Brusse
el, 2 mei 201
17

Afz.: Handelsstraat
H
96, 1040 Brussel

Nota
a aan de Orrdonnateurss

uw
w bericht van

uw kenmerk

ons kenmerrk

Bijlage(n)

Controleb
bestanden
n begindattum schaa
albonificatties

Mevrouw, mijnheer de
d ordonna
ateur,

Personeelsleden heb
bben maarr recht op e
een schaalbonificatie
e na 2 jaarr ("uitzonde
erlijk") of
na 3 jaar (("voldoet aan
a de verw
wachtingen
n") geldelijke anciën
nniteit verrworven vanaf
1 januari 2
2014*.

C
CONTRO
OLEBES
STAND BEGIN
NDATUM
M BONIF
FICATIE
ES
PersoPoin
nt heeft con
ntrolebesta
anden aang
gemaakt met
m
1. personeelsled
den voor wie
w in de be
estanden van
v PersoP
Point, de g eldelijke
anc
ciënniteit aangepas
a
t werd tus
ssen janua
ari 2014 en
n januari 22017.
Hett betreft pe
ersoneelsle
eden
• met verlie
es of
• met bijkom
mende
geld
delijke anciënniteit..
2. personeelsled
den voor wie
w de begiindatum van
v de sch
haalbonificcatie in de
e toekoms
st
gessitueerd is

*Art 42 en 43 van het KB va
an 25 oktober 2013 betreffe
ende de geldelijke loopbaan
n van de persooneelsleden va
an het federaa
al
openbaar amb
bt

CONTROLEBESTAND BEGINDATUM BONIFICATIES
Naam

Beschrijving

STAMNUMMER

Stamnummer betrokken personeelslid

NAAM - VOORNAAM

Naam en voornaam personeelslid

GRP

•
•
•
•

IMP

Budgettaire aanrekening

CONT

Contractnummer bij PersoPoint

DATSTART

Begindatum van de bonificatie zoals ingevoerd door
PersoPoint

BONIFNOMI1

Het nominaal bedrag van de schaalbonificatie

BONIFNOMI2

Het nominaal bedrag van de schaalbonificatie in de vrijwaring

ANCDAT_201701

De begindatum van de geldelijke anciënniteit waarover
Persopoint op 1.1.2017 beschikt

ANCDAT_201401

De begindatum van de geldelijke anciënniteit waarover
Persopoint op 1.1.2014 beschikte

DIF_MONTHS_ANC

Het aantal maanden verschil tussen de anciënniteitsdatum op
1.1.2017 en op 1.1.2014 (+ of -)

CORDON

Ordonnateursnummer

DATPAY

201704: maand waarop de gegevens gebaseerd zijn

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

TUSSENKOMST VAN DE ORDONNATEURS
PersoPoint vraagt om de begindatum van de schaalbonificatie van de personeelsleden
in het bestand te controleren.

Aanpassing van begindatum geldelijke anciënniteit tussen januari 2014
en januari 2017
.
In principe kan de doorgegeven begindatum van de schaalbonificatie foutief zijn wegens
verlies van geldelijke anciënniteit.
Indien de meegedeelde begindatum foutief zou zijn, moet de correcte begindatum van de
schaalbonificatie met een gewone Opgave der Wijzigingen meegedeeld worden.
!!!Opgelet!!!
1. Het verlies van anciënniteit kan het gevolg zijn van een verlof of afwezigheid van
vóór 1.1.2014. In dit geval is er mogelijk geen verlies van geldelijke anciënniteit na
1.1.2014 en zijn er geen gevolgen voor de begindatum van de schaalbonificatie.
2. In enkele gevallen is er geen verlies van geldelijke anciënniteit maar recht op
bijkomende anciënniteit.
Deze gevallen moeten onderzocht worden. Is de begindatum van de schaalbonificatie
1.1.2016/2017? Is de begindatum van de geldelijke anciënniteit correct en vanaf
wanneer is deze begindatum van toepassing? Eventuele aanpassingen moeten met
een gewone Opgave der Wijzigingen meegedeeld worden.

Begindatum schaalbonificatie gesitueerd in de toekomst
Toekomstige begindatums van schaalbonificaties mogen nooit aan PersoPoint
meegedeeld worden omdat ze nog niet opgeladen kunnen worden.
Deze datums moeten in de betrokken mutatiecyclus opnieuw meegedeeld worden
• per interface indien de begindatum nog in 2017 gesitueerd is
• per gewone Opgave der wijzigingen indien na 2017

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groeten
Liliane Verreyen
Verantwoordelijke PersoPoint

