zijn van 

SLR4 of PersoPoint, van cruciaal belang is over de volledige informatie te beschikken van de uitgevoerde 

betalingen, ongeacht of deze van SLR4 of PersoPay afkomstig zijn. Wij hebben getracht deze informatie 

te verwerken door nieuwe individuele lijsten te publiceren (zie punt 5.6). 

De SEPP Risicomonitoring moet alle loonlasten omvatten, ongeacht het systeem dat de betaling 

verricht. Editie RM202012 integreert voor de eerste keer de loongegevens van beide motoren, SLR4 en 

PersoPay.  

De berekende en gepubliceerde indicatoren in de rapporten zijn gebaseerd op de input van beide 

bronnen. Dat geldt ook voor de individuele lijsten, die wij in deze editie met bijzondere zorg hebben 

opgesteld om de diensten een gedocumenteerd en analytisch overzicht te geven van hun prestaties in 

2020 en hun projecties voor 2021 en 2022. 

De twee loonmotoren, die door verschillende generaties technologie van elkaar zijn gescheiden, zijn zeer 

verschillend. Het was een uitdaging om informatie te produceren die in één enkele vorm en 

woordenschat was geïntegreerd. 

Een grondige analyse van de specifieke kenmerken en gegevensmodellen van PersoPay, in nauw 

overleg met de technische teams van PersoPoint, heeft ons in staat gesteld een set van regels en acties 

te bouwen, die PersoPay nu in staat stellen de gestandaardiseerde loonrubrieken van SEPP op 

passende wijze te voeden. Enerzijds boden deze loontypes reeds een welomschreven en 
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gestandaardiseerde basis voor de SLR4-gegevens, en anderzijds zijn zij reeds vele jaren bekend bij onze 

gebruikers.  

Zij vormden daarom de ideale basis voor de exploitatie van de geïntegreerde resultaten (PersoPay & 

SLR4), zowel voor de gerealiseerde als de geprojecteerde kosten.  
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2 Samenstelling van het rapport Risicomonitoring 202012 
Het rapport Risicomonitoring 202012 omvat verschillende rapporten. Het gaat zowel om rapporten per 

dienst (bv. 33a_Mobiliteit) als per enveloppe van de dienst (bv. 33.01_Personeelsenveloppe). De lijsten 

met de individuele personeelskost per personeelsenveloppe zijn op zich geen onderdeel van het rapport 

maar worden ter informatie aan de diensten bezorgd (zie punt 5.6). 

2.1 Rapporten per dienst 

 Dit rapport geeft een overzicht van … 

Syntheserapport Realisaties T … de realisaties van 2020 (T) voor elke enveloppe van de dienst en het globaal 

 resultaat voor de dienst.  

Syntheserapport Monitoring T+1 

en T+2 

… de resultaten van de monitoring van het risico 2021 (T+1) en 2022 (T+2) 

voor elke enveloppe van de dienst en het globaal resultaat voor de dienst 

Globaal VTE1-rapport … de evolutie van de VTE’s tussen 201912 en 202212 (4 jaar) voor het geheel 

van de enveloppes van de dienst waarbij voor 2021 en 2022 rekening wordt 

gehouden met de impact in VTE van de gekende toekomstige 

personeelsbewegingen. 

 

2.2 Rapporten per enveloppe van de dienst 

 Dit rapport … 

Rapport Realisaties T … (in FR en NL) bevat de realisaties in 2020 en het verbruik van de in 2020 ter 

beschikking gestelde budgettaire middelen. 

Rapport Monitoring T+1 … (in FR en NL) bevat de berekening van de KPI’s Ia, II en III voor 2021. 

Rapport Monitoring T+2 … (in FR en NL) bevat de berekening van de KPI’s Ia, II en III voor 2022. 

VTE-rapport … geeft de evolutie van de VTE’s weer tussen 201912 en 202212 (4 jaar), 

waarbij voor 2020 en 2022 rekening gehouden wordt met de impact in VTE 

van de gekende toekomstige personeelsbewegingen. 

 

Deze technische documentatie verduidelijkt hoe het VTE-rapport en de rapporten Risicomonitoring T+1 

(2021) en T+2 (2022) zijn opgebouwd.  

 
1 VTE: zie Erreur ! Source du renvoi introuvable. Glossarium 
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3 Overzicht van de KPI uit het rapport 

3.1 KPI 1a 

KPI 1a beantwoordt de vraag: kan het bedrag van de limiet bij ongewijzigd beleid, de gerealiseerde 

personeelslasten2 van 2020 dragen? 

3.2 KPI 2 

KPI 2 beantwoordt de vraag: kan het bedrag van de limiet de projectie van alle personeelslasten voor het 

betrokken jaar, die gebaseerd is op de individuele projectie van de loonlasten, dragen? De impact van de 

onomkeerbare evenementen3 is hier nog niet verrekend. Voor een totaalbeeld van alle in aanmerking te 

nemen kosten is de berekening van de KPI 3 onontbeerlijk. 

3.3 KPI 3 

KPI 3 beantwoordt de vraag: kan het bedrag van de limiet, naast de projectie van alle personeelslasten, 

ook nog de impact van de onomkeerbare evenementen (IN, OUT, UPGRADE) voor het betrokken jaar 

dragen? Deze KPI houdt geen rekening met de impact van de beslissingen die door de IF zijn 

goedgekeurd maar die nog niet onomkeerbaar zijn. De KPI 3 voor 2022 is de belangrijkste omdat hij 

aangeeft of de limiet 2022 het geheel van de structurele loonlasten kan dragen. Is de KPI 3 van 2022 > 0 

dan is er waarschijnlijk marge voor de effectieve uitvoering van al goedgekeurde structurele 

beslissingen of om nieuwe structurele beslissingen voor akkoord voor te leggen aan de IF. De 

verrekening van de impact van de beslissingen op de marge van de KPI 3 is de verantwoordelijkheid van 

de dienst en gebeurt via de opmaak van de KPI 4 en 5. 

  

 
2 Personeelslasten: zie Erreur ! Source du renvoi introuvable. Glossarium 
3 Onomkeerbare evenementen: zie Erreur ! Source du renvoi introuvable. Glossarium 
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4 Loonmodel SEPP 
Het loonmodel SEPP is van toepassing sinds het Monitoringrapport van mei 2017. Ze is geconsolideerd 

en gepubliceerd in de Circulaire nr. 670 van 20 februari 2019 ‘Informatie inzake de methodologie voor de 

berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten 

en de monitoring van de operationele beslissingen’4. 

4.1 Rubrieken en subrubrieken 

Elke betaalreden (loonmotoren SLR4 en PersoPay) is in dit model ondergebracht in een rubriek en een 

subrubriek. In de monitoringrapporten vind je de rubrieken in dezelfde volgorde terug: 

A. Maandelijkse loonlasten 

Rubriek Uitleg rubriek Subrubriek 

1. Barema Maandelijkse prestaties inzake wedde, 
weddecomplement, haard- en standplaatstoelage 
en de eraan gerelateerde werkgeversbijdragen: het 
gaat om recurrente prestaties die van nature niet 
regressief zijn. 

1.1. Bruto baremiek 

1.2. Andere baremiek 

2. Bonificatie – 
maandelijks 

Maandelijkse prestaties inzake bonificatie. 
 

3. Maandelijks recurrent 
(REM) 

Regelmatige maandelijkse prestaties waarvan het 
bedrag in de toekomst normaal gezien stabiel 
blijft. Het gaat hoofdzakelijk om functiegebonden 
recurrente premies. 

3.1. Maandelijks recurrent 

3.2. Hogere functie 

3.3. Postvergoedingen diplomaten 

3.4. Andere postvergoedingen 

4. Maandelijks periodiek 
(PEM) 

Regelmatige maandelijkse prestaties met een 
variabel bedrag, in voorkomend geval gebaseerd 
op prestaties van de vorige maand. 

4.1. Maandelijks periodiek 

4.2. Bijzondere prestaties EPI 

4.3. Andere bijzondere prestaties 

5. Maandelijks lineair 
(LIM) 

Onregelmatige prestaties met een variabel bedrag, 
in voorkomend geval gebaseerd op prestaties van 
de vorige maand. 

5.1. Maandelijks lineair 

5.2. Verplaatsing 

 

  

 
4 Circulaire nr. 670 kan worden geraadpleegd op Fedweb, onder Verordeningen 
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B. Jaarlijkse loonlasten 

Rubriek Uitleg rubriek Subrubriek 

1. Vakantiegeld 
(VG) 

Vakantiegeld 1.1. Vakantiegeld 

1.2. Vakantiegeld 
competentiepremie 

1.3. Provisie Vakantiegeld 

2. Eindejaarstoelage 
(EJT) 

Eindejaarstoelage 2.1. Eindejaarstoelage 

2.2. Eindejaarstoelage 
competentiepremie 

2.3. Provisie Eindejaarstoelage 

3. Competentiepremie Competentiepremie 
 

4. Bonificatie – Jaarlijks Projectie van de bonificatie na de einddatum van 
de competentiepremie 

 

5. Weddenschaal-
verhoging 

Projectie van de weddenschaalverhoging na de 
einddatum van de competentiepremie 

 

 

C. Geobserveerde niet geprojecteerde loonlasten 

Rubriek Uitleg rubriek Subrubriek 

1. Geobserveerd niet 
geprojecteerd 

Unieke betalingen waarvan het niet de bedoeling 
is dat ze geprojecteerd worden 

1.1. Toelagen voor externen  
1.2. Andere niet geprojecteerde 

toelagen 
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4.2 Normale betaling en achterstal 

In de betalingen door PersoPoint (loonmotor SLR4 en PersoPay) zien we: 

• normale betalingen (de maand van betaling komt overeen met de maand van het recht) 

• achterstallen (= achterstallige betalingen, nl. de maand van betaling verschilt van de maand van 

het recht) 

De achterstallen bevatten vooral correcties of herberekeningen van betalingen die in het verleden 

gebeurd zijn. Hoe ‘normale’ of ‘achterstallige’ betalingen worden opgespoord, hangt af van de 

loonmotor.  

SLR4 geeft de kwalificatie ‘normaal’ of ‘achterstal’ via een ‘code retour’. Hieronder enkele voorbeelden 

van zo’n code retour: 

• LN geeft aan dat het om een normale betaling van de wedde gaat 

• LS is een achterstallige betaling 

• LP houdt verband met vakantiegeld 

• LC gaat over een competentiepremie 

• NC staat voor een negatieve herziening van de betaalde competentiepremie 

• … 

In PersoPay maken we gebruik van het onderscheid tussen de betaalmaand en de vervalmaand 

(respectievelijk ‘periode in’ en ‘periode voor’). 

Het onderscheid tussen normaal en achterstal is belangrijk voor de projectie. Enkel de normale 

betalingen vormen de basis voor de projectie. 

Uit een analyse van de betalingen blijkt dat sommige achterstallen als normale betalingen moeten 

worden beschouwd en dus betalingen zijn die zich kunnen herhalen. Het gaat om betalingen in de 

rubrieken ‘Maandelijks periodiek’ en ‘Maandelijks lineair’ (PEM- en LIM-rubrieken hierboven beschreven) 

die omwille van hun aard met een of meerdere maanden vertraging worden vereffend en dus steeds als 

achterstal worden geobserveerd. In dit geval gaat het niet om correcties of herberekeningen maar om 

betalingen waarop de persoon recht heeft op basis van zijn prestaties, bv. weekendprestaties. 

In het loonmodel worden: 

• de normale betalingen PersoPoint als normale betalingen geklasseerd 

• de achterstallen PersoPoint als achterstallen geklasseerd, behalve als het gaat om regelmatige 

betalingen die, omwille van de aard van de prestaties, in regel in de maand volgend op de 

prestaties worden vereffend. In dit laatste geval worden ze als een normale betaling 

gekwalificeerd. 

Voor het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de competentiepremies worden alle betalingen als 

normaal beschouwd. De projectie is evenwel niet gebaseerd op deze geobserveerde betalingen maar 

wel op de bedragen die in de reglementering zijn opgenomen. 
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De onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden van betalingen geobserveerd in de Salary Cost van 

PersoPoint (loonmotor SLR4) en hun klassering in het loonmodel: 

• Links: betalingen door PersoPoint (SRL4) 

De geobserveerde betaling met zijn Supan-codes, de overeenstemmende betaalreden en het 

type betaling uitgedrukt via de ‘code retour’. 

• Rechts: klassering in het loonmodel 

Klassering van de geobserveerde betalingen in de overeenstemmende rubrieken en 

subrubrieken en hun typering als een N = normale betaling of een A = achterstallige betaling. In 

het loonmodel kan de verhouding normaal/achterstal dus afwijken van deze geobserveerd in de 

betalingen door PersoPoint. 

 

 

 

Salary Cost 

Persopoint
(Loonmotor SRL4) Loonmodel SEPP

Normale betaling

Normale betaling

B
a

s
is

 v
o

o
r 

p
ro

je
c

tie

Achterstal

Achterstal
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Supan code Betaalreden Code retour Type Rubriek Subrubriek

brt brt

patami patami

frs frs

05 COMPLEMENT DE TRAITEMENT 4 JOURS/SEM

0I complément de traitement maystadt

…

…

0H Bonification d'échelle traitement
Normaal Normaal 

… …

Achterstal Achterstal

T4 ALLOCATION FONCTIONS SUPERIEURES

WN fonction superieure

SU prime de bilinguisme magistrats

SX Prime de Bilinguisme

VS Prime de Direction

QC SUPPLEMENT MI-TEMPS 50/55 ANS

S4 PRIME SEM 4 JOURS (NOUV REGIME)

XR
Congé préalable à la pension

QB
INDEMNITE DE POSTE 8 % (IMPOS)

1Y Indemnité de Poste

… …

C7 Prestations de nuit (3 euro/h)

C8 PRESTATIONS DE NUIT

CF Prestations flexibles 3 euro/h

D5 prestations dominicales

ET prestations samedi

VJ Allocation commissaires gouvernement

… …

19 Indemnité de Vélo

NY USAGE VEHICULE PRIVE

V8 FRAIS DE SEJOUR ET DE TOURNEE

P0 ALLOC REMPLACEMENT DE MAGISTRAT

…
… Achterstal

35 Pécule de Vacances brut

SR SUPPLEMENT (ALLOC. COMPETENCE)

… …
Achterstal

PVG competenties.N

(supan SR)

32 total brut - Allocation de Fin d'Année

SR SUPPLEMENT (ALLOC. COMPETENCE)

patami patami

… …
Achterstal

PFA competenties.N

(supan SR)

QR DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES(BRUT)

patami patami

… …
Achterstal

1O Indemnité Frais Funéraires

Y1 Brut indemnité de rupture (sac à dos)

… …
Achterstal Achterstal

Normaal

Normaal Competenties

Normaal Normaal Geobserveerd 

niet 

geprojecteerd

Normaal

Normaal PVG

PVG.N

(supan 35, …)

Normaal

Normaal PFA

PFA.N

(supan 32, betaling patami, …)

Normaal
Normaal

LIM

Lim.N

Lim.A

(supan P0, …)

Achterstal

Verplaatsing.N

Verplaatsing.A

(supan 19, NY, V8, …)

Normaal

Normaal

PEM

Pem.N

Pem.A

(supan VJ, …)

Bijzondere prestaties EPI.N

Bijzondere prestaties EPI.A

(supan C7, C8, CF)

Achterstal Andere bijzondere prestaties.N

Andere bijzondere prestaties.A

(supan D5, ET, …)
Achterstal

Bonificatie

Normaal Normaal 

REM

Rem.N

Rem.A

(supan SU, SX, VS, QC, S4, XR, …)

Hogere functie.N

Hogere functie.A

(supan WN, T4, …)

Postvergoedingen DIPLO.N

Postvergoedingen DIPLO.A

(supan QB)

Achterstal Achterstal

Andere postvergoedingen.N

Andere postvergoedingen.A

(supan 1Y, …)

Betalingen Persopoint (SRL4) Loonmodel SEPP

Normaal Normaal

Barema

Bruto baremiek.N

Bruto baremiek.A

(enkel betaling brt)

Andere baremiek.N

Andere baremiek.A

(betaling patami, frs en 

supan 05, …)

Achterstal Achterstal
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Voorbeeld: de rubriek ‘Barema’ bevat de volgende betalingen: 

• brt (geïndexeerde baremieke wedde) 

• patami (werkgeversbijdragen) 

• frs (haard- en standplaatsvergoeding) 

• verschillende weddecomplementen (bv. 05 weddecomplement 4d/week) 

De brt wordt geklasseerd in de subrubriek ‘Bruto baremiek’, de andere betalingen in de subrubriek ‘Andere 

baremiek’. 

ALLE gerealiseerde betalingen worden geïntegreerd in een van deze rubrieken van het loonmodel. 

Het team SEPP - Workforce Planning kan op vraag ook een detail van alle betaalredenen (van SLR4 

en/of PersoPay) en hun klassering per rubriek bezorgen. 

4.3 Projectiemethodes 

Dankzij de opdeling van de maandelijkse betaling over verschillende loonrubrieken, kon voor de 

verschillende soorten betalingen een geëigende projectiemethode worden ontwikkeld waardoor de 

kwaliteit van de projectie kon worden verfijnd. 

 

Voor de jaarlijkse betalingen houdt de projectie geen rekening met wat er is geobserveerd, maar wel met 

specifieke projectieregels: 

Barema

Het maximum normale barema voor 1 VTE geobserveerd in de laatste 12 maanden, 

omgerekend naar de VTE van de persoon in de bronmaand, wordt geprojecteerd op 

elke maand.

Bonificatie - Maandelijks
De normale bonificatie die werd geobserveerd in de bronmaand, wordt geprojecteerd 

op elke maand.

Maandelijks recurrent (REM)
De normale maandelijks recurrent die werd geobserveerd in de bronmaand, wordt 

geprojecteerd op elke maand.

Maandelijks periodiek (PEM)

Het gemiddelde van de normale maandelijkse periodiek die in de laatste 12 maanden 

werd geobserveerd, wordt geprojecteerd op elke maand als de persoon een VTE > 0 

heeft in de bronmaand.

Maandelijks lineair (LIM)

Het gemiddelde van de normale maandelijkse lineair die in de laatste 12 maanden 

werd geobserveerd, wordt geprojecteerd op elke maand indien de persoon een VTE > 

0 heeft in de bronmaand.
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In de laatste twee rubrieken worden geen gerealiseerde waarden geklasseerd, maar uitsluitend 

geprojecteerde. Deze rubrieken bevatten de projectie van de bonificatie en van de verhoging in 

weddenschaal die een persoon bekomt na het einde van de geldigheid van zijn competentiepremie. 

Eens deze bonificatie is betaald, wordt ze geobserveerd in de rubriek ‘Bonificatie – maandelijks’, terwijl 

in de rubriek ‘Barema’ het effect van de schaalsprong zichtbaar is. 

Afhankelijk van de gebruikte bronmaand, bevat het monitoringrapport dus ofwel gerealiseerde en 

geprojecteerde waarden ofwel alleen geprojecteerde waarden. De onderstaande tabel5 geeft een 

overzicht voor de monitoringmaanden mei en december: 

 

 

 
5Legende: A = achterstal, N = normale betaling, Real = gerealiseerd, Proj = geprojecteerd 

Vakantiegeld (PVG)
Projectie van het vakantiegeld op basis van de prestaties in het voorgaande jaar.

Eindejaarstoelage (PFA)
Projectie van de eindejaarstoelage op basis van de prestaties in de periode januari-

september van het lopende jaar.

Competentiepremie Projectie van de competentiepremie tot de einddatum van de premie.

Bonification - Jaarlijks Projectie van de bonificatie na de einddatum van de competentiepremie.

Verhoging weddenschaal
Projectie van de weddenschaalverhoging na de einddatum van de 

competentiepremie.

T1 T1 T2

jan->mei juni->dec jan->dec jan->dec jan->dec

Barema Real A + N proj proj Barema proj proj

Bonificatie Real A + N proj proj Bonificatie proj proj

REM Real A + N proj proj REM proj proj

PEM Real A + N proj proj PEM proj proj

LIM Real A + N proj proj LIM proj proj

Geobs. niet geprojecteerd Real A + N Geobs. niet geprojecteerd

PVG Real N proj PVG proj proj

PFA Real N proj proj PFA proj proj

Competentiepremie Real N proj proj Competentiepremie proj proj

Bonificatie - jaarlijks proj proj Bonificatie - jaarlijks proj proj

Verhoging weddenschaal proj proj Verhoging weddenschaal proj proj

Monitoring mei Monitoring december

T
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5 Technische info 

5.1 Methodologie 

De methodologie die gebruikt werd voor de productie van het rapport van mei 2019 is ongewijzigd 

gebleven voor de monitoring van december 2020. Ze werd geconsolideerd en beschreven in de 

Circulaire nr. 670 die de Circulaires nr. 644 en nr. 644bis heeft opgeheven. 

5.2 Raming van de competentiepremies, jaarbonificaties en verhogingen 

weddenschaal 

Het competentiepremiesysteem wordt geleidelijk afgeschaft. 

De raming van de competentiepremie, de jaarbonificaties en de weddenschaalverhogingen na het einde 

van de competentiepremie was gebaseerd op de einddata van de competentiepremie die door de 

diensten tijdens de monitoring van december 2018 waren bijgewerkt. In januari wordt elk jaar, op basis 

van de waargenomen competentiepremie, een kwaliteitsanalyse uitgevoerd en worden inconsistenties 

in de data gecorrigeerd. De laatste kwaliteitsanalyse is uitgevoerd in januari 2021. Voor de 

Staatsveiligheid, die een specifiek systeem van waarderingstoelagen hanteert, werden de data in 

februari 2021 met de dienst geactualiseerd. 

5.3 Wage drift 

Om na te gaan of er in het monitoring van december 2018 behoefte was aan een indicator voor ‘wage 

drift’ (loondrift), is een grondige analyse verricht van de projectie ten opzichte van de gerealiseerde 

kosten over een jaar (201709-201809) voor personeel dat gedurende 13 maanden ononderbroken is 

betaald. 

Voor alle entiteiten waren de resultaten goed (0,06% overschatting), maar ze verschilden nogal van 

entiteit tot entiteit (onderschatting versus overschatting). 

Er is besloten werd om voor deze monitoring geen wage drift te berekenen.  

Het team SEPP - Workforce Planning kan de zaak opvolgen, en diensten of IF die vragen hebben of aan 

het onderwerp willen werken (voor KPI 4) kunnen contact met ons opnemen. 

5.4 Verfijning projectie VTE in VTE-rapport 

Het VTE-rapport, nieuw sinds de monitoring van mei 2019, geeft de evolutie van de VTE weer over een 

tijdsspanne van 4 jaar waarbij de monitoringmaand de scharniermaand vormt. De VTE na de 

scharniermaand zijn geprojecteerde VTE. 
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De geprojecteerde VTE integreert de impact in VTE van de evenementen:  

- Onomkeerbare IN  

-  Onomkeerbare OUT 

- OUT Risico terugkeer 

-  Onomkeerbare UPG 

 

De UPGRADES beïnvloeden niet het totaal aantal VTE maar wel de berekening van het aantal VTE per 

klasse (niveau A) en per niveau. 

5.5 Geobserveerd niet geprojecteerd 

In de rubriek ‘Niet geprojecteerd’ worden alle betalingen geklasseerd die niet worden geprojecteerd. 

Meestal gaat het om vergoedingen betaald naar aanleiding van een ontslag of begrafenisvergoedingen, 

dus betalingen met een eenmalig karakter. Maar we vinden hier ook de vergoedingen terug die aan 

externe personen worden uitbetaald, zoals de vergoedingen voor enquêteurs (bv. de personen die voor 

het NIS enquêtes uitvoeren), vergoedingen voor de juryleden van een selectie of verbeteraars van testen 

bij Selor.  

Deze rubriek is relatief onbelangrijk voor de meeste diensten maar voor de diensten die vergoedingen 

aan externen betalen zoals de FOD Economie en de FOD BOSA kan het nuttig zijn kennis te hebben van 

de omvang van de geobserveerde betalingen. 

Om de diensten een beter inzicht te geven in de aard van de betalingen die onder de rubriek 

‘Geobserveerd niet geprojecteerd’ worden geklasseerd, werden twee nieuwe subrubrieken gecreëerd, 

namelijk: 

• ‘Toelagen voor externen’ omvat de vergoedingen aan enquêteurs, vergoedingen aan juryleden 

en aan verbeteraars van testen bij Selor, presentiegeld … 

• ‘Andere niet geprojecteerde toelagen’ omvat de resterende vergoedingen zoals 

ontslagvergoedingen, begrafenisvergoedingen … 

5.6 Nieuw: lijsten met de individuele personeelskost 

Zoals al eerder vermeld, wordt de personeelslast individueel geraamd en wordt ook de impact van de 

onomkeerbare evenementen voor elk evenement afzonderlijk geraamd. De resultaten van deze 

ramingen worden vervolgens geaggregeerd tot een globaal resultaat dat in de rapporten van de 

monitoring wordt geïntegreerd. 

De diensten ontvingen tot nu toe bij elke monitoring de lijsten met de individuele toekomstige 

evenementen (IN FUTUR, OUT OBSERVED Risk Return, OUT FUTUR en UPGRADE FUTUR). Deze lijsten 

bevatten per evenement de geraamde impact op de loonkost en op de VTE over twee jaar. De diensten 

beschikken in het monitoringrapport dus over gedetailleerde informatie over de budgettaire impact van 
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de toekomstige onomkeerbare evenementen en over de impact van deze evenementen op de VTE. Deze 

informatie kunnen ze in hun HR-beleid integreren. 

Meer en meer was er bij de diensten nood aan lijsten die voor elke werknemer ten laste van de 

personeelsenveloppe de VTE en de personeelskost weergeven en dus gedetailleerde informatie 

aanleveren voor het luik ‘personeelskost KPI 2’ en de geobserveerde VTE in het monitoringrapport. Het 

kunnen beschikken over een overzicht van de individuele personeelskosten die volgens de 

voorgeschreven methodologie zijn berekend, kan nuttig zijn bij diverse aspecten van het HR-beleid zoals 

bv. bij de verantwoording van een kredietaanvraag, bij de opmaak van de KPI 4 … 

Bovendien, met de nieuwe loonmotor PersoPay in productie, moesten de diensten die het meest met 

deze verandering te maken kregen, beschikken over geïntegreerde informatie. In onze verslagen en dus 

ook in onze analytische lijsten omvatten de waargenomen personeelskosten zowel de kosten die door 

SLR4  zijn vereffend als de kosten die door PersoPay zijn vereffend. 

Team SEPP - Workforce planning heeft, na de release van de monitoringrapporten 202012, voor elke 

enveloppe de volgende lijsten geproduceerd en op een beveiligde manier en conform de GDPR ter 

beschikking van de diensten gesteld: 

 Deze Excel lijst ... 

Personeelskosten 

en betaalde VTE 

bereikt per rubriek 

per persoon 

… geeft voor elk dienst de geobserveerde VTE in T (betaalde VTE in december 2020) en de 
gerealiseerde personeelskosten in 2020 per rubriek.  

Opmerking: de gerealiseerde personeelskosten omvatten niet het aandeel van de persoon in 
de eigen uitgaven van de dienst. 

De som van de gerealiseerde personeelskosten komt overeen met het bedrag van de 
gerealiseerde personeelskosten dat in het rapport Realisatie 2020 is opgenomen. 

De som van de VTE komt overeen met het aantal in 202012 geobserveerde VTE dat in het 
rapport VTE wordt vermeld. 

Geprojecteerde 

personeelskosten 

per persoon (T+1) 

… geeft per dienst voor elke persoon geraamde betaalde VTE (vanaf december 2021) en 
geraamde personeelskosten voor T+1 (2021) als volgt: 

- Individuele projectie 
- Eigen uitgaven 
- Risico terugkeer 
- Projectie KPI 2 
- Impact van IN, OUT en onomkeerbare Upgrades 

 
De som van de geraamde VTE en personeelskosten 2021 in deze lijst komen overeen met 
de geraamde VTE en personeelskosten in de monitoringsrapporten 2021. 

Geprojecteerde 

personeelskosten 

per persoon (T+2) 

… geeft per dienst voor elke persoon geraamde betaalde VTE (vanaf december 2021) en 
geraamde personeelskosten voor T+1 (2022) als volgt: 

- Individuele projectie 
- Eigen uitgaven 
- Risico terugkeer 
- Projectie KPI 2 
- Impact van IN, OUT en onomkeerbare Upgrades 

De som van de geraamde VTE en personeelskosten 2022 in deze lijst komt overeen met 
de geraamde VTE en personeelskosten in de monitoringsrapporten 2022. 
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5.7 Eigen uitgaven en globale uitgaven 

Voor sommige diensten kon de methode voor de raming van de eigen uitgaven die bij het vorige 

monitoringen werd gebruikt, als nadelig worden beschouwd. Ter herinnering: het was het bedrag van de 

eigen uitgaven dat in de laatste twaalf maanden werd waargenomen, dat als referentie werd gebruikt en 

in T+1 en T+2 werd geprojecteerd. 

Dit bedrag werd vervolgens gerelateerd aan de loonlast van de laatste 12 maanden om een percentage 

van de eigen uitgaven te bepalen, dat op zijn beurt werd gebruikt om het aandeel van de eigen uitgaven 

te berekenen dat kon worden toegeschreven aan onomkeerbare evenementen van het type IN en OUT. 

Deze techniek ging ervan uit dat de hoogte van de eigen uitgaven rechtstreeks afhing van de omvang 

van het betaalde personeel. 

Ter herinnering, de eigen uitgaven worden gedefinieerd als personeelskosten die door de entiteit zelf 

worden betaald. Meestal gaat het om kosten van abonnementen voor het openbaar vervoer. En in dit 

geval, inderdaad, hoe meer personeel, hoe meer kosten en dus eigen uitgaven. In sommige entiteiten 

wordt echter een aanzienlijk deel van de eigen uitgaven besteed aan de betaling van forfaitaire kosten, 

waarvan het bedrag onafhankelijk is van het aantal personen ten laste van de enveloppe. Voor deze 

entiteiten was de manier om het aandeel eigen uitgaven van de onomkeerbare evenementen van het 

type IN en OUT te ramen dus ongegrond. 

Om een antwoord te kunnen geven op dit probleem, heeft team SEPP - Workforce Planning de 

effectiviteit van verschillende methoden voor de raming van de eigen uitgaven geanalyseerd. Na deze 

analyse wordt nu gewerkt met: 

- Een uitgavenpost  ‘globale uitgaven’ 

Dankzij deze nieuwe post kunnen de entiteiten, van de personeelskosten die zij zelf betalen, de 

uitgaven identificeren die onafhankelijk zijn van het aantal personeelsleden. Bv. vergoedingen 

aan de Politie of Defensie voor de loonkosten van personeel dat specifieke missies uitvoert voor 

entiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de Kanselarij vallen. Bij de personeelskosten 

die door de entiteit zelf worden betaald, wordt dus een onderscheid gemaakt tussen dit bedrag, 

dat als globale uitgaven wordt beschouwd, en de rest, die als ‘eigen uitgaven’ worden 

gekwalificeerd. 

- Een nieuwe methode voor de raming van de eigen uitgaven 

Om de eigen uitgaven te ramen, wordt de personeelslast (expense) van de laatste 12 maanden, 

waarvan de globale uitgaven van de laatste 12 maanden worden afgetrokken, nu vergeleken 

met de loonlast (salary cost) die voor dezelfde periode is waargenomen. 

Deze delta wordt dan vergeleken met de loonlast van de laatste 12 maanden om een 

percentage uit te drukken. Dit percentage, toegepast op de individuele projectie, geeft de 

projectie van de eigen uitgaven weer. 
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Dankzij hetzelfde percentage kan ook het aandeel van de eigen uitgaven worden opgenomen in 

de impactindicatoren van de onomkeerbare evenementen. 

5.8 Provisies vakantiegeld en eindejaarspremie 

Om het principe van de betaling van de vastgestelde rechten toe te passen, berekent de nieuwe 

loonmotor PersoPay elke maand provisies voor de eindejaarspremie (EJT) en het vakantiegeld (VG). 

Vervolgens worden de definitieve bedragen voor elke persoon herberekend in de verwachte maand (mei 

voor VG en december voor EJT). Deze eindbedragen worden vergeleken met de provisies en het nog 

niet-gefinancierde verschil wordt vereffend. De betaling van VG en EJT blijft ongewijzigd, maar elke 

maand worden provisies berekend in de salariskosten en ingeboekt in de boekhouding door Fedcom. 

Om met deze wijzigingen rekening te houden, zijn nieuwe specifieke subrubrieken aan het salarymodel 

toegevoegd om de maandelijks door PersoPay berekende provisies vast te leggen. De rubriek 

‘Eindejaarspremie (EJT)’ omvat dus nu 3 subrubrieken: ‘Eindejaarstoelage’, ‘Eindejaarstoelage 

competentiepremie’ en ‘Provisie eindejaarstoelage’. Ook de rubriek ‘Vakantiegeld (VG)’ omvat nu de 

subrubrieken ‘Vakantiegeld’, ‘Vakantiegeld competentiepremie’ en ‘Provisie vakantiegeld’. 

In het 2020 Realisatierapport, vinden we: 

• in de rubriek ‘EJT’: het totaal van de 3 subrubrieken: 

o De subrubrieken ‘Eindejaarstoelage’ en ‘Eindejaarstoelage competentiepremie’ 

omvatten de berekening van het definitieve bedrag van de eindejaarspremies voor 

2020. 

o De subrubriek ‘Provisie eindejaarstoelage’ omvat het resultaat van de provisies voor 

eindejaarspremies die zijn berekend en maandelijks ten laste zijn gebracht van de 

rekeningen in 2020. 

• in de rubriek ‘VG’: het totaal van de 3 subrubrieken: 

o De subrubriek ‘Vakantiegeld’ omvat het vakantiegeld dat in mei 2020 wordt uitbetaald. 

o De subrubriek ‘Vakantiegeld competentiepremie’ omvat het gedeelte van het 

vakantiegeld dat betrekking heeft op competentiepremie die in mei 2020 worden 

betaald. 

o De subrubriek ‘Provisie vakantiegeld’ omvat het reeds voorziene bedrag voor 

vakantiegeld 2021 over de periode 06/2020-12/2020. 

In het Monitoringrapport worden de projecties voor 2021 en 2022 gepresenteerd. Merk op dat bij de 

berekening van de EJT-projecties en de VG-projecties geen gebruik wordt gemaakt van de subrubrieken 

‘Provisie eindejaarstoelage’ en de ‘Provisie vakantiegeld’ van het salarismodel. De projectiemethode 

zoals die tot nu toe is gedefinieerd, is immers nog steeds operationeel en geldt voor alle entiteiten, 
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ongeacht hun loonmotor. Bijgevolg worden de EJ- en VG-projecties berekend op basis van dezelfde 

regels als die welke in de vorige monitoringsrapporten zijn toegepast, waarbij hoofdzakelijk wordt 

uitgegaan van de rubrieken ‘Barema’ (‘Barema_N’) en de normale bonificatie (‘Bonificatie_N’) die worden 

uitbetaald, zoals verderop in het document wordt toegelicht (zie 8.4.6 en 8.4.13). 
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6 VTE-rapport 
Dit rapport geeft, per enveloppe, de evolutie van de VTE weer over een de periode van 4 jaar, nl. 2019-

2022, waarbij voor 2021 en 2022 rekening gehouden wordt met de impact in VTE van de gekende 

toekomstige personeelsbewegingen IN, OUT, UPGRADE en OUT OBSERVED Risk Return in functie van 

hun realisatiedatum. De dienst kan het aantal VTE checken in de nominatieve lijsten van de 

evenementen of in de, hierboven besproken, nieuwe individuele lijsten. 

Het rapport omvat 4 luiken: 

 

Deze tabel toont het globaal aantal VTE van de dienst eind 2020, eind 2021 en eind 2022 en geeft 

aan wat de impact is van de toekomstige evenementen: 

• De projectie voor eind 2020 = geobserveerde VTE in 202012 

• De projectie voor eind 2020 = de geobserveerde VTE in 202112 + toekomstige IN 2021 – 

toekomstige OUT 2020 + terugkeer van tijdelijk afwezigen (Risk Return) 

• De projectie voor eind 2022 = de geobserveerde VTE in 202012 + toekomstige IN 2021 en 2022 

– toekomstige OUT 2021 en 2022 + terugkeer van tijdelijk afwezigen (Risk Return) 

 

Deze tabel geeft de globale evolutie weer voor de referentieperiode 2019-2022. 

 

Deze tabel geeft het globaal aantal VTE weer op het einde van elk jaar in de referentieperiode 2019-

2022 en berekent het procentueel verschil met het aantal geobserveerde VTE in de bronmaand 

(202012) volgens de formule (aantal VTE einde jaar X – aantal VTE in 202012)/aantal VTE in 

202012. 

OUT

FTE Values 2020 2021 2022 Info

FTE projection

The observed FTE in T, increased by the projected IN 

and Risk return, and reduced by the projected OUT, 

gives the total projected FTE for T+1 and T+2.
Risk Return

Observed in 202012

IN

FTE Evolution 2019-2022 FTE delta T% FTE

2019 %

Delta T% denotes the FTE evolution between projection T 

and years T-1, T+1 and T+2

2020 %

2021 %

2022 %
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Deze tabel geeft de uitsplitsing van het aantal VTE per niveau/klasse op het einde van elk jaar 

gelegen in de referentieperiode, en berekent voor elk niveau/klasse de procentuele evolutie over 4 

jaar volgens de formule (aantal VTE’s eind 2022 - aantal VTE’s eind 2019)/aantal VTE’s eind 2019.    

De impact in VTE van de toekomstige UPGRADE op het aantal VTE per niveau/graad wordt in deze 

tabel weergegeven. Zij hebben geen invloed op de algemene ontwikkeling in de eerste 3 tabellen. 

  

N

FTE Values 2019 2020 2021 2022 delta 4Y

N-2

N-1

A4

A5

A2

A3

B

A1

D

C

All

Other
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7 Monitoringrapport 2021 (T+1) en 2022 (T+2): hoofding en labels 
Het Rapport 2021 heeft volgende hoofding: 

 

Het Rapport 2022 heeft volgende hoofding: 

 

Labels Uitleg 

T+1 – 2021 De resultaten gaan over het jaar 2021. 

T+2 – 2022 De resultaten gaan over het jaar 2022. 

RM202012 Dit is de bronmaand waarop de projecties gebaseerd zijn. Het is de maand die de scheiding 

vormt tussen de realisatie en de projectie. Voor deze monitoring vormen de gerealiseerde 

loonkosten van PersoPoint in 202012 de basis voor de projecties 2021 en 2022. 

Gr. 1. Enveloppes 

Fedcom 

Dit is de scope van de enveloppes waarvoor een monitoring van het risico is geproduceerd. 

Het gaat om de enveloppes die opgenomen zijn in Groep 1 van Circulaire nr. 690 van 29 

januari 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van 

de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes 2021 en 2022 . 

Entity Dit is de code en de naam van de enveloppe6 zoals vermeld in de bijlage bij Circulaire nr. 690 

onder Groep 1. De resultaten van het rapport gaan enkel over de vermelde entiteit. 

Report status De rapporten doorlopen opeenvolgende statussen (van ‘Not ready’ tot ‘Published’) die 

overeenkomen met de verschillende stadia van validatie van de gegevens. Een rapport krijgt 

een bepaalde status als alle criteria gekoppeld aan deze status vervuld zijn. 

 

Status Criteria op basis waarvan de status wordt toegekend 

0. Not 

Ready 

• Dit is het beginstatuut zolang niet alle criteria opgenomen onder '1. Ready' 

vervuld zijn 

1. Ready • De basisgegevens: ‘Krediet’, ‘Expense’, ‘Salary cost’ zijn ingevoerd en zijn 

volledig 

• De evenementen IN et OUT zijn gedetecteerd per dienst en per entiteit, 

verstuurd naar de dienst P&O van de klanten, aangevuld door deze laatste 

en behandeld 

• De impact van de evenementen is berekend en geverifieerd 

• De gegevens voor ‘Expense’ en ‘Salary cost’ zijn met elkaar gekruist en, in 

voorkomend geval, zijn de verschillen gedocumenteerd en gecorrigeerd 

 
6 Enveloppe: zie 11 Glossarium. 

Report status: Sent Entity

T+1 - 2021 RM202012 Gr1. Enveloppes SPF

Report status: Sent Entity

T+2 - 2022 RM202012 Gr1. Enveloppes SPF
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• De indicatoren die het rapport van de entiteit vormen zijn berekend en 

gecontroleerd 

• Vanaf deze status kan het rapport naar de dienst verstuurd worden 

2. Sent • Het rapport met status ‘Ready’ is samen met de lijsten van de 

geconsolideerde evenementen aan de diensten ter controle voorgelegd 

3. Released • De eventuele vragen en opmerkingen van de diensten zijn geanalyseerd en 

behandeld 

• In voorkomend geval zijn de gegevens geactualiseerd of vervolledigd en 

gedocumenteerd in de opmerking vervat in het rapport 

• Een syntheserapport is opgemaakt voor alle geconsolideerde entiteiten 

van een dienst 

4. Published • Het syntheserapport van elke dienst is meegedeeld aan de leidend 

ambtenaar en aan de geaccrediteerde Inspecteur van Financiën 

• Een globaal syntheserapport dat alle gegevens van de gemonitorde 

diensten omvat is opgemaakt 

• Het globale syntheserapport is overgemaakt aan de Task Force, aan het 

interfederaal korps van de IF en aan de betrokken colleges 
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8 Het monitoringrapport 2020 (T+1) en 2022 (T+2): resultaten 

8.1 Limiet  

 

De limiet is het maximale budget dat beschikbaar is om de personeelskosten te dekken. Het wordt 

gepubliceerd in Circulaire nr. 690 voor 2021 en 2022. 

8.2 Cash not used 

Dit is het boekhoudkundige saldo in 2020 (d.w.z. het verschil tussen de aangepaste begroting en de 

hieronder gedefinieerde gerealiseerde uitgaven). 

8.3 KPI 1a 

 

KPI 1a = Limiet 2021 – Gerealiseerde expense 2020 

De KPI 1a uitgedrukt in % :  
𝐾𝑃𝐼 𝐼𝑎

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡 𝑉𝐾 2021
 

8.3.1 Gerealiseerde expense 2020 

Het bedrag van de gerealiseerde personeelslasten in de laatste 12 maanden vanaf 202012. Het gaat dus 

over de gerealiseerde personeelslasten 2020 (bron: Fedcom). 

8.4 KPI 2 

8.4.1 KPI 2 

KPI 2 2021 = Limiet VK 2021 – projectie totale personeelskost 2021 

KPI 2 2022 = Limiet VK 2022 – projectie totale personeelskost 2022 

8.4.2 % KPI 2 

De KPI 2 2021 uitgedrukt in % : 
𝐾𝑃𝐼 𝐼𝐼 2021

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡 𝑉𝐾 2021
 

De KPI 2 2022 uitgedrukt in % : 
𝐾𝑃𝐼 𝐼𝐼 2022

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡 𝑉𝐾 2022
 

Limiet

Gerealiseerde expense 2019

% KPI Ia

KPI Ia
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8.4.3 Projectie van de totale personeelskost 

De projectie van de totale personeelskost omvat: 

   

Vermits we ons voor deze monitoring baseren op de maand december 2020, projecteren we de totale 

personeelskost voor de jaren 2021 en 2022. 

Voor de maandelijkse individuele projecties wordt het maandbedrag dat moet worden geprojecteerd 

berekend volgens de berekeningsmethode die het meest geschikt is voor de betreffende rubriek en dit 

bedrag wordt geprojecteerd op elke maand van 2021, dus het maandbedrag X 12. Idem voor 2022. 

Voor de jaarlijkse individuele projecties wordt een jaarbedrag geprojecteerd in overeenstemming met de 

meest geschikte methode, gebaseerd op de reglementering. 

In punt 12 van dit document wordt een voorbeeld van projectie van de individuele kost gegeven. 

8.4.4 Bepaling van de prestaties 

De individuele projectie hangt voor de meeste rubrieken af van de prestaties van de persoon in de 

betrokken maand of in de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen. 

Een persoon wordt geacht prestaties geleverd te hebben: 

• in een gegeven maand als zijn VTE > 0 in de betrokken maand 

• in een referentieperiode als de ∑ VTE > 0 in de betrokken referentieperiode 

De VTE voor een gegeven maand is > 0 als voor het contract van de persoon een normale wedde wordt 

geobserveerd in de subrubriek ‘Bruto baremiek’. 

Barema

Bonificatie - Maandelijks

Maandelijks recurrent

Maandelijks periodiek

Maandelijks lineair

Vakantiegeld

Eindejaarstoelage

Competentiepremies
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Verhoging weddenschaal
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De VTE komt overeen met het betaalde werkregime zoals vermeld in de betaalgegevens. In functie van 

dit regime wordt de VTE uitgedrukt in fracties van de eenheid: 1 = voltijd, 0,5 = halftijds ... en kan daarom 

variëren als de persoon van werkregime verandert. 

Als de projectie gebaseerd is op nog niet gerealiseerde prestaties, gaan we ervan uit dat het werkregime 

dat is waargenomen in de monitoringmaand ongewijzigd blijft voor de komende maanden. Bv. in deze 

monitoring van december 2020 is de berekening van de eindejaarstoelage 2020 gebaseerd op de som 

van de prestaties geleverd tussen januari en september 2021. In 2021 zijn er echter nog geen prestaties 

gerealiseerd vermits we ons baseren op de betaalgegevens van december 2020. We projecteren de VTE 

geobserveerd in 202012 op elke maand van 2021. Dus de eindejaarstoelage 2020 zal gebaseerd zijn op 

de som van de VTE tijdens de eerste 9 maanden (= VTE van 202012 x 9). Als de persoon geen VTE heeft 

in december, zal er ook geen eindejaarstoelage 2021 kunnen berekend worden. 

Voor het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de competentiepremie … worden pro rata de prestaties 

geraamd. De prestatiebreuk die wordt toegepast heeft in de teller het totaal van de prestaties 

(geobserveerde en/of geprojecteerd VTE) van de persoon in de referentieperiode en in de noemer het 

totaal van de voltijdse prestaties in de referentieperiode waarbij elke maand in deze periode gelijkgesteld 

wordt met 1 VTE. 

∑ geobserveerde/geprojecteerde VTE v/d persoon in de referentieperiode    ==> ≤ 1 
∑ voltijdse VTE in de referentieperiode (=aantal maanden in de periode) 

8.4.5 Barema 

Maandbedrag Het barema dat geprojecteerd wordt, komt overeen met het maximum gemiddelde barema 

dat gedurende de laatste 12 maanden te rekenen vanaf de bronmaand is geobserveerd, 

omgerekend naar de VTE van de bronmaand. 

Voorwaarde De persoon moet in de bronmaand een VTE > 0 hebben. 

Projectiemethode 

 

Het normale barema geobserveerd in elk van de laatste 12 maanden wordt gedeeld door de 

VTE van elke betrokken maand. 

Het hoogste gemiddelde barema wordt vermenigvuldigd met de VTE van de persoon in de 

bronmaand en vervolgens: 

• voor 2021: vermenigvuldigd met 12 

• voor 2022: vermenigvuldigd met 12 

Type Rubriek

Normaal

Barema

Achterstal
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8.4.6 Bonificatie – maandelijks 

Maandbedrag De bonificatie geobserveerd in de bronmaand wordt geprojecteerd als maandelijkse 

bonificatie. 

Voorwaarde De persoon moet een normale bonificatie ontvangen hebben in de bronmaand. 

Projectiemethode 

 

De in de bronmaand geobserveerde normale bonificatie wordt: 

• voor 2021: vermenigvuldigd met 12 

• voor 2022: vermenigvuldigd met 12 

8.4.7 Maandelijks recurrent (REM) 

Maandbedrag De maandelijks recurrente betaling geobserveerd in de bronmaand wordt geprojecteerd als 

maandelijks recurrent. 

Voorwaarde De persoon moet een normale recurrente betaling ontvangen hebben in de bronmaand. 

Projectiemethode 

 

De in de bronmaand geobserveerde normale recurrent wordt: 

• voor 2021: vermenigvuldigd met 12 

• voor 2022: vermenigvuldigd met 12 

8.4.8 Maandelijks periodiek (PEM) 

Maandbedrag Het gemiddelde van de maandelijkse periodieke betaling geobserveerd in de laatste 12 

maanden vanaf de bronmaand wordt geprojecteerd als maandelijks periodiek. 

Voorwaarde De persoon moet: 

1. een normale maandelijks periodieke betaling ontvangen hebben in de laatste 12 

maanden (minimum 1 maand) 

2. een VTE > 0 hebben in de bronmaand 

Projectiemethode 

 

De normale maandelijks periodieke betaling die in elk van de 12 laatste maanden is 

geobserveerd, wordt omgerekend naar een betaling zonder index. De som van deze niet-

Type Rubriek

Normaal

Bonificatie

Achterstal

Type Rubriek

Normaal

REM

Achterstal

Type Rubriek

Normaal

PEM

Achterstal
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geïndexeerde bedragen wordt gedeeld door 12. Het aldus bekomen gemiddelde wordt 

gekoppeld aan de index van de bronmaand en vervolgens: 

• voor 2021: vermenigvuldigd met 12 

• voor 2022: vermenigvuldigd met 12 

8.4.9 Maandelijks lineair (LIM) 

Maandbedrag Het gemiddelde van de maandelijks lineaire betaling geobserveerd in de laatste 12 

maanden vanaf de bronmaand wordt geprojecteerd als maandelijks lineair. 

Voorwaarde De persoon moet: 

1. een normale maandelijks lineaire betaling ontvangen hebben in de laatste 12 maanden 

(minimum 1 maand) 

2. een VTE > 0 hebben in de bronmaand 

Projectiemethode 

 

De normale maandelijks lineaire betaling die in elk van de 12 laatste maanden is 

geobserveerd wordt omgerekend naar een betaling zonder index. De som van deze niet-

geïndexeerde bedragen wordt gedeeld door 12. Het aldus bekomen gemiddelde wordt 

gekoppeld aan de index van de bronmaand en vervolgens: 

• voor 2021: vermenigvuldigd met 12 

• voor 2022: vermenigvuldigd met 12 

8.4.10 Vakantiegeld (PVG) 

Jaarbedrag Een persoon ontvangt vakantiegeld (PVG) op basis van de geleverde prestaties in het 

voorgaande jaar. Het wordt betaald in mei. 

In deze monitoring wordt een PVG geprojecteerd voor 2021 en 2022. 

Voorwaarde Voor de projectie van het PVG in 2021, moet de persoon in 2020 prestaties geleverd 

hebben. De prestaties worden berekend op basis van de geobserveerde VTE in 2020. Dit 

houdt in dat de VTE in de beschouwde periode > 0 moet zijn. 

Voor de projectie van het PVG in 2022, moet de persoon in 2021 prestaties geleverd 

hebben. Het gaat in dit geval om geprojecteerde prestaties in 2021 op basis van de VTE 

geobserveerd in 202012. De persoon moet dus een VTE > 0 hebben in 202012. 

Als de persoon een normale bonificatie ontvangen heeft in 202012 wordt er rekening mee 

gehouden. Als hij een normale competentiepremie ontvangen heeft in 2020 wordt dit ook 

mee in rekening gebracht (zie hieronder). 

 

 

Type Rubriek

Normaal

LIM

Achterstal
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Berekening PVG mandaathouders = vast deel x prestaties + wijzigbaar deel x prestaties 

Voor mandaathouders bepalen de volgende parameters de berekening voor 2021 en 2022 

(zie Circulaire nr. 6717 en het KB van 13/07/20178): 

• Vast deel = 1.235,52€ voor volledige prestaties 

• Wijzigbaar deel = 13,2% van de maandelijkse bezoldiging van de maand maart* 

van het lopende jaar, voor volledige prestaties 

PVG statutairen en contractuelen = 92% wedde maart x prestaties + 92% betaalde 

competentiepremie/12 

Voor statutairen en contractuelen bepaalt het de reglementering9 dat, bij volledige 

prestaties, het vakantiegeld gelijk is aan 92% van de bezoldiging die verschuldigd is of had 

moeten zijn in de maand maart van het lopende jaar. Dit wordt verhoogd met 92% van een 

twaalfde van de competentiepremie betaald in het voorgaande jaar. 

*Voor de bepaling van de maandwedde van maart worden voor deze monitoring het 

normale barema (‘Barema_N’) en de normale bonificatie (‘Bonificatie_N’) betaald in 202012, 

zonder werkgeversbijdragen, als vertrekbasis genomen. 

 

 

Voor de OUT in december 2020 die nog gepresteerd hebben in 2020, wordt een vakantiegeld 2021 

geraamd als ze geen geanticipeerd vakantiegeld 2020 ontvangen hebben. Het laatst betaalde normale 

barema en de laatst betaalde normale bonificatie worden als vertrekbasis genomen voor de bepaling 

van de wedde van maart. 

 
7 Circulaire nr. 671van 6 maart 2019 - Vakantiegeld 2019 van de mandaathouders kan op Fedweb geraadpleegd worden 
8 Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal 

openbaar ambt, art. 15 
9 Koninklijk besluit van 13 juli 2017, art. 14 

Parameters Vakantiegeld 2021 mandaathouders Vakantiegeld 2022 mandaathouders

   geobserveerd barema_N in 202012*

geobserveerde VTE in 202012

   geobserveerd barema_N in 202012*

geobserveerde VTE in 202012

* exclusief de werkgeversbijdragen * exclusief de werkgeversbijdragen

(Vast deel + Wijzigbaar deel) x Prestaties

Vast deel 1235,52 1235,52

Wijzigibaar 

deel
voltijdse maandwedde maart x 13,07% voltijdse maadwedde maart x 13,07%

Voltijdse 

maandwed

de maart

Prestaties
∑ geobserveerde VTE in 2020

12

geobserveerde VTE in 202012 x 12

12

PVG m (Vast deel + Wijzigbaar deel) x Prestaties

https://fedweb.belgium.be/nl


Technische documentatie 202012  31 

 

8.4.11 Eindejaarstoelage (PFA) 

Jaarbedrag Een persoon ontvangt een eindejaarstoelage (PFA) op basis van de prestaties geleverd in 

de periode januari tot september van het lopende jaar. De toelage wordt betaald in 

december. 

In deze monitoring wordt een PFA geprojecteerd voor 2021 en 2022. 

Voorwaarde De persoon moet gepresteerd hebben in 2021 en in 2022. Het gaat om geprojecteerde 

prestaties op basis van de VTE geobserveerd in 202012. De persoon moet dus een VTE > 

0 hebben in 202012. 

Als de persoon een normale bonificatie ontvangen heeft in 202012 wordt er rekening mee 

gehouden. Als hij een normale competentiepremie ontvangen heeft in 2020, wordt dit ook 

mee in rekening gebracht (zie hieronder). 

Berekening PFA= vast deel x prestaties + wijzigbaar deel x prestaties + supplement van 7% (begrensd) 

x prestaties + betaalde competentiepremie x 2,5% + werkgeversbijdragen 

De volgende parameters (zie Circulaire nr. 68710) bepalen de berekening van de PFA in 

2020 en 2021. Voor volledige prestaties: 

- Vast deel = 761,22€ 

- Wijzigbare delen: 

Het 1e wijzigbaar deel is 2,5 % van de jaarlijkse bezoldiging die tot grondslag 

diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand 

oktober* van het beschouwde jaar. 

Het 2e wijzigbaar deel is het supplement van 7% van de maandelijkse 

bezoldiging verschuldigd voor dezelfde maand oktober. Dit supplement is als 

volgt begrensd : 

- Het wordt opgetrokken tot 175,7539 € als het resultaat van de 

berekening lager is dan dit bedrag. 

- Het wordt beperkt tot 351,5079 € als het resultaat van de berekening 

hoger is dan dit bedrag. 

 
10 Circulaire nr. 687 van 6 november 2020 – Eindejaarstoelage 2020 kan op Fedweb geraadpleegd worden. 

Parameters Vakantiegeld 2021 statutairen/contractuelen Vakantiegeld 2022 statutairen/contractuelen

(geobserv. barema_N in 202012 + geobserv. 

bonificatie_N in 202012)*

geobserveerde VTE in 202012

(geobserv. barema_N in 202012 + geobserv. 

bonificatie_N in 202012)*

geobserveerde VTE in 202012

* exclusief de werkgeversbijdragen * exclusief de werkgeversbijdragen

PVG Comp
geobserveerde competentiepremie_N in 2020  x 92%

12

geobserveerde competentiepremie_N in 2020  x 92%

12

Voltijdse 

maandwed

de maart

PVG s/c PVG Wedde x Prestaties + PVG Comp PVG Wedde x Prestaties + PVG Comp

PVG Wedde voltijdse maandwedde maart x 92% voltijdse maandwedde maart x 92% 

Prestaties
∑ geobserveerde VTE in 2020

12

geobserveerde VTE in 202012 x 12

12

https://fedweb.belgium.be/nl
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De werkgeversbijdragen zijn de volgende: 

Voor statutairen: 

- Het bedrag van de werkgeversbijdrage verschuldigd op het verschil 

tussen het actuele vast deel en het vast deel toegekend in 1990 = 

21,1943€ (= bedrag berekend in Circulaire nr. 687). 

- De werkgeversbijdrage van 5,25% verschuldigd op het supplement van 

7%. 

Voor mandaathouders (14,12 %) en voor contractuelen (23,62 %) worden de 

werkgeversbijdragen op het volledige bedrag van de PFA toegepast. 

*Voor de bepaling van de wedde (jaar/maandwedde) van oktober wordt voor deze 

monitoring het normale barema (‘Barema_N’) en de normale bonificatie (‘Bonificatie_N’) 

als vertrekbasis genomen. 

 

 

8.4.12 Competentiepremies 

De projectie van de competentiepremies voor T+1 (september 2021) en T+2 (september 2022) is 

gebaseerd op de volgende parameters: 

• Aantal maanden competentiepremie die in aanmerking te nemen zijn 

Voor T+1 loopt de referentieperiode van 202009 -> 202108. Ze omvat 12 maanden competentiepremie 

of minder, afhankelijk van de einddatum van de competentiepremie. 

Voor T+2 loopt de referentieperiode van 202109 -> 202208. Ze omvat 12 maanden competentiepremie 

of minder, afhankelijk van de einddatum van de competentiepremie. 

! ! De einddatum = de eerste maand dat de persoon geen recht meer heeft op een competentiepremie. 

Parameters Eindejaarstoelage 2021 Eindejaarstoelage 2022

(geobserv. barema_N in 202012 + geobserv. bonificatie_N 

in 202012) *  x 12

geobserveerde VTE in 202012

(geobserv. wedde_N in 202012 + geobserv. bonificatie_N 

in 202012) *  x 12

geobserveerde VTE in 202012
* exclusief de werkgeversbijdragen * exclusief de werkgeversbijdragen

(geobserv. barema_N in 202012 + geobserv. bonificatie_N 

in 202012) *

geobserveerde VTE in 202012

(geobserv. barema_N in 202012 + geobserv. bonificatie_N 

in 202012) *

geobserveerde VTE in 202012
* exclusief de werkgeversbijdragen * exclusief de werkgeversbijdragen

PFA Comp 

(PFAC)
geobserveerde competentiepremie_N in 2020 x 2,5% geobserveerde competentiepremie_N in 2020 x 2,5%

Werkeversbijdrag

en (WB)

contractueel= [(VD+WD+SUP) x Prest + PFAC)] x 23,62%

manager= [(VD+WD+SUP) x Prest + PFAC)] x 14,12%

statutair= SUP x Prest x 5,25% + 21,1943 x Prest

contractueel= [(VD+WD+SUP) x Prest + PFAC)] x 23,62%

manager= [(VD+WD+SUP) x Prest + PFAC)] x 14,12%

statutair= SUP x Prest x 5,25% + 21,1943 x Prest

Wijzigbaar deel 

(WD)
voltijdse jaarwedde oktober  x 2,5% voltijdse jaarwedde oktober  x 2,5%

Voltijdes 

jaarwedde 

oktober

Voltijdse 

maandwedde 

oktober

Vast deel (VD) 761,22 761,22

PFA (VD + WD + SUP) x Prest + PFAC + WG (VD + WD + SUP) x Prest + PFAC + WG

Supplement 7%  

(SUP)

voltijdse maandwedde oktober x 7% 

(minimum 175,7539 en maximum 351,5079)

voltijdse maandwedde oktober x 7% 

(minimum 175,7539 en maximum 351,5079)

Prestaties (Prest)
geobserveerde VTE in 202012 x 9

9

geobserveerde VTE in 202012 x 9

9
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• Aantal VTE in de geldigheidsperiode van de competentiepremie 

Omdat het bedrag van de competentiepremie afhankelijk is van de prestaties geleverd in de 

geldigheidsperiode, wordt de som van de VTE in deze periode berekend. Voor de prestaties geleverd in 

de periode 202009-202012 nemen we de geobserveerde VTE. De prestaties na 202012 zijn 

geprojecteerde prestaties op basis van de VTE geobserveerd in 202012. De persoon moet dus een VTE 

> 0 hebben in 202012. 

 

• Bedragen van de competentiepremies 

 

Het personeel van de Veiligheid van de Staat ontvangt een waarderingstoelage volgens hetzelfde 

principe als de competentiepremies. 

Einddatum competentiepremie ETP T+1 (2021) ETP T+2 (2022)

202009 < als einddatum ≤202101 ∑ geobserveerde VTE's  202009->einddatum

202101 < als einddatum < 202109 ∑ geobserveerde VTE's  202009->202012

+

∑ geprojecteerde VTE's 202101->einddatum

als einddatum = 202109 ∑ geobserveerde VTE's  202009->202012
+

∑ geprojecteerde VTE's 202101-> 202108

202109 < als einddatum < 202209 ∑ geobserveerde VTE's  202009->202012
+

∑ geprojecteerde VTE's 202101-> 202108

als einddatum ≥ 202209 ∑ geobserveerde VTE's  202009->202012
+

∑ geprojecteerde VTE's 202101-> 202108

VTE's in geldigheidsperiode competentiepremie

∑ geprojecteerde VTE's 202109->einddatum

∑ geprojecteerde VTE's  202109->202208

Niveau Normaal Veiligheid van de Staat

Niveau A A1: 2.000 A3 of A4a: 3000

A2 of A3: 3.000

Niveau B 2.000 B3, B4a of B5: 2500

BI : 2.500

Niveau C 1.700

Niveau D 1.000

DT1: 800

Niet geïndexeerd jaarbedrag 
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! ! Opgelet, de weddenschaal die in aanmerking wordt genomen om het bedrag van de premie te 

bepalen, is de weddenschaal betaald in de bronmaand (202012) en niet de weddenschaal waarvoor de 

persoon recht heeft op een competentiepremie. Dit is een vereenvoudiging van het projectiemodel, wat 

kan leiden tot kleine verschillen tussen de projectie en de werkelijk betaalde premie (bv. voor een 

persoon die nog steeds een competentiepremie als A1 ontvangt maar ondertussen bevorderd is naar A2 

wordt in de projectie 3000 in plaats van 2000 als basisbedrag genomen). 

• Berekeningsmethode 

Als de persoon een einddatum voor competentiepremie >202009 heeft én gepresteerd heeft in de 

geldigheidsperiode van de competentiepremie (= ∑ VTE’s >0). 

 

• Bijzonder geval 

Omdat het model grotendeels gebaseerd is op de einddatum van de geldigheid van de 

competentiepremie en om het risico op onderschatting van de competentiepremies te vermijden, is een 

projectie voorzien voor de gevallen waarvan de meegedeelde einddatum van de competentiepremie nog 

een kwaliteitsfout vertoont. Voor de statutairen die een competentiepremie ontvangen hebben in 

202009, ondanks het feit dat hun einddatum geldigheid zich situeert vóór 201909, wordt een volledige 

competentiepremie geprojecteerd in T+1 en T+2 op voorwaarde dat ze nog niet betaald zijn in de laatste 

weddenschaal van hun graad/klasse (door de contractuelen en de personeelsleden betaald in de laatste 

schaal uit te sluiten vermijden we de gevallen die recht hadden op een verlenging van de 

competentiepremie tot 31/12/2016). 

Omdat de kwaliteitscontrole elk jaar wordt uitgevoerd, zal deze situatie slechts bij uitzondering 

voorkomen. 

 

8.4.13 Bonificatie - jaarlijks 

De berekening van de jaarbonificatie gaat om de berekening van de kost van de bonificatie voor 

diegenen die er recht op hebben maar in de plaats daarvan nog steeds een competentiepremie 

ontvangen met een lopende geldigheidsduur. 
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De jaarbonificatie wordt geprojecteerd vanaf de einddatum van de geldigheid van de 

competentiepremie. 

• Aantal maanden bonificatie 

Voor T+1 (2021) en T+2 (2022) wordt het aantal maanden bonificatie berekend. Twee gevallen worden 

onderscheiden: 

1. De einddatum van de competentiepremie situeert zich in 2021 (na december 2020):  

de persoon heeft recht op de bonificatie in 2021 (vanaf de einddatum van zijn competentiepremie) 

en het volledige jaar 2022. 

2. De einddatum van de competentiepremie situeert zich in 2022:  

de persoon heeft recht op de bonificatie in 2022 vanaf de einddatum van zijn competentiepremie. 

 

 

 

• Loopbanen die recht geven op bonificatie 

De bonificatie wordt berekend voor de personen die behoren tot de zogenaamde ‘kanteling’ loopbanen: 

- AA = de oude federale loopbaan 

- EPI_AA = de oude administratieve loopbaan van de strafinrichtingen 

- IBZ_VP = de oude loopbaan van het veiligheidspersoneel bij IBZ 

- OJ_GR = de oude loopbaan van de griffiers/secretarissen bij de rechterlijke orde 

 

• Bedragen bonificatie 

De volgende niet geïndexeerde jaarbedragen worden onderscheiden: 

 

De verminderde bonificatie wordt toegekend aan de personen die in de bronmaand betaald zijn in de 

laatste weddenschaal van hun graad/klasse. 

Niveau Klasse/graad
Volledige 

bonificatie

Verminderde 

bonificatie

A A1, A2, A3 3.000 800

A A4, A5 2.000 800

B BA, BT

BF (Financieel deskundige en Penitentiair 

financieel deskundige)

B BI

BF (Fiscaal deskundige)

C Allemaal 1.700 500

D Allemaal behoudens de DT1 1.000 400

D DT1 800 200

500

2.500 500

2.000
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• Berekeningsmethode 

1. Een bonificatie wordt geraamd als de persoon het maximum van zijn wedde nog niet heeft bereikt. 

Bijgevolg wordt voor elke persoon de delta met het maximum berekend. 

Deltamax = de maximumwedde – de wedde van de persoon in de bronmaand 

• De maximumwedde is het maximumbedrag van de weddenschaal waarboven de persoon geen 

recht meer heeft op een bonificatie. Het is gelijk aan de laatste trap van het hoogste 

reglementaire barema verbonden aan de klasse of graad van de persoon in de bronmaand (bv. 

voor elke persoon die in 202012 in de weddeschaal BA1, BA2 of BA3 betaald is, is de 

maximumwedde gelijk aan de laatste trap van de weddeschaal BA3). 

Om een juiste vergelijking te kunnen maken met de wedde die aan de persoon betaald is, wordt 

het jaarbedrag van de reglementaire wedde gedeeld door 12, vermenigvuldigd met de index 

geldig in de bronmaand en vervolgens omgerekend naar de VTE van de persoon in de 

bronmaand. 

• De wedde van de persoon in de bronmaand is de betaalde normale baremieke wedde in 202012 

(= normale betaling ‘brt’ die in 202012 geklasseerd is in de subrubriek ‘Bruto baremiek’). 

Opmerking: de impact van de weddenschaalverhoging na afloop van de geldigheidsduur van de 

competentiepremie wordt niet toegevoegd aan de ‘baremieke wedde van 202012 om de 

vergelijking met het maximumbedrag te maken. 

 

2. Als deltamax ≠ 0, wordt het bedrag van de eerste bonificatie als volgt geraamd: 
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Projectie bonificatie = bedrag van de volledige bonificatie Projectie bonificatie  = bedrag van de verminderde bonificatie

x 1/12 x 1/12

x index van 202012 x index van 202012

x (1+ werkg.bijdragen geldig in 202012) 

x VTE in 202012 x VTE in 202012

Projectie bonificatie = bedrag deltamax Projectie bonificatie = bedrag deltamax 

Als (deltamax - volledige bonif*1/12*index*VTE van 202012) < 0 Als (deltamax - verminderde bonif*1/12*index*VTE de 202012) < 0

x het aantal maanden bonificatie berekend voor 

het jaar van de projectie

x het aantal maanden bonificatie berekend voor 

het jaar van de projectie

x (1+ werkgeversbijdragen geldig in 202012)x (1+ werkg.bijdragen geldig in 202012)  

x het aantal maanden bonificatie berekend 

voor het jaar van de projectie

x het aantal maanden bonificatie berekend 

voor het jaar van de projectie

Het volledige bedrag of beperkt tot de deltamax ? Het volledige bedrag of beperkt tot de deltamax ?

Als (deltamax - volledige bonif*1/12*index*VTE van 202012) ≥ 0 Als (deltamax - verminderde bonif*1/12*index*VTE de 202012) ≥ 0

x (1+ werkgeversbijdragen geldig in 202012) 

De volledige bonificatie De verminderde bonificatie

Als de persoon behoort tot een 'kanteling' loopbaan

Als hij een einddatum competentiepremie in 2021 of 2022 heeft

Als hij nog niet de maximum reglementaire wedde bereikt heeft (zijn deltamax ≠ 0)

Als hij in de bronmaand een VTE >0 heeft

Een bonificatie wordt geprojecteerd vanaf de einddatum van de competentiepremie

welke bonificatie?

De persoon is niet betaald in de laatste weddenschaal De persoon is betaald in de laatste weddenschaal
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8.4.14 Verhoging weddenschaal 

De weddensprong wordt geprojecteerd vanaf de einddatum van de geldigheid van de 

competentiepremie. 

• Aantal maanden weddensprong 

Voor T+1 (2021) en T+2 (2022) wordt het aantal maanden weddensprong berekend. Twee gevallen 

worden onderscheiden: 

1. De einddatum van de competentiepremie situeert zich in 2021 (na december 2020):  

de persoon heeft recht op de weddensprong in 2021 (vanaf de einddatum van zijn 

competentiepremie) en het volledige jaar 2022. 

2. De einddatum van de competentiepremie situeert zich in 2022:  

de persoon heeft recht op de weddensprong in 2022 vanaf de einddatum van zijn competentie. 

 

 

• Loopbanen en weddenschalen die recht geven op een weddensprong 

De weddensprong wordt berekend voor de personen die: 

- behoren tot de zogenaamde ‘kanteling’ loopbanen: 

▪ AA = de oude federale loopbaan 

▪ EPI_AA = de oude administratieve loopbaan bij de strafinrichtingen 

▪ IBZ_VP = de oude loopbaan van het veiligheidspersoneel bij IBZ 

▪ OJ_GR = de oude loopbaan van de griffiers/secretarissen bij de rechterlijke orde 

- niet genieten van de laatste weddenschaal 

• Bedrag van de weddensprong 

De raming van de weddensprong is uitsluitend gebaseerd op het reglementaire jaarbedrag van de 

competentiepremie voor de betrokken weddenschalen. 

• Berekeningsmethode 

Als de persoon behoort tot een ‘kanteling’ loopbaan 

Als hij een einddatum competenties in 2021 of 2022 heeft 

Als hij niet betaald is in de laatste weddenschaal 

Als hij een VTE > 0 heeft in de bronmaand 
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8.4.15 Eigen uitgaven11 

8.4.15.1 De gerealiseerde eigen uitgaven (2020) 

De gerealiseerde eigen uitgaven 2020 zijn gelijk aan het bedrag van de eigen uitgaven gerealiseerd in de 

laatste 12 maanden vanaf de bronmaand. Omdat 202012 de bronmaand is, dekt de periode van 12 

maanden het ganse jaar 2020. 

Eigen uitgaven = de gerealiseerde personeelslasten 2020 (Fedcom) – de gerealiseerde loonlasten 2020 

(PersoPoint) 

8.4.15.2 % eigen uitgaven 

Het percentage van de eigen uitgaven komt overeen met het verschil dat in de laatste 12 maanden (met 

andere woorden in 2020) is waargenomen tussen de personeelslast (expense Fedcom) en de loonlast 

(salary cost PersoPoint), vergeleken met de loonlast van de laatste 12 maanden. 

Opgelet: voor deze berekening worden het bedrag globale uitgaven afgetrokken van het  loonlast (salary 

cost PersoPoint). Dus,  

% DP = (Expense Fedcom 2020 – SalaryCost PersoPoint 2020 –Globale uitgaven 2020) / (SalaryCost 

PersoPoint 2020) 

Dit percentage wordt gebruikt om het aandeel van de eigen uitgaven met betrekking tot betaald 

personeel en onomkeerbare evenementen te ramen. 

8.4.15.3 De geprojecteerde eigen uitgaven (2021 en 2022) 

De projecties van eigen uitgaven T+1 (2021) en T+2 (2022) komt overeen met de individuele projectie 

T+1 en T+2 vermenigvuldigd met het % van de eigen uitgaven. 

8.4.16 Risico terugkeer 

Voor de personen die niet betaald zijn in 202012 wordt geen individuele kost geprojecteerd. Dit is correct 

als het gaat om definitieve vertrekken. Voor de andere gevallen bestaat er een risico op onderschatting 

omdat niet geweten is of deze vertrekken definitief zijn of dat het slechts gaat om een tijdelijke 

afwezigheid. 

• Kwalificatie door de dienst 

 
11 Eigen uitgaven: zie 11. Glossarium 
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Om de informatie over de tijdelijke afwezigheid te kunnen integreren in de projectie van de 

personeelskosten, wordt aan de diensten gevraagd de OUT aan te duiden voor wie een risico op 

terugkeer bestaat. De lijst van de OUT die ze daarvoor ontvangen, omvat de personen die niet betaald 

zijn in 202012 maar die tijdens de laatste 12 maanden nog minstens 1 keer een normale baremieke 

wedde (= een normale betaling brt in de subrubriek ‘Bruto baremiek’) hebben ontvangen. De personen 

die dus reeds OUT zijn vóór 202001 worden dus niet meer opgenomen in de lijst. 

De dienst kwalificeert de OUT in functie van het geraamd risico op terugkeer en niet noodzakelijk in 

functie van de administratieve situatie van de persoon. Als, volgens de dienst, de kans klein is dat een 

‘OUT undefined’ tijdens het jaar terugkeert, dan kwalificeert hij de OUT als ‘definitief’. 

• Kost risico terugkeer 

Voor alle OUT die de diensten als ‘OUT temporary’ kwalificeren geldt dezelfde regel. Er wordt namelijk 

een kost voor terugkeer 4 maanden na de bronmaand berekend. Deze kost corrigeert bijgevolg de 

projectie van de personeelskost en is opgenomen in de rubriek ‘Risico terugkeer’. 

Voor deze monitoring werd een kost van terugkeer in april 2021 berekend voor alle OUT die als ‘tijdelijk’ 

werden gekwalificeerd, ongeacht of ze sinds 11 of 1 maand niet meer betaald zijn. In de realiteit kan het 

dus zijn dat deze personen vroeger terugkeren of later of ook helemaal niet. Bij elke monitoring wordt 

deze oefening herhaald en krijgen de diensten de kans om de kwalificatie die in het verleden werd 

gegeven te actualiseren in functie van de informatie waarover ze dan beschikken over de niet betaalde 

personen. Een OUT waarvoor bij de vorige monitoring een risico op terugkeer bestond en die opnieuw 

opgenomen is in de lijst van de OUT verstuurd naar de dienst in de volgende monitoring, kan door de 

dienst op dat moment als ‘definitief OUT’ gekwalificeerd worden. 

• Berekening 

De berekening van het risico terugkeer gebeurt op basis van het laatst geobserveerde normale barema 

voor het vertrek van de persoon: 

 

Kost 2021 = het laatste normale barema van de persoon dat werd geobserveerd vóór zijn vertrek x 

coëfficiënt MA12 x de ordonnancering salary cost 201913 (cumulative down) 

Kost 2022 = het laatste normale barema van de persoon dat werd geobserveerd vóór zijn vertrek x 

coëfficiënt MA 

 
12 Coëfficiënt MA: zie 10 Parameters 
13 Ordonnancering salary cost 2018: zie 10 Parameters 

Type Rubriek

Normaal

Barema

Achterstal
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Het detail is te vinden in de Excel-lijsten die met het rapport Monitoring van het risico werden bezorgd 

aan de dienst. 

De MA-coëfficiënt is een berekende parameter die toelaat een jaarkost (zonder de eigen uitgaven) te 

berekenen vertrekkende van een maandwedde. 

8.5 KPI 3 

KPI 3 2021 = Limiet VK 2021 – (projectie totale personeelskost 2021 + impact 2021 van de 

onomkeerbare evenementen) 

 

KPI 3 2022 = Limiet VK 2022 – (projectie totale personeelskost 2022 + impact 2022 van de 

onomkeerbare evenementen) 

8.6 % KPI 3 

De KPI 3 2020 uitgedrukt in % :   
𝐾𝑃𝐼 𝐼𝐼𝐼 2021

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡 𝑉𝐾 2021
 

De KPI 3 2022 uitgedrukt in % :   
𝐾𝑃𝐼 𝐼𝐼𝐼 2022

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡 𝑉𝐾 2022
 

8.7 Impact onomkeerbare evenementen 

 

De impact van de onomkeerbare evenementen is de totale impact van de IN, OUT en UPGRADE. Deze 

impact wordt toegevoegd aan de projectie van de totale personeelskost met het oog op de berekening 

van de KPI 3. Het detail is te vinden in de Excel-lijsten die met het rapport Monitoring van het risico zijn 

bezorgd aan de dienst. 

8.7.1 Impact IN 

Dit is de geraamde impact van de toekomstige structurele indiensttredingen (> 12 maanden). De impact 

is positief en zal dus de projectie van de totale personeelskost doen toenemen. De impact van elke 

werving wordt berekend op basis van de kost van de weddenschaal opgenomen in de kostencatalogus 

die op basis van 201812 werd geactualiseerd (zie punt 9). De hierin toegepaste index en 

werkgeversbijdragen zijn onveranderd gebleven in 2020. 

• Voor de wervingen in 2021 

Impact onomkeerbare evenementen

Impact OUT

Impact IN

Eigen uitgaven IN/OUT

Impact UPGRADE
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Impact 2021 = kost van de betrokken weddenschaal in de kostencatalogus van 201812 voor de  

  voorziene maand van indiensttreding. 

Impact 2022 = de jaarkost van de betrokken weddenschaal in de kostencatalogus van 201812. 

• Voor de wervingen in 2022 

Impact 2021 = 0 

Impact 2022 = kost van de betrokken weddenschaal in de kostencatalogus van 201812 voor de   

  voorziene maand van indiensttreding. 

8.7.2 Impact OUT 

Het is de geraamde impact van de gekende definitieve vertrekken. De gekende definitieve vertrekken zijn 

deze meegedeeld door de dienst. De impact is negatief en zal dus de projectie van de totale 

personeelskost doen afnemen. 

De impact wordt berekend op basis van de individuele projectie T+1 (2021) en T+2 (2022) van de 

persoon: 

 

 

 

 

 

 

• Vertrek in 2021 

Impact 2021 = de individuele projectie van de persoon voor 2021 x de ordonnancering salary cost 2019 

(cumulative down) die geldt voor de voorziene maand van vertrek. Vermits de impact 

negatief is, wordt de individuele projectie 2021 van de persoon geneutraliseerd vanaf de 

maand van vertrek. De ordonnancering SalaryCost is gedifferentieerd voor entiteiten 

waarvan het personeel wordt betaald door SLR4 of door PersoPay. (zie punt 9.2) 

Impact 2022 = de individuele projectie van de persoon voor 2022. Omdat de impact negatief is wordt de 

individuele projectie 2022 bijgevolg volledig geneutraliseerd. 

• Vertrek in 2022 

Impact 2022 = de individuele projectie van de persoon voor 2022 x de ordonnancering salary cost 2019 

die geldt voor de voorziene maand van vertrek. Omdat de impact negatief is, wordt de 

individuele projectie 2022 geneutraliseerd vanaf de maand van vertrek. De 

Barema

Bonificatie - Maandelijks

Maandelijks recurrent

Maandelijks periodiek

Maandelijks lineair

Vakantiegeld

Eindejaarstoelage

Competentiepremies

Bonificatie - Jaarlijks

Verhoging weddenschaal
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ordonnancering SalaryCost is gedifferentieerd voor entiteiten waarvan het personeel 

wordt betaald door SLR4 of door PersoPay. (zie punt 9.2) 

8.7.3 Impact UPGRADE 

Het gaat om de geraamde impact van de toekomstige bevorderingen/overgangen. De impact is positief 

en zal dus de projectie van de totale personeelskost doen toenemen. De impact van elke bevordering 

wordt geraamd op basis van de kost van de bevordering opgenomen in de kostencatalogus die op basis 

van 201812 werd geactualiseerd (zie punt 9). 

• Voor de UPGRADES in 2021 

Impact 2021 = de kost van de bevordering/overgang in de kostencatalogus van 201812 voor de 

voorziene maand van realisatie. 

Impact 2022 = de jaarkost van de bevordering/overgang in de kostencatalogus van 201812. 

• Voor de UPGRADES in 2022 

Impact 2022 = de kost van de bevordering/overgang in de kostencatalogus van 201812 voor de 

voorziene maand van realisatie. 

8.7.4 Eigen uitgaven IN/OUT 

Dit is het deel van de ‘eigen uitgaven’ dat wordt berekend voor de onomkeerbare toekomstige IN’s en 

OUT’s. Voor de IN’s vertegenwoordigt dit een kost, voor de OUT’s een besparing. 

Eigen uitgaven IN/OUT = (impacts IN + impacts OUT) x % Eigen uitgaven 
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9 Kostencatalogus 
Een kostencatalogus is beschikbaar voor de diensten die een ondersteuning wensen voor de evaluatie 

van de kost van hun beslissingen inzake wervingen of promotie in een KPI 4 en 5. Omgekeerd kan hij 

ook op globaal niveau gebruikt worden om de besparingen te simuleren die nog niet gekende vertrekken 

zouden kunnen genereren. 

De kostencatalogus geeft, per weddenschaal, een gemiddelde standaardkost voor een volledig jaar en 

pro rata de maand van het jaar. 

De jaarkost in de catalogus voor de gegeven weddenschaal is een full kost. Uitgezonderd de component 

‘eigen uitgaven’, dekt hij dus zowel de wedde als het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de diverse 

premies en toelagen die gemiddeld worden betaald. 

De kostencatalogus werd geactualiseerd op basis van de waarnemingen in 201812 en is voor deze 

monitoring niet herzien, met uitzondering van de werkgeversbijdragen, die na december werden 

geactualiseerd. Zij komen overeen met die welke in 2020 van toepassing waren. 

De catalogus werd niet herzien voor de monitoring van 202012. 

9.1 Jaarloonkost per weddenschaal 

De loonkost in de catalogus is gebaseerd op de waarneming van de totale kost in elke schaal. 

Door het gemiddelde te nemen van alle individuele projecties voor een weddenschaal, beschikken we 

voor deze schaal over een gemiddelde totale loonkost geprojecteerd voor 12 maanden. 

De jaarloonkost die in aanmerking werd genomen, is de gemiddelde individuele projectie voor 2018 op 

basis van de loongegevens van december 2018 voor de enveloppes van de Groep 1 van Circulaire nr. 

690, exclusief de index en exclusief de werkgeversbijdragen. 

 

Deze jaarloonkost werd vervolgens geïndexeerd aan de index van december 2018 (die in 202012 

ongewijzigd is gebleven) en vervolgens berekend per statuut (S, C, M) door toevoeging van de 

werkgeversbijdragen die na 201812 werden geactualiseerd en die dezelfde zijn als in 202012. 

Barema
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Omdat de gemiddelde individuele projectie per weddenschaal wordt berekend, kan het aandeel van elke 

loonrubriek in de schaal verschillen, afhankelijk van de weddenschaal die werd genomen. 

Bv. de cataloguskost voor een NA11 houdt geen rekening met de bonificatie omdat de personen die in 

deze schaal zijn betaald geen recht hebben op de bonificatie, in tegenstelling tot de schaal A12 waarin 

de meeste personen een bonificatie ontvangen. 

Als er geen projectie beschikbaar is in een weddenschaal omdat er geen personen hierin betaald zijn in 

december 2018, dan wordt de referentiewaarde berekend op basis van het gemiddelde van de 

reglementaire baremieke weddenschaal dat wordt verhoogd met een % dat het verschil tussen het 

baremieke weddenschaal en de individuele projectie vertegenwoordigt. 

9.2 Een catalogus per familie weddenschalen 

De catalogus met de referentiekosten wordt opgemaakt per familie van weddenschalen. 

Elke familie is een geheel van weddenschalen specifiek voor een personeelsgroep en met een eigen 

reglementering. 

We onderscheiden momenteel volgende families: 

 

9.3 De jaarkost van een bevordering 

De kosten van de bevorderingen/overgangen worden berekend op basis van de gemiddelde kost die 

wordt geobserveerd voor/na de schaalverandering in de betreffende niveaus/klassen/groepen van 

weddenschalen. De bevorderingskosten worden geactualiseerd op basis van de veranderingen van 

weddenschalen die in de betalingen van PersoPoint worden geobserveerd. 

 

Career 

code
Benaming Beschrijving

AA Oude loopbaan Federale loopbaan in uitdoving

AN Nieuwe loopbaan Nieuwe federale loopbaan 1/01/2014

CCE_GR RVV_Griffiers Raad Vreemdelingenbetwistingen_griffiers

CCE_MG RVV_Magistraten Raad Vreemdelingenbetwistingen_magistraten

CE_AD RvS_Admin Raad van State - administratief personeel

CE_GR RvS_Griffiers Raad van State - griffiers

CE_MG RvS_ Magistraten Raad van State - magistraten

EPI_AA EPI_Admin EPI_Oude administratieve loopbaan

EPI_AU EPI_Aalmoezeniers EPI_Aalmoezeniers

EPI_BP EPI_Bewaking EPI_Bewakingspersoneel

IBZ_CT IBZ_Call takers Call Takers IBZ

IBZ_VP IBZ_Veiligheid IBZ_Veiligheidspersoneel

IF Insp. Finan. Inspectie van Financiën

MAN Managers Mandaathouders

OJ_GR RO_Gr/Secr_AA RO_Griffiers en Secretarissen in uitdoving

OJ_MG RO_Magistraten RO_Magistraten

OJ_NGR RO_Gr/Secr_AN RO_Griffiers en Secretarissen 1/01/2014

SUR Lpb. Staatsveiligheid Loopbaan Staatsveiligheid
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• Steekproef 

We hebben rekening gehouden met de bevorderingen tot en met november 2018. De veranderingen in 

weddenschaal werden verzameld vanaf januari 2014 (datum vanaf wanneer de nieuwe loopbaan AN 

werd ingevoerd). 

Voor de klassieke loopbaan (AN) werden relevante ‘schaalparen’ geïdentificeerd en gerangschikt om zo 

de types van bevordering/overgang te kunnen bepalen. Bv. de volgende schaalparen werden 

geobserveerd en in aanmerking genomen voor de bevordering van A1 naar A2. 

 

 

Voor de specifieke loopbanen (Rechterlijke Orde, Raad van State en Staatsveiligheid) werden de 

schaalparen verzameld op basis van de onomkeerbare UPG die door de diensten werden meegedeeld in 

het kader van de risicomonitoring. Daarom zijn niet alle mogelijke schaalparen berekend. Indien een 

door de dienst gevraagde ‘promotie’ sinds januari 2014 nooit is waargenomen, zijn de in aanmerking 

genomen kosten in de meeste gevallen het verschil tussen de 2 ‘schaal’-kostenindicatoren. 

• Berekeningsmethode 

 

 

De kost van een bevordering is gebaseerd op het verschil tussen: 

- de gemiddelde (normale Bruto baremieke wedde + normale Bonificatie), niet 

geïndexeerd, van de 3 maanden na de bevordering 

en 

- de gemiddelde (normale Bruto baremiek wedde + normale Bonificatie), niet 

geïndexeerd, van de 3 maanden voorafgaand aan de bevordering 

De periode van 3 maanden wordt in rekening gebracht omdat we soms een gebrek aan stabiliteit 

opmerken op het ogenblik van de bevordering (bevordering die niet op de 1e van de maand valt, fouten 

in de wedde die daarna worden gecorrigeerd ...). De meerkost op maandbasis wordt vervolgens 

Subrubriek

Bruto baremiek.N

Bruto baremiek.A

(enkel betaling brt)
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omgerekend naar een jaardelta door vermenigvuldiging, niet met 12, maar met 13,4592 ten einde ook de 

invloed van de bevordering op het PVG en de PFA te integreren. Deze coëfficiënt van 13,4592 wordt 

bekomen door 12 te vermenigvuldigen met de promo-coëfficiënt14. De jaarlijkse delta werd uiteindelijk 

vermenigvuldigd met de index die in december 2020 van kracht is en verhoogd met de 

werkgeversbijdragen. 

9.4 De kost pro rata de maand van het jaar 

De catalogus bevat ook de pro rata kosten in de maand van het jaar. Deze kosten worden berekend door 

de jaarlijkse kosten te vermenigvuldigen met het planningspercentage (cumulatief naar beneden) van de 

toepasselijke salariskosten voor 2018 voor de betrokken maand. 

9.5 De kostencatalogus op Fedweb 

De kostencatalogus kan geraadpleegd worden op Fedweb, in pdf en Excel, onder de rubriek ‘Over de 

organisatie’. 

 

  

 
14 Promo-coëfficiënt: zie 10 Parameters 
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10 Parameters 

10.1 Index 

De in aanmerking genomen index is die welke in 202012 van toepassing was: 1,7069. 

10.2 Percentages werkgeversbijdragen 

De volgende percentages zijn van toepassing in 202012 op de enveloppes die onder de scope van deze 

monitoring vallen: 

 

10.3 Ordonnancement expense 2019 

Definitie 

Voor elke maand van het jaar geeft de ordonnancering de procentuele verhouding aan tussen de 

personeelsuitgaven voor de maand in kwestie en de totale personeelsuitgaven over het jaar. Het geeft 

dus het gewicht dat elke maand vertegenwoordigt in verhouding tot de totale personeelsuitgaven 

(Fedcom).  

 

Berekening van de ordonnancering 2019 

De ordonnancering voor 2019 is berekend op basis van de werkelijke personeelskosten van Fedcom 

voor de entiteiten van Groep 1 van Circulaire nr. 676bis (SPF- en SPP-enveloppes) en houdt rekening 

met een wijziging van de index in april. 

Gebruik 

De cumulative up is gebruikt om de KPI 1 te berekenen. 

 

Status Value

M 14,1200

C 23,6200

S 5,2600

SchedulingType Year Month Value CumulativeUp CumulativeDown

Expense_E 2019 1 7,47 7,47 100,00

Expense_E 2019 2 7,4 14,87 92,53

Expense_E 2019 3 7,47 22,34 85,13

Expense_E 2019 4 7,44 29,78 77,66

Expense_E 2019 5 13,34 43,12 70,22

Expense_E 2019 6 7,52 50,64 56,88

Expense_E 2019 7 7,39 58,03 49,36

Expense_E 2019 8 7,33 65,36 41,97

Expense_E 2019 9 8,14 73,50 34,64

Expense_E 2019 10 7,52 81,02 26,50

Expense_E 2019 11 7,54 88,56 18,98

Expense_E 2019 12 11,44 100,00 11,44
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10.4 Ordonnancering salary cost 2018 

• Definitie 

De ordonnancering drukt, voor elke maand van het jaar, uit hoe de gerealiseerde loonlasten in de 

betrokken maand zich procentueel verhouden tot de gerealiseerde totale loonlasten van het jaar. Hij 

geeft dus het gewicht weer dat elke maand vertegenwoordigt in de totale loonlasten. 

• Berekening ordonnancering 2018 

Bij deze controle is gebruik gemaakt van de planning voor 2019. Deze planning voor 2019 werd 

berekend op basis van de loonkosten die PersoPoint in 2019 realiseerde voor de entiteiten van Groep 1 

van Circulaire nr. 676 bis (FOD en POD-enveloppe). 

 

Er is echter een onderscheid gemaakt om een verschillende ordonnancering toe te passen naargelang 

de entiteit haar personeel hoofdzakelijk betaalt met behulp van de SLR4- of de PersoPay-loonmotor. 

SLR4-planning komt overeen met de salariskosten die in 2019 door Persopoint worden uitgegeven voor 

Circulaire nr. 690 entiteiten die in 2020 via de SLR4-loonmotor worden betaald. PersoPay-planning komt 

overeen met de salariskosten die in 2019 door PersoPoint worden uitgegeven voor Circulaire nr. 690 

entiteiten die in 2020 via de nieuwe loonmotor worden betaald. In de PersoPay-planning worden de 

kosten voor vakantiegeld en eindejaarspremie samengevoegd en gelijkmatig over de 12 

betalingsmaanden gespreid. 

 

 

• Gebruik 

De ordonnanceringen 2019 cumulatief down worden gebruikt voor de berekening van: 

- de kost pro rata de maand van het jaar in de kostencatalogus 

- de impact pro rata de maand van vertrek van de onomkeerbare OUT 

- de kost pro rata de maand van terugkeer van de tijdelijke OUT (risico terugkeer) 
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10.5 Coëfficiënt MA (MA = Mois (Maand) -> Année (Jaar)) 

• Definitie 

De coëfficiënt laat toe op basis van een maandwedde de jaarloonkost exclusief de eigen uitgaven te 

berekenen (MA = Mois -> Année). Het volstaat niet de maandwedde te vermenigvuldigen met 12 om de 

totale loonlast op jaarbasis te bekomen. Er moet ook rekening gehouden worden met het vakantiegeld, 

de eindejaarstoelage en andere kosten zoals REM, PEM, LIM, BONI … Daarom moet de wedde met een 

hogere factor dan 12 worden vermenigvuldigd om de totale loonlast te kennen. 

• Berekening 

 

Er werd één coëfficiënt berekend door de gemiddelde loonlast over 12 maanden te delen door het 

gemiddeld normale Barema dat werd geobserveerd in de eerste maand van deze periode van 12 

maanden. Voor deze monitoring hebben we het gemiddelde normale Barema van 201605 (= eerste 

maand) genomen en vergeleken met de gemiddelde loonlast die werd geobserveerd tijdens de periode 

201605-201704 (= 12 maanden). Voor alle enveloppes die door PersoPoint betaald zijn (FOD’s, POD’s en 

ION = Groepen 1 en 2 van Circulaire nr. 659) bekomen we een coëfficiënt MA = 14,8196. 

 

 

• Gebruik 

In deze monitoring wordt de MA-coëfficiënt gebruikt bij de berekening van de kost risico terugkeer op 

basis van het laatst geobserveerde normale Barema van de persoon die OUT is in de bronmaand. 

Type Rubriek

Normaal

Barema

Achterstal

MAAND Index/mnd
Betaald normaal 

Barema/mnd

Normaal Barema 

aan index van 

201704

Betaalde 

loonlast/mnd

Loonlast aan 

index van 

201704

Betaalde 

VTE's/mnd

2017-04 1,6406 238.601.243 238.601.243 255.531.965 255.531.965 60.292

2017-03 1,6406 239.013.328 239.013.328 255.598.028 255.598.028 60.418

2017-02 1,6406 239.033.868 239.033.868 256.150.566 256.150.566 60.394

2017-01 1,6406 238.260.648 238.260.648 253.251.210 253.251.210 60.425

2016-12 1,6406 240.438.802 240.438.802 395.585.565 395.585.565 60.971

2016-11 1,6406 239.918.656 239.918.656 257.016.071 257.016.071 60.971

2016-10 1,6406 238.448.212 238.448.212 265.396.211 265.396.211 60.582

2016-09 1,6406 240.738.497 240.738.497 338.182.688 338.182.688 61.049

2016-08 1,6406 238.367.543 238.367.543 261.215.106 261.215.106 60.798

2016-07 1,6406 240.004.515 240.004.515 255.636.012 255.636.012 61.164

2016-06 1,6084 235.610.878 240.327.783 256.955.436 262.099.657 61.210

2016-05 1,6084 236.063.526 240.789.493 464.115.182 473.406.719 61.492

∑ 2.864.499.716 2.873.942.588 3.514.634.039 3.529.069.798 729.765

Gemiddeld Barema in 201605 per VTE 3.916 normaal Barema 201605 aan index van 201704 / VTE 201605 = 240.789.493/61.492

Gemiddelde VTE 60.814 ∑ VTE /12 = 729.765/12

Gemiddelde loonlast per VTE 58.031 ∑ loonlasten aan index van 201704/gemiddelde VTE = 3.529.069.798/60.814

MAcoeff  14,8196 Gemiddelde loonlast per VTE/gemiddeld Barema  in 201605 per VTE = 58.031/3.916
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10.6 Promo-coëfficiënt 

• Definitie 

Een bevordering genereert niet alleen een impact op de wedde maar ook op het vakantiegeld en de 

eindejaarstoelage. Daarom moet de meerkost in wedde als gevolg van de promotie vermenigvuldigd 

worden met een factor die groter is dan 12 als we de totale meerkost op jaarbasis willen kennen. De 

promo-coëfficiënt maakt het mogelijk de impact van de totale kost van een bevordering op het jaarloon, 

exclusief de eigen uitgaven, te berekenen. 

• Berekening van de coëfficiënt 

De promo-coëfficiënt werd berekend volgens onderstaande formule voor de enveloppes van de FOD’s 

en POD’s (Groep 1 van Circulaire nr. 663), op basis van de geobserveerde salary cost in de bronmaand 

201712, voor de statutairen: 

∑ I𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑠 2018 𝑣𝑎𝑛 (𝐵𝑎𝑟𝑒𝑚𝑎 + 𝑃𝑉𝐺 + 𝑃𝐹𝐴) 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑒𝑛 𝑊𝐺, 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑛 

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑠 2018 𝑣𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑒𝑚𝑎, 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑒𝑛 𝑊𝐺, 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑛
 

De berekening resulteerde in een promo-coëfficiënt = 1,1216. 

• Gebruik 

De promo-coëfficiënt wordt gebruikt om de totale jaarimpact van een bevordering te berekenen op basis 

van het verschil tussen de Bruto baremieke wedde vóór de bevordering en de Bruto baremieke wedde na 

de bevordering (het verschil tussen de maandweddes wordt vermenigvuldigd met (12 X 1,1216) hetzij 

met een factor 13,4592). 
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11 Glossarium 

11.1  Entiteit 

De entiteiten worden gedefinieerd door de kredieten die hun personeelsenveloppes vormen. Entiteiten, 

evenals de diensten waaronder ze zijn gegroepeerd, worden jaarlijks gedefinieerd in de bijlage bij de 

Circulaire ‘Monitoring van het risico’. Op basis van de jaarlijkse begrotingswet wordt elke enveloppe van 

de FOD’s en POD’s strikt gedefinieerd door begrotingsartikelen die zijn bestemd voor 

personeelskredieten (Begrotingsartikels 110003 en 110004). 

11.2  Betaalde VTE 

De betaalde VTE (voltijds equivalent) per maand en per entiteit, is een rekeneenheid en basiswaarde die 

genormeerd is door de Circulaire nr. 670 die de methodologie definieert voor de productie van de 

besluitvormingsinformatie die wordt gebruikt bij het proces van monitoring van het risico en van 

evaluatie van de budgettaire marge voor operationele beslissingen (IF). 

De basisdefinitie is: 

De VTE is gelijk aan het betaald werkregime van een contract waarvoor tijdens de bronmaand een 

normale recurrente loonlast werd vereffend. 

• Het betaald werkregime wordt uitgedrukt in fracties van een eenheid (1= voltijds, 0,5 = 

halftijds …) 

• Het begrip contract definieert elke juridische band van een persoon met een entiteit 

waarvan hij ten laste is. Een contract is een juridische band tussen een dienst en een 

persoon waarbij de persoon tegen betaling prestaties levert. Het contract wordt gekenmerkt 

door de hoedanigheid van de persoon (statutair, contractueel of mandaathouder). 

• Een normale loonlast is een betaling van prestaties die geobserveerd wordt in de maand M 

voor een recht dat is geopend voor de maand M (de maand van het recht is gelijk aan de 

maand van betaling). 

• De normale recurrente loonlast omvat de lonen en wedden en de recurrente toelagen. 

De hierboven gedefinieerde VTE worden geteld op basis van de vereffende (betaalde) loonlasten per 

maand van betaling, per dienst en entiteit, en worden op zijn minst gekenmerkt door hun hoedanigheid 

en hun niveau, afhankelijk van de loopbaan en de baremieke wedde die in die maand werden 

geobserveerd. 

Elke VTE wordt geteld per entiteit waarvoor de last is gemaakt. 
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11.3 Loonlast (salary cost) 

Dit is de loonkost. Voor de enveloppes die tot de scope van de monitoring van december behoren wordt 

de salary cost vereffend door PersoPoint. 

11.4 Personeelslast (expense) 

Dit is de totale personeelskost. Het omvat volgende componenten: 

• de loonlast 

• de eigen uitgaven 

Voor de enveloppes die tot de scope van de monitoring van december behoren wordt de expense 

geregistreerd in Fedcom. 

11.5  Eigen uitgaven (DP) 

De eigen uitgaven en de globale uitgaven zijn personeelskosten die door de entiteit worden betaald op 

basis van facturen.  

Voor de enveloppen die onder het monitoring vallen, zijn dit dus uitgaven die niet door PersoPoint 

worden betaald. 

Onder deze door de dienst zelf betaalde uitgaven, onderscheiden we: 

- De eigen uitgaven, waarvan de abonnementskosten het belangrijkste voorbeeld zijn. Hoe meer 

personeel een entiteit heeft, hoe hoger haar eigen uitgaven. 

- De algemene uitgaven die los staan van het aantal bezoldigde personeelsleden. Het zijn meestal 

forfaitaire bedragen. 

11.6  Onomkeerbare evenementen 

De onomkeerbare evenementen zijn genormeerd in Circulaire nr. 670. Het zijn individuele bewegingen 

die nog niet geobserveerd zijn in de loonlasten maar die zich wel al in een stadium bevinden waarin de 

procedure niet kan onderbroken worden zonder afbreuk te doen aan individuele rechten. Door hun aard 

hebben de onomkeerbare bewegingen altijd een realisatiedatum in de toekomst. 

Enkel de volgende bewegingen worden als onomkeerbaar beschouwd: 

• Een IN contractueel wanneer de dienst een arbeidsovereenkomst aan de geselecteerde 

kandidaat heeft voorgesteld. 

• Een IN statutair wanneer de dienst de geselecteerde kandidaat geconsulteerd heeft om een 

vacante betrekking in te vullen. 

• Een OUT wanneer de beëindiging van de juridische band formeel ter kennis is gebracht door het 

personeelslid aan zijn dienst (pensioen aangevraagd, opzeg gegeven …) of door de dienst aan 
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het personeelslid. De personen die de pensioenleeftijd bereiken in de horizon van de monitoring 

vallen per definitie onder onomkeerbare OUT. 

• Een UPGRADE wordt geassimileerd met een onomkeerbare beweging vanaf het moment dat de 

dienst de vacante betrekking formeel ter kennis heeft gebracht aan de potentiële kandidaten. 

 

Behalve voor de upgrade wordt geen enkel toekomstig evenement als onomkeerbaar beschouwd als de 

betrokken persoon niet gekend is. 
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12 Voorbeeld van een berekening van een individuele projectie 
Voor 2017 werden volgende betalingen geobserveerd voor een statutair CA2. De einddatum van de competentiepremie is 201807. 

 

Berekening van het gemiddelde normale barema per maand in de laatste 12 maanden vanaf de bronmaand 201712. Het maximum gemiddelde normale barema 

= 2.880€ 

 

SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE SalCost VTE

CMP N 2.000           

LIM N 16       33       17       82           20       

PFA N 2.468     

PVG N 2.600     

REM N 180     180     180     180     180     180     184     184     184          184     184     184     

BAR A 129     19       

N 2.800     1  2.500     1  2.800     1  1.400     0,5 1.400     0,5 2.800     1  2.856     1  2.856     1  2.856           1  2.856     1  2.856     1  2.880     1  

201711 201712201705 201706 201707 201708 201709 201710R
u
b

rie
k

Normaal 

of 

achter-

stal

201701 201702 201703 201704

201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712

2.800         2.500         2.800         2.800         2.800         2.800         2.856         2.856         2.856                 2.856         2.856         2.880         

Gemiddeld 

TRT_N 

(=normaal 

Barema/VTE)



 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prest 2017 = ∑ ETP 2017 = 11/12

Prest 2018 = ∑ ETP 2018 = ETP_201712*12=12/12

Prest 2019 = ∑ ETP 2019 = ETP_201712*12=12/12

LIM

moyenne LIM_N 2017 = (16+34+17+82+20)/12 = 14

proj 2018 =14*12=168

proj 2019 =14*12=168

REM REM_N observé en 201712 = 184

proj 2018 =184*12=2208

proj 2019 =184*12=2208

BAREME max TRT_N moyen 2017 = 2880

proj 2018 =2880*12=34560

proj 2019 =2880*12=34560

PVG 

proj 2018 =  (TRT_N moyen 201712 * 92%*prest 2017= 2880*92%*11/12= 2429 + COMP 201709*92%/12= 2000*92%/12= 153)=2582

proj 2019 =  (TRT_N moyen 201712 * 92%*prest 2018= 2880*92%*12/12= 2650 + COMP 201709*92%/12= 2000*92%/12= 153)= 2803

PFA

proj 2018 = partie variable: TRT_N 201712 moyen*12*2,5%*prest 2018= 2880*12*2,5%*9/9 = 864

= partie fixe 2017 :  730,81*prest 2018 = 730,81*12/12

= Supplément : TRT_N 201712 moyen*7%*prest 2018 = 2880*7%*9/9= 202 ( < maximum fixé pour 2017)

= PFA sur comp: COMP 201709*2,5%= 2000*2,5%= 50

= cotpat var: Sup*5,25%= 202*5,25%= 11

= cotpat fixe pour 2017 pour statutaires= 20,3478 (fixé dans circ PFA)

= 864+730,81+202+50+11+20,3476 =  1877

proj 2019 = PFA 2018 puisque les prestations sont identiques

COMP prestations entre 201709 et 201806 = 10/12

          de 201709 -> 201712 : 4 ETP observés/12

          de 201801 -> 201806 : 6 ETP projetés/12

compétence niv C : 1700

index en 201712 = 1,6734

cotpat stat en 201712= 5,25%

proj 2018 =1700*1,6734*(1+5,25%)*10/12=2496

BONI ETP en 201712 = 1

ANNUEL nombre de mois entre 201807 et 201812 = 6

nombre de mois entre 201901 et 201912 = 12 

bonification normale niv C : 1700 (on suppose que son deltamax > bonification) 

proj 2018 =1700*1,6734*(1+5,25%)*1*6/12=1497

proj 2019 =1700*1,6734*(1+5,25%)*1*12/12=2994

SAUT ETP en 201712 = 1

D'ECH nombre de mois entre 201807 et 201812 = 6

nombre de mois entre 201901 et 201912 = 12 

compétence niv C : 1700

proj 2018 =1700*1,6734*(1+5,25%)*1*6/12=1497

proj 2019 =1700*1,6734*(1+5,25%)*1*12/12=2994

16 (=16*1,02) ; 34 (=33*1,02) (les valeurs avant 201707 remis à l'index de 201707)

Indiv proj 2018 Indiv proj 2019

Barema 34.560               34.560               

Boni-maandelijks -                      -                      

REM 2.208                 2.208                 

PEM -                      -                      

LIM 168                     168                     

PVG 2.582                 2.803                 

PFA 1.877                 1.877                 

COMP 2.496                 -                      

Boni-jaarlijks 1.497                 2.994                 

Verhoging weddenschaal 1.497                 2.994                 

Totaal 46.885               47.604               


