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DOEL VAN DE SIMULATIETOOL

 Geïnformeerde keuze tussen IFIC barema en huidige
loonvoorwaarden door elke werknemer

 Individuele loonsimulatie voor elke werknemer:

- met een geactiveerde IFIC functie en barema; en

- in dienst op 31/12/2021 en nog in dienst op datum E

 Vergelijking tussen IFIC barema en huidige loonschaal (incl.
toekomstige functionele loopbaan – onder hypothese van een
positieve evaluatie)

- over de resterende loopbaan: vanaf 01/07/2021 (of datum
van indiensttreding in de functie) tot aan de wettelijke
pensioensleeftijd

- in een ongewijzigde situatie (functie en arbeidstijd)



INPUT

Algemene input:

 Bruto jaarlijkse niet-geïndexeerde bedragen per
loonschaal voor elk anciënniteitsjaar

 Huidige index* (alle resultaten zullen worden
weergegeven volgens de gekozen index)

 Implementatiedatum E

 Haard/standplaatstoelage, BBT/BBK premie en
functiecomplement*

Multiplicators* (voor de omzetting van maandloon naar
jaarloon)

* = zelf in te stellen



INPUT

 Nodige input per werknemer:

- Persoonlijke gegevens : identificatiecode, begindatum simulatie,
naam en voornaam, geboortedatum, naam van de dienst, huidige
functietitel, type werknemer (contractueel/statutair),
contractuele arbeidstijd

- Huidige loongegevens : huidige loonschaal, geldelijke
anciënniteit, schaalanciënniteit , functionele loopbaan,
haard/standplaatstoelage, forfaitaire premie 11% voor
onregelmatige prestaties, functiecomplement en BBT/BBK
premie.

- Toegewezen IFIC functie(s)

- Multiplicator



METHODOLOGIE

 Simulat ie over de resterende loopbaan vanaf begindatum simulat ie (01/07/2021 of
datum van indiensttred ing) t .e .m. wette l i jk pensioen, u itgaande van dezelfde
funct ionele loopbaan en arbeidst i jd

 Berekening gebeurt per werknemer op bas is van de elementen toegewezen in de
tool :

➔ Funct iecomplement zel f te conf igureren in de tool

➔ Opmerking : werknemers met premie voor waarnemen van een hogere
functie moeten 2 s imulat ies kr i jgen op bas is van de twee versch i l lende
loonschalen en IFIC funct ies

Instelling IFIC

Maandelijkse
elementen

Loonschaal (functionele loopbaan)
Haard/standplaats
11% onregelmatige prestaties
Functiecomplement

Barema
Haard/standplaats
11% onregelmatige prestaties

Jaarlijkse
elementen

BBT/BBK premie



METHODOLOGIE

 Voor elk betrokken anc iënniteits jaar wordt het jaar loon berekend voor de huidige
loonschaal en het IF IC barema.

 Het cumulat ieve loon over de rest van de loopbaan wordt berekend via de som
van de jaar lonen voor elk jaar tot aan het pensioen (voor zowel de huid ige
loonschaal a ls het IF IC barema)

 De globale winst/ver l ies = % versch i l tussen het cumulat ieve jaar loon volgens het
IF IC barema en de huid ige loonschaal

 Theoret ische keuze werknemer op bas is van globale winst/ver l ies

▪ Positief % ➔ “JA”

▪ Negatief % ➔ “NEE”

 Zorgkundigen : IF IC barema = CAT 11 t.e.m. anc jaar 18, aangevuld tot C2 vanaf anc

jaar 19

 Beschermingsmaatregel : Huid ige loonschaal > IFIC barema op begindatum

s imulat ie?

➔ Als werknemer kiest voor IFIC barema, dan behoudt hij zijn huidige

loonvoorwaarden (incl toekomstige verhogingen) tot de maand waarin het IFIC barema

hoger komt te liggen. Vanaf dan ontvangt hij het IFIC barema voor de rest van de

loopbaan.



RESULTATEN

Resultaten voorgesteld op verschillende manieren:

- Tabel met de maandelijkse winst (op begindatum simulatie), het
voordeel over de resterende loopbaan en (enkel voor statutairen)
de impact op het einde van de loopbaan

➔ Statutairen : bijkomende berekening % verschil
cumulatieve loon huidige loonschaal en IFIC barema over
de x laatste jaren (omwille van effect op
pensioenberekening)



RESULTATEN

Resultaten voorgesteld op verschillende manieren:

- Grafiek met de huidige loonschaal en het IFIC barema voor alle
resterende geldelijke anciënniteitsjaren t.e.m. de datum van
pensioen



RESULTATEN

Resultaten voorgesteld op verschillende manieren:

- Gedetailleerde loonschalen van de baremieke maandelijkse
lonen: huidige anciënniteit t.e.m. de anciënniteit bij pensioen



METHODOLOGIE

 Sociale programmatie: elementen niet gevraagd per werknemer, maar
benaderd via een multipl icator

➔ Optioneel!

➔ Voornamelijk belangrijk voor werknemers met een BBT/BBK premie die niet
wordt meegenomen in de berekeningsbasis van de sociale programmatie



METHODOLOGIE

Voorbeeld berekening multiplicator



METHODOLOGIE

 Voor elk betrokken anciënniteits jaar wordt het cumulat ieve loon van de
huidige loonschaal en het IFIC barema berekend aan de hand van een
mult ipl icator:

𝐽𝑎𝑎𝑟𝑙𝑜𝑜𝑛 = 𝑙𝑜𝑜𝑛𝑠𝑐ℎ𝑎𝑎𝑙 /𝑏𝑎𝑟𝑒𝑚𝑎 × 12 × 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟
+ 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 × 12 × 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟
+ 𝑗𝑎𝑎𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 × 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟
+ 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 × 12
+ 𝑗𝑎𝑎𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠 =

(𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑛 𝐼𝐹𝐼𝐶 − 𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔)

𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔

 Multipl icator niet gebruiken?

➔ Laat waarden op “1” staan



DEMO TOOL EXCEL


