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Projectie tweede jaarlijkse bonificatie 
 

In de monitoring van mei 2021 wordt een tweede jaarlijkse bonificatie geprojecteerd voor personen die 

momenteel een eerste bonificatie ontvangen en die naar verwachting een tweede bonificatie zullen 

ontvangen tijdens de periode waarop de monitoring betrekking heeft. 

 

 

Context   
 

De risicomonitoring van mei 2021 bevat, voor 2022, voor de eerste keer een projectie van de tweede 

bonificatie. De bonificatie is een element in de evolutie van de financiële loopbaan dat de loonmassa 

doet toenemen. Het is niet het enige element. De tussentijdse en forfaitaire verhogingen bijvoorbeeld 

verhogen ook de loonmassa, maar worden niet specifiek geraamd in de monitoring. Waarom de kosten 

van de tweede bonificatie dan wel? In tegenstelling tot de andere salarisverhogingen, gaat het recht op 

de tweede bonificatie, voor de meeste ambtenaren in de oude federale loopbaan, in op dezelfde datum: 

op 1 januari 2022 voor niveau A en op 1 januari 2023 voor de niveaus B, C en D. Dus op die data zullen 

de diensten een aanzienlijke stijging van de loonkost ervaren. Hoewel het aantal betrokkenen binnen de 

bonificatiecarrière afneemt, zijn er bij de FOD en de POD nog steeds meer dan 20.000 ambtenaren in de 

oude federale loopbaan. 

Personeel beïnvloed door de tweede jaarlijkse bonificatie 
 

De bonificatie wordt berekend voor personen: 

1/ die een eerste maandelijkse bonificatie ontvangen in mei 2021 

2/ in de AA loopbaan = de oude federale loopbaan  

3/ op A niveau 

Als we uitgaan van een ‘klassiek’ loopbaantraject, zullen in 2022 naar schatting alleen A-niveaus een 

tweede bonificatie krijgen. Dit komt overeen met het ‘klassieke’ loopbaantraject voor een A-niveau dat 

behoort tot de eerste loopbaan die in 2017 een eerste bonificatie kreeg (na 3 vermeldingen ‘voldoet aan 

de verwachtingen’) en sinds 2017 5 vermeldingen ‘voldoet aan de verwachtingen’ heeft geaccumuleerd. 
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De niveaus B, C en D met een klassiek traject ontvangen een tweede bonificatie in 2023. In de 

monitoring van mei 2021 is voor hen geen projectie voor de tweede jaarlijkse bonificatie opgenomen. 

 

 

4/ geen tweede maandelijkse bonificatie hebben ontvangen in de laatste 12 maanden 

Het scenario van de tweede jaarlijkse bonificatie zoals hierboven uiteengezet, is het klassieke traject. 

Sommige ambtenaren hadden echter een versnelde loopbaan, waardoor zij in 2020 of 2021 al een 

bonificatie konden ontvangen. Deze personen zijn uitgesloten van de projectie van de tweede jaarlijkse 

bonificatie, omdat de tweede bonificatie die zij reeds ontvangen, geprojecteerd wordt in de rubriek 

‘bonificatie maandelijks’. 

Om te bepalen of een persoon reeds een tweede bonificatie heeft ontvangen, werden, afhankelijk van de 

loonmotor (SLR4 of PersoPay), twee verschillende methoden gebruikt,.  

Bij PersoPay zijn enkele looncomponenten (1B39, 1B41, 1B46,1B47 ...) gewijd aan de tweede bonus. 

Indien de betrokkene gedurende de laatste 12 maanden een bedrag op deze looncomponenten heeft 

ontvangen, is de projectie van de tweede jaarlijkse bonificatie uitgesloten.  

Bij SLR4 maken de supan codes geen onderscheid tussen de eerste en de tweede bonificaties, de 

bedragen van de eerste en de tweede bonificaties worden gemengd. Daarom is een extra kolom 

(Nbboni21) uit de SLR4-bron gehaald. Deze kolom geeft aan of de persoon al dan niet het recht op de 

tweede bonificatie heeft geopend. Indien de betrokkene het recht op de tweede bonificatie heeft 

geopend, is de projectie van de tweede jaarlijkse bonificatie uitgesloten. 
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Berekening van de tweede jaarlijkse bonificatie 
 

De volgende jaarlijkse bedragen werden in aanmerking genomen volgens de weddeschaal van de 

betrokken persoon: 

 

Om tot een volledig jaarlijks bedrag te komen, werd het bedrag ‘Amount_Next_Bonifications’ 

vermenigvuldigd met de huidige index en de werkgeversbijdragen. Bovendien werd het verkregen 

totaalbedrag vermenigvuldigd met de in mei 2021 betaalde VTE's. 

De tweede jaarlijkse bonificatie wordt derhalve geprojecteerd vanaf 1 januari 2022 en voor het volledige 

jaar 2022 volgens het schema: 

 

 

 

Bemerking: om het model te vereenvoudigen worden de in aanmerking genomen bedragen van de 

tweede jaarlijkse bonificatie niet verminderd wanneer zij, samen met de wedde, de bonificaties en de 

forfaitaire verhogingen, het maximum van de laatste salaristrap van de rang bereiken. Het is dus 

Mois source data NormalizedScaleCode CareerCode LevelCode Amount_Next_Bonifications

202105 A11 AA A 3000,00

202105 A12 AA A 3000,00

202105 A21 AA A 3000,00

202105 A22 AA A 1800,00

202105 A23 AA A 1800,00

202105 A31 AA A 3000,00

202105 A32 AA A 1800,00

202105 A33 AA A 1800,00

202105 A41 AA A 3000,00

202105 A42 AA A 1000,00

202105 A43 AA A 1000,00

202105 A51 AA A 3000,00

202105 A52 AA A 1000,00

202105 A53 AA A 1000,00
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mogelijk dat voor sommige personen het als tweede jaarlijkse bonificatie geraamde bedrag te hoog is 

ingeschat.  

Echter, personen die door de loonmotor PersoPay worden betaald en die het maximum al hebben 

bereikt, zijn identificeerbaar op basis van een looncomponent. Voor deze personen is geen tweede 

jaarlijkse bonificatie geprojecteerd. Wat betreft de personen die betaald worden door de loonmotor 

SLR4, hebben we geen manier om ze te identificeren. 

Detail per persoon 
 

Het geraamde bedrag voor de tweede jaarlijkse bonificatie is beschikbaar per persoon op het Platform 

SEPP > Detailed lists > Detailed lists Monitoring May 2021 > Detail projectie 2022, in de kolom: 

 

 

Second 
bonif. Yearly 

      
De kost van de tweede bonificatie wanneer deze 

nog niet uitbetaald is   
Coût de la seconde bonification lorsqu'elle n'a pas 

encore été payée 

https://reports.sepp.belgium.be/
https://reports.sepp.belgium.be/

