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LIJN 1 : GEGEVENS OFFICIELE WEDDESCHAAL VAN BETROKKENE

CD

Soort loopbaan
• 1 = betrokken personeelslid heeft tussentijdse
weddeverhogingen (dus ofwel een 'oude' loopbaan,
ofwel een nieuwe loopbaan)
• 2 = betrokken personeelslid heeft jaarlijkse forfaitaire
verhogingen (dus overgangsmaatregelen nieuwe
loopbanen)
• 9 = de weddeverhogingen gebeuren niet automatisch

SCALE

Weddeschaal

ANCDAT

Begindatum geldelijke anciënniteit

TRTSTART

Afhankelijk van de code in de zone CD
• CD = 1 of 9 = geen overgangsmaatregelen
= baremawedde
Automatische aanpassing jaarwedde op basis van
ANCDAT
• CD = 2 = overgangsmaatregelen
= geblokkeerde jaarwedde op 31.12.2016 =
startkapitaal

NBSUP

Enkel bij de overgangsmaatregelen : aantal jaarlijkse
forfaitaire verhogingen op basis van de anciënniteitsdatum

SUPTRT

Enkel bij de overgangsmaatregelen : gecumuleerd bedrag
van de jaarlijkse forfaitaire verhogingen in de weddeschaal,
ZONDER rekening te houden met het maximumbedrag
waarop het betrokken personeelslid recht heeft

TRTTOT

Afhankelijk van de code in de zone CD
• CD = 1 of 9 = geen overgangsmaatregelen =
TRTSTART = baremawedde
• CD = 2 = overgangsmaatregelen = TRTSTART +
SUPTRT = startkapitaal geblokkeerde jaarwedde +
forfaitaire verhogingen beperkt tot het
maximumbedrag waarop het betrokken
personeelslid voor deze weddeschaal recht heeft

OPMERKINGEN ORDON

Kan door de ordonnateur gebruikt worden om bepaalde info
door te geven
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LIJN 2 : GEGEVENS IN DE EERSTE VRIJWARING

CD

Soort loopbaan in de 1ste vrijwaring
• 1 = betrokken personeelslid heeft tussentijdse
weddeverhogingen (dus ofwel een 'oude' loopbaan,
ofwel een nieuwe loopbaan)
• 2 = betrokken personeelslid heeft jaarlijkse forfaitaire
verhogingen (dus overgangsmaatregelen nieuwe
loopbanen)
• 9 = de weddeverhogingen gebeuren niet automatisch

SCALE

Weddeschaal 1ste vrijwaring

ANCDAT

Begindatum geldelijke anciënniteit in de 1ste vrijwaring

TRTSTART

Afhankelijk van de code in de zone CD
• CD = 1 of 9 = geen overgangsmaatregelen
= baremawedde in de 1ste vrijwaring
Automatische aanpassing jaarwedde op basis van
ANCDAT 1ste vrijwaring
• CD = 2 = overgangsmaatregelen
= geblokkeerde jaarwedde op 31.12.2016 =
startkapitaal in de 1ste vrijwaring

NBSUP

Enkel bij de overgangsmaatregelen : aantal jaarlijkse
forfaitaire verhogingen in de 1ste vrijwaring op basis van de
anciënniteitsdatum in de 1ste vrijwaring

SUPTRT

Enkel bij de overgangsmaatregelen : gecumuleerd bedrag
van de jaarlijkse forfaitaire verhogingen in de 1ste vrijwaring,
ZONDER rekening te houden met het maximumbedrag in de
1ste vrijwaring waarop het betrokken personeelslid recht heeft

TRTTOT

Afhankelijk van de code in de zone CD
• CD = 1 of 9 = geen overgangsmaatregelen =
TRTSTART = baremawedde in de 1ste vrijwaring
• CD = 2 = overgangsmaatregelen = TRTSTART +
SUPTRT = startkapitaal geblokkeerde jaarwedde +
forfaitaire verhogingen in de 1ste vrijwaring, beperkt
tot het maximumbedrag waarop het betrokken
personeelslid voor deze weddeschaal in de 1ste
vrijwaring recht heeft

OPMERKINGEN ORDON

Kan door de ordonnateur gebruikt worden om bepaalde info
door te geven
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LIJN 3 : GEGEVENS IN DE TWEEDE VRIJWARING

CD

Soort loopbaan in de 2de vrijwaring
• 1 = betrokken personeelslid heeft tussentijdse
weddeverhogingen (dus ofwel een 'oude' loopbaan,
ofwel een nieuwe loopbaan)
• 2 = betrokken personeelslid heeft jaarlijkse forfaitaire
verhogingen (dus overgangsmaatregelen nieuwe
loopbanen)
• 9 = de weddeverhogingen gebeuren niet automatisch

SCALE

Weddeschaal 2de vrijwaring

ANCDAT

Begindatum geldelijke anciënniteit in de 2de vrijwaring

TRTSTART

Afhankelijk van de code in de zone CD
• CD = 1 of 9 = geen overgangsmaatregelen
= baremawedde 2de vrijwaring
Automatische aanpassing jaarwedde op basis van
ANCDAT 2de vrijwaring
• CD = 2 = overgangsmaatregelen
= geblokkeerde jaarwedde op 31.12.2016 =
startkapitaal in de 2de vrijwaring

NBSUP

Enkel bij de overgangsmaatregelen : aantal jaarlijkse
forfaitaire verhogingen in de 2de vrijwaring op basis van de
anciënniteitsdatum in de 2de vrijwaring

SUPTRT

Enkel bij de overgangsmaatregelen : gecumuleerd bedrag
van de jaarlijkse forfaitaire verhogingen in de 2de vrijwaring,
ZONDER rekening te houden met het maximumbedrag in de
2de vrijwaring waarop het betrokken personeelslid recht heeft

TRTTOT

Afhankelijk van de code in de zone CD
• CD = 1 of 9 = geen overgangsmaatregelen =
TRTSTART = baremawedde in de 2de vrijwaring
• CD = 2 = overgangsmaatregelen = TRTSTART +
SUPTRT = startkapitaal geblokkeerde jaarwedde +
forfaitaire verhogingen in de 2de vrijwaring beperkt tot
het maximumbedrag waarop het betrokken
personeelslid voor deze weddeschaal in de 2de
vrijwaring recht heeft

OP¨MERKINGEN ORDON

Kan door de ordonnateur gebruikt worden om bepaalde info
door te geven

4

De lay-out van de volgende tabbladen werd niet aangepast
• onregelmatige verminderde prestaties
• deeltijdse hervatting na ziekte voor contractuele personeelsleden

Vriendelijke groeten

Liliane Verreyen
Verantwoordelijke PersoPoint
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