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1 Inleiding 

In kader van werkgroep meerkost wordt aan de zones een overzicht gevraagd van de wijzigingen 
m.b.t. het statuut sinds de zonehervorming. Deze gegevens dienen om een inschatting te maken van 
de meerkost van de zonehervorming.  

AbiFire voorziet in nieuwe exportmogelijkheden die gegevens aanbiedt om deze overzichten op te  

roepen. 

2 Beroeps 

Er wordt een overzicht gevraagd die de situatie weergeeft op 1/1/2015. 
2.1 Gevraagde tabel 

 

2.2 Gegegevens in abifire 

2.2.1 Loopbaan 

 

2.2.2 Anciënniteit 

Anciënniteit beroeps wordt ad hoc berekend in functie van startdatum. 

Bij het aantal manmaanden kan men ook reeds verworven mm toevoegen. 
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2.2.3 Loonschalen 

Er kan per beroepslid  een historiek van de loonschalen worden bijgehouden 

 

2.3 Export gegevens voor rapport meerkost 2015 

Kies rapporten – loonadministratie – overzicht geldelijk statuut beroeps. 

Bij de export wordt rekening gehouden met de datum in dient en datum uit dienst : alle 
beroepsleden (actief of niet actief) worden opgenomen die op 1/1/2015 in dienst waren.  
 

 

 

  

In de export wordt aangegeven als een beroepslid niet-actief is en de datum uit 
dienst ontbreekt:  

In de kolom Opmerking kan men volgende info zien (indien van toepassing): 

 Niet actief: Uit dienst op ? 
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2.3.1 Export 

- Naam Post 

- Nr personeelslid 

- Naam en voornaam personeelslid 

- Oude graad de dato 31/12/2014 

- Nieuwe graad de dato 1/1/2015 

- Oude loonschaal de dato 31/12/2014 

- Nieuwe loonschaal de dato 31/12/2014 

- Datum in dienst 

- Effectieve anciënniteit in manmaanden berekend op 31/12/2014 

- Startdatum berekening anciënniteit 

- Opmerking 

2.3.2 Resultaat 

 

 

3 Vrijwilligers 

Er wordt een overzicht gevraagd die de situatie weergeeft op 1/1/2015. 

Voor de vrijwilligers worden ook de gepresteerde uren voor 2015 mee opgenomen. 

Daarom worden ook de vrijwilligers opgenomen die tijdens 2015 in dienst zijn gekomen. 

3.1 Gevraagde tabel: 

 

  

Indien er gegevens ontbreken kan dit wijzen op onvolledigheid of afwijkingen die u 
best controleert en desgewenst aanvult. 
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3.2 Gegevens in abifire 

3.2.1 Loopbaan 

 

3.2.2 Anciënniteit 

Anciënniteit vrijwilligers wordt berekend in functie van startdatum. 
In functie van 180-uren regeling worden jaren toegevoegd. 

 

3.2.3 Loonschalen 

Er kan per vrijwilliger een historiek van de loonschalen worden bijgehouden 

 

3.3 Export gegevens voor rapport meerkost 2015 

Kies Rapporten – Loonadministratie - Overzicht geldelijk statuut vrijwilligers 

ij de export wordt rekening gehouden met de datum in dient en datum uit dienst : alle vrijwilligers 
(actief of niet actief) worden opgenomen die op 31/12/2015 in dienst waren.  

 

In de export wordt aangegeven als een vrijwilliger niet-actief is en de datum uit 
dienst ontbreekt: 

In de kolom Opmerking kan men volgende info zien (indien van toepassing): 

 Check eff. Anc. < 31/12/2014 

 Niet actief: Uit dienst op ? 
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3.3.1 Export: 

- Naam Post 

- Nr personeelslid 

- Naam en voornaam personeelslid 

- Oude graad de dato 31/12/2014 

- Nieuwe graad de dato 1/1/2015 

- Datum in dienst 

- Effectieve anciënniteit in manmaanden berekend op 31/12/2014 

- Startdatum berekening anciënniteit 

- Aantal uren anciënniteit uitgevoerd in 2015 

- Totaal aantal bezoldigde uren par tariefsoort berekend aan 100% 

- Opmerking 

3.3.2 Resultaat: 

 
PS Tariefsoorten zijn verschillend per looncentrale 

Indien er gegevens ontbreken kan dit wijzen op onvolledigheid of afwijkingen die u best controleert 
en desgewenst aanvult. 

Opmerking : vrijwilligers die beroeps geworden zijn na 31/12/2014 zijn niet opgenomen in deze lijst. 
Gezien de gevraagde gegevens dienen als inschatting voor de meerkost kan u deze negeren of 
desgewenst manueel toevoegen. 


