Brussel, 3 april 201
17

Afz.: Handelsstraat
H
96, 1040 Brussel

Nota
a aan de Orrdonnateurss

uw
w bericht van

uw kenmerk

ons kenmerrk

Bijlage(n)

Maandelijjks contro
olebestand
d bonificatties

d Ordonnateur
Mevrouw, Mijnheer de

Vanaf hed
den ontvangt u maandelijks een
n controleb
bestand me
et alle wijziigingen me
et
betrekking
g tot de bon
nificaties die in de vo
oorbije maa
and werden opgeladeen in het
berekening
gsprogram
mma van PersoPoint.
dit controle
ebestand worden
w
alle
e personee
elsleden ve
ermeld die een wijzig
ging van 1
M.a.w. in d
of meer van volgen
nde elementen hebb
ben:
• BO
ONIFNOMI1: het nom
minaal bedrrag van de
e bonificatie
e
• MA
AX1: het pllafond voor de officië
ële weddes
schaal
• BO
ONIFNET1: het werke
elijk toegekkende bedrag van de
e bonificati e, rekening
g houdend
d
me
et de premiie voor com
mpetentieo
ontwikkelin
ng en/of het plafond vvoor de officiële
we
eddeschaall
•
•
•

BO
ONIFNOMI2: het nom
minaal bedrrag van de
e bonificatie
e in de vrijw
waring
MA
AX2: het pllafond voor de wedde
eschaal in de vrijwaring
BO
ONIFNET2: het werke
elijk toegekkende bedrag van de
e bonificati e in de vrijjwaring,
rekkening hou
udend met de premie voor competentieon
ntwikkeling en/of het plafond
voo
or de wedd
deschaal in
n de vrijwa
aring

Indien de g
gegevens niet correc
ct zijn, moe
eten de co
orrecties met
m een geewone Opgave der
Wijziginge
en aan Pe
ersoPoint meegedeel
m
d worden.
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CONTROLEBESTAND JAARLIJKSE FORFAITAIRE VERHOGINGEN
Naam

Beschrijving

STAMNUMMER

Stamnummer betrokken personeelslid

GRP

•
•
•
•

IMP

Budgettaire aanrekening

NAAM - VOORNAAM

Naam en voornaam personeelslid

DATCALC

De betrokken maand(en) : elke maand waarvoor een nieuwe
of een wijziging van de bestaande bonificatie opgeladen
werd, wordt vermeld

CONT

Contractnummer bij PersoPoint

SRTPAY

0 = wedde

SQPER

Deelperiode

DATPAY

Jaar en maand van de mutatiecyclus (YYYYMM)

GT

Jaarbedrag van de premie voor competentieontwikkeling

11 = statutair FR
12 = contractueel FR
21 = statutair NL
22 = contractueel NL

GEGEVENS OFFICIELE WEDDESCHAAL VAN BETROKKENE
SCALE 1

Weddeschaal

TRTTOT1

Startkapitaal (geblokkeerde jaarwedde op 31.12.2016) + het
bedrag van de forfaitaire verhoging dat werkelijk betaald
wordt rekening houdend met MAX1 en BONIFNET1

BONIFNOMI1

Het nominaal bedrag van de bonificatie

MAX1

Plafond voor de hoogste weddeschaal

BONIFNET1

Het werkelijk toegekende bedrag van de bonificatie

GEGEVENS WEDDESCHAAL IN DE VRIJWARING
SCALE2

Weddeschaal in de vrijwaring

TRTTOT2

Startkapitaal (geblokkeerde jaarwedde op 31.12.2016) in de
vrijwaring + het bedrag van de forfaitaire verhoging in de
vrijwaring dat werkelijk betaald wordt rekening houdend met
MAX2 en BONIFNET2

BONIFNOMI2

Het nominaal bedrag van de bonificatie in de vrijwaring

MAX2

Plafond voor de hoogste weddeschaal in de vrijwaring

BONIFNET2

Het werkelijk toegekende bedrag van de bonificatie in de
vrijwaring

ORDON

Ordonnateursnummer

Vriendelijke groeten

Liliane Verreyen
Verantwoordelijke PersoPoint
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