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A Personeelsadministratie
1. Behandelen van een indiensttreding van een personeelslid
1.1. Administratieve verwerking van de indiensttreding 

1.1.1 Indiensttreding STAT en CNT

1.1.2 Indiensttreding student (jobstudent of werkstudent) 

1.1.3 Indiensttreding van een externe

1.1.4 Indiensttreding enqueteur FOD Economie/juryleden Selor/opleiders OFO

1.1.5

Indiensttreding: begin van terbeschikkingstelling/Talent Exchange/Special Federal Forces - 

begunstigde FOD/organisatie

1.1.6 Annulatie van een indiensttreding

1.2.

Valorisatie van beroepservaring verworven in andere 

overheidsdiensten, in de privé-sector of als zelfstandige

1.3

Vervolledigen loopbaangegevens na datum van indiensttreding nieuwe 

medewerker

1.4

Erkenning van geleverde diensten in een analoge functie als 

klasseanciënniteit

2. Beheer van de loopbaan van een personeelslid

2.1.

Administratief beheren van de loopbaan van een statutair/contractueel 

personeelslid 2.1.1

Geldelijke loopbaan - bevorderingen door overgang naar de hogere weddeschaal - premie voor 

competentieontwikkeling

2.1.2 Geldelijke loopbaan - overgangsloopbaan - toekenning schaalbonificaties

. 2.1.3 Administratieve bevordering door overgang naar de hogere klasse binnen niveau A

2.1.4 Administratieve bevordering door overgang naar het hogere niveau C, B of A

2.1.5 Benoeming tot rijksambtenaar

2.1.6 Vrijwillige federale mobiliteit 

2.1.7.1 Interfederale mobiliteit  

2.1.7.2 Intrafederale mobiliteit

2.1.8 Ambtshalve mobiliteit   

2.1.9 Mutatie / Reaffectatie

2.1.10

Begin van terbeschikkingstelling/talent exchange/special federal forces - FOD/organisatie van 

herkomst

2.1.11 Einde van terbeschikkingstelling/talent exchange/special federal forces - begunstigde FOD/organisatie

2.1.11 bis 

Einde van terbeschikkingstelling/talent exchange/special federal forces - FOD/organisatie van 

herkomst

2.1.12 Toewijzing hogere functie

2.1.13 Verlenging of einde hogere functie  

2.1.14 Toewijzing of verlenging directietoelage

2.1.15 Einde directietoelage

2.1.16

Start verlof voor opdracht van algemeen belang/ niet van algemeen belang (politiek kabinet/politiek 

mandaat/koningshuis/politieke groep)

2.1.17

Einde of verlenging verlof voor opdracht van algemeen belang / niet van algemeen belang (politiek 

kabinet/politiek mandaat/koningshuis/politieke groep)

2.1.18 Evaluatievermeldingen

2.1.19 Wijziging arbeidsovereenkomst
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2.1.20 Hernieuwing arbeidsovereenkomst

2.1.21 Verandering van graad

2.1.22 Toewijzing directietoelage voor mandaathouders ad interim 

2.1.23 Einde directietoelage voor mandaathouders ad interim 

2.1.24 C131A (aanvraag van de inkomensgarantie-uitkering of van het statuut van deeltijdse werknemer) 

2.1.25 Eedaflegging

2.1.26 Start/verlenging demotie (tijdelijke affectatie in een lagere klasse of in een lager niveau)

2.1.27 Einde demotie (vroegtijdige beëindiging tijdelijke affectatie in een lagere klasse of in een lager niveau)

2.2. Opmaak overzicht loopbaan

2.3. Specifieke loopbanen 2.3.1 Start van een mandaatfunctie (nieuwe aanstelling, ad-interim) of verlenging)

2.3.2 Einde aanstelling mandaatfunctie

2.3.3 Indiensttreding kabinentsmedewerker

2.3.4 Uitdiensttreding kabinentsmedewerker

2.3.5 Indiensttreding minister

2.3.6 Uitdiensttreding minister

2.4. Eretekens 2.4.1.1 Nationale Orden (optie PersoPoint) (algemene regelgeving) 

2.4.1.2 Nationale Orden (optie klant P&O) (algemene regelgeving) 

2.4.2.1 Burgerlijke Eretekens (optie PersoPoint) (algemene regelgeving) 

2.4.2.2 Burgerlijke Eretekens (optie klant P&O) (algemene regelgeving) 

2.4.3.1 Eretekens managementfuncties (optie PersoPoint) (algemene regelgeving) 

2.4.3.2 Eretekens managementfuncties (optie klant P&O) (algemene regelgeving) 

2.5. Tuchtprocedures 2.5.1 Verwerking tuchtmaatregel

2.5.2 Verwerking einde tuchtmaatregel

2.6 Schorsing in belang van de dienst 2.6.1 Verwerking schorsing in belang van de dienst

2.6.2 Verwerking eind of verlenging schorsing in belang van de dienst 

3. Verwerking van persoons-en tewerkstellingsgegevens 
3.1. Verwerking van persoonsgegevens 3.1.1 Wijziging persoonsgegevens en opladen documenten in digital personeelsdossier via ESS

3.1.2 Wijziging persoonsgegevens via SAGO

3.1.3 Hernieuwing verblijfsvergunning

3.2. Verwerking van tewerkstellingsgegevens 3.2.1 Wijziging organigram klantorganisatie

3.2.2

Wijziging hiërarchische of functionele chef van medewerker en/of nieuwe dienstaanwijzing 

medewerker in een andere dienst

3.2.3 Wijziging van priksysteem 

3.2.4 Wijziging aanrekeningscode: van 1 of meerdere medewerkers

3.2.5 Wijziging aanrekeningscode: nieuwe aanrekeningscode, inactiveren aanrekeningscode

3.2.6 Aanvraag nieuwe functiecode

3.3. Verwerken telewerk 3.3.1 Verwerken start regulier telewerk 

3.3.2 Structurele wijziging/einde regulier telewerk

3.3.2.1 Structurele wijziging aantal dagen regulier TW

3.3.2.2 Wijziging TW-adres (TW-adres is VERSCHILLEND van domicilieadres)

3.3.2.3 Wijziging TW nalv statuutverandering (contractueel personeelslid wordt statutair)

3.3.2.4 Einde telewerk op vraag van chef of medewerker

3.3.3 Start overeenkomst incidenteel telewerk

3.3.4 Structurele wijziging/einde incidenteel telewerk

3.3.4.1 Wijziging TW-adres (TW-adres is VERSCHILLEND van domicilieadres)

3.3.4.2 Wijziging incidenteel TW nalv statuutverandering (contractueel personeelslid wordt statutair)
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3.3.4.3 Einde incidenteel telewerk op vraag van chef of medewerker

3.4. Beheren cumulatieaanvragen 3.4.1 Opstart cumulatiemachtiging

3.4.2 Verwerken vroegtijdigde beëindiging cumulatiemachtiging

3.5. Woon-werkverkeer 3.5.1 Beheren abonnementen openbaar vervoer - aanvraag abonnement

3.5.2 Beheren abonnementen openbaar vervoer - stopzetten abonnement

3.5.3 Beheren abonnementen openbaar vervoer - verlengen abonnement

3.5.4 Controleren facturatie van de abonnementen (NMBS, MIVB, De Lijn, TEC)

3.5.5 Woon-werkverkeer op fiscale fiche 281.10

3.5.6 Beheren aanvragen fietsvergoedingen

3.5.7 Beheren aanvragen woon-werkverkeer met eigen wagen 

3.6 Syndicale attesten 

4. Verwerking van tijdsgegevens
4.1. Verwerken werktijdregeling 4.1.1 Verwerken tijdsregistraties 

4.1.2 Verwerken van dienstvrijstellingen

4.1.3

Dienstvrijstellingen voor opleidingsactiviteiten buiten de federale overheid of ikv bevordering niveau A 

(Max 120 uren per kalenderjaar)

4.1.4 Uitzonderlijke prestaties - niet verbonden aan prikklok (SUP-teller)

4.1.5 Structurele wijziging werkschema

4.1.6 Uitzonderlijke wijziging werkschema

4.2. Verwerken vermindering arbeidsduur 4.2.1 Verwerken van verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheden

4.2.2 Verwerken van verminderde prestaties wegens ziekte

4.2.3 Verwerken van het einde of de verlenging van verminderde prestaties wegens ziekte

4.2.4

Vervroegde werkhervatting na verminderde prestaties of vervroegde werkhervatting na voltijdse 

afwezigheid 

4.3. Verwerken van verloven en afwezigheden 4.3.1 Verwerken van verloven

4.3.2 Verwerken van de melding van ziekte - Medex interface

4.3.3 verwerken van de controle van ziekte

4.3.4.1 Opvolging ontbrekende zieketattesten

4.3.4.2

Retour van de medische attesten van Medex naar Persopoint en opvolging ontbrekende of ongeldige 

ziekteattesten

4.3.5 Disponibiliteit wegens ziekte

4.3.6 Ziekte ten laste van de mutualiteit

4.3.7 Vakantieattest mutualiteit

4.3.8 Meer dan 365 kalenderdagen wegens ziekte vanaf 63 jaar

4.3.9 Disponibiliteit wegens ziekte en pensioencommissie

4.3.10 Belemmering onderzoek pensioencommissie nav disponibiliteit wegens ziekte

4.3.11 Ongewettigde afwezigheid (STAT + CONTR)

4.3.12 Staking

4.3.13 Verlof voor stage

4.3.14 Einde verlof voor stage

4.4. Verwerken van zwangerschappen 4.4.1 Verwerken van melding zwangerschap

4.4.2 Verwerken van het begin van het moederschapsverlof

4.5. Verwerking arbeidsongeval 4.5.1.1 Registratie van de verklaring van een arbeidsongeval (indien ERKEND als arbeidsongeval)

4.5.1.2 Registratie van de verklaring van een arbeidsongeval (ongeval NIET ERKEND)

4.5.2 Arbeidsongeval minder dan 30 kalenderdagen (consolidatie met Medisch Attest van Genezing)

4.5.3

Arbeidsongeval minder dan 30 kalenderdagen (Herinnering - Ontbreken van Medisch Attest van 

Genezing +/- 4 maand)
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4.5.4 Arbeidsongeval minder dan 30 kalenderdagen (consolidatie zonder Medisch Attest van Genezing)

4.5.5 Arbeidsongeval meer dan 30 kalenderdagen (Consolidatie MEDEX 0%)

4.5.6.1

Arbeidsongeval meer dan 30 kalenderdagen (consolidatie MEDEX x%)(ZONDER derde 

verantwoordelijke)

4.5.6.2 Arbeidsongeval meer dan 30 kalenderdagen (consolidatie MEDEX x%)(MET derde verantwoordelijke)

4.5.6.3 Afwezigheid wegens arbeidsongeval

4.6. Vervroegde diensthervatting na ziekte 4.6.1 Melding vervroegde werkhervatting na ziekte (inkorten ziekteperiode) 

4.6.2

Vervroegde werkhervatting na niet gerechtvaardigde periode ziekte en/of afwezigheden wegens 

ziekte voor 1 dag 

4.7. Beroepsziekte

5. Uitdiensttreding van een personeelslid

5.1. 

Administratief beheer van het ontslag/einde contract van een 

personeelslid 5.1.1 Verwerken van het ontslag aan een personeelslid

5.1.2 Verwerken van het ontslag door een personeelslid

5.1.3 Verwerken van het einde contract van een pesoneelslid

5.1.4 Vertrek via mobiliteit

5.2. Beheren pensioen personeelslid 5.2.1 Pensioen Statuatair personeelslid

5.2.2 Pensioen Contractueel personeelslid

5.2.3 Tijdelijk vervroegd pensioen

5.2.4 Tewerkstelling ≥  65 jaar 

5.3. Administratief afhandelen van het overlijden van het personeelslid

B Juridische advies verlenen 

C Rapportering 
8.1.

8.2.

8.3. 

D Loonadministratie
9 Verwerking loongegevens

9.1.

Verwerken forfaitaire of prestatie gebonden vergoedingen en toelagen, 

onkostennota's en voordelen in natura

9.1.1 Taaltoelage

9.2

Einde forfaitaire of prestatie gebonden vergoedingen en toelagen, 

onkostennota's en voordelen in natura

9.3.1 Dienstwagens mandaathouders/ministers/kabinetsleden

9.3.2

Individuele aanvraag voor start maandelijkse betaling vaste vergoeding 

of toelage 

9.3.3

Individuele aanvraag voor stopzetting maandelijkse betaling vaste 

vergoeding of toelage

9.3.4

Individuele aanvraag voor éénmalige betaling vaste vergoeding of 

toelage

9.4. Beheren loonbeslag, loonoverdracht of schuldbemiddeling 

9.8 Verwerken invorderingen en terugvorderingen

9.9 Beheren van de  loonadministratie 9.9.1 Maandelijkse payroll verwerking

9.9.2 Jaarlijkse payroll verwerking

9.9.3 Boekhoudkundige verwerking van de loongegevens

9.9.4 Verwerking van de verschillende aangiftes

Aanmaken van standaardrapporten 

Opmaken van specifieke rapporten 

Informatie/gegevens aanleveren in antwoord op parlementaire vragen
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9.10 Uitbetaling van de lonen en toelagen

E Digitalisering van  personeeldossiers

10.1

10.2

10.3

Ondersteuning bij de digitalisering van de bestaande personeelsdossiers 

(functionele opkuis en scanning)

Digitaal beheer personeelsdossier (raadplegingen, toevoegingen en wijzigingen)

Beheer van de toegang tot de digitale personeelsdossiers (toegang tot HR-dienst 

van de FOD, tot de personeelsleden, tot de dossierbeheerders PersoPoint)
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