
1 
 

FAQ rapportage 2020 Federale sectoren PC 330 

THEMA 1 : WIE ? VOOR WELKE WERKNEMERS MOETEN DE GEGEVENS GERAPPORTEERD WORDEN ? 
Sleutelwoorden Vraag Antwoord 
1. ALGEMEEN PRINCIPE  Voor welke werknemers moeten de 

loongegevens gerapporteerd 
worden in het tabblad ‘individuele 
werknemers’?  
 

De gegevens moeten gerapporteerd worden voor alle werknemers die in dienst zijn op 
31/12/2018, op voorwaarde dat ze betaalde prestaties verleend hebben gedurende de 
maand december 2018.   
Voorbeeld: een werknemer die in dienst is op 31/12/2018, en die in 100% 
ouderschapsverlof is vanaf 30/11/2018 moet niet gerapporteerd worden aangezien hij in 
de maand december 2018 geen prestaties voor loon heeft verleend. 

ENKELE BIJZONDERE GEVALLEN OF UITZONDERINGEN 

2. STUDENTEN Wat wordt bedoeld met ‘student’? Studenten die in dienst zijn via een studentenarbeidsovereenkomst en die in die 
hoedanigheid  loon ontvangen. 
Worden NIET beschouwd als 'studenten' en mogen niet worden opgenomen in het 
rapporteringsbestand: 

- Jongeren die in dienst zijn via een leercontract (hun vergoeding wordt niet 
beschouwd als loon door de RSZ); 

- Jongeren die geen loon ontvangen (bv. stagiaires, jonge vrijwilligers)   

Welke studenten moeten worden 
gerapporteerd ? Alleen degenen die 
op 31/12/2018 in dienst waren, of 
alle studenten die in de maand 
december 2018 hebben gewerkt? 

Alle studenten die in de maand december 2018 hebben gewerkt en die loon ontvangen 
hebben voor het werk dat zij in die maand hebben verricht, moeten worden 
gerapporteerd, ook als zij op 31/12/2018 niet hebben gewerkt of op die datum niet (meer) 
in dienst waren. 

Hoe loongegevens rapporteren voor 
studenten waarbij de duur van de 
arbeidsovereenkomst minder lang 
dan een maand is? Bijvoorbeeld bij 
dag- of weekcontracten? 

Elk individueel contract moet op een aparte lijn van het bestand worden gerapporteerd.  
 
De identificatiecode (kolom E),  kan de code van de student zijn - deze moet over meerdere 
lijnen gerapporteerd worden in het geval van een student met meerdere (opeenvolgende) 
contracten voor de maand december - of het kan de code van de arbeidsovereenkomst 
zijn - deze is dan uniek voor het rapporteringsbestand. 
 
Met betrekking tot de arbeidstijd die gerapporteerd moet worden in kolom H wordt 
gevraagd om de effectieve arbeidstijd die overeenkomt met de contractuele arbeidstijd 
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om te zetten naar een percentage van een voltijdse arbeidsovereenkomst voor de maand 
december 2018. 
 
Voorbeeld : een student heeft een dagcontract van acht uur:   
Eén VTE voor de maand december 2018 komt overeen met 159,6 theoretische uren 
(21*7,6u). 
De effectieve betaalde arbeidstijd voor het contract is 8 uur. 
De in kolom H aan te geven arbeidstijd is als volgt: 8/159,6= 0,0501 of 5,01%.  

3. UITZENDKRACHTEN Moeten uitzendkrachten 
gerapporteerd worden ?   

Ze zijn in principe uitgesloten. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen 
twee situaties:  
 

a. De uitzendkracht moet NIET gerapporteerd worden indien deze aangeworven 
werd als een tijdelijke en ad hoc versterking van een of meer werknemers van de 
instelling: de uitzendkracht moet dan niet gerapporteerd worden. 

b. De uitzendkracht moet gerapporteerd worden indien deze een andere werknemer 
vervangt die niet in het rapporteringsbestand is opgenomen omdat deze laatste 
in december 2018 geen loon heeft ontvangen (bv. in geval van onbetaalde 
afwezigheid): in dit geval is er geen sprake van uitsluiting. De loongegevens van 
de uitzendkracht moeten dan worden gerapporteerd. 

 
In feite is het de bedoeling een schatting te kunnen maken van de de kosten gelieerd aan 
VTE’s in de "normale werking van de instelling". 

4. SOCIALE MARIBEL Moeten Maribelwerknemers 
gerapporteerd worden? 
 

Ja, onder dezelfde voorwaarden als andere werknemers. Het algemene principe is dus 
van toepassing op deze werknemers. 
 

5. AFWEZIGE 
WERKNEMERS 
(ziekte etc.) – 
Gewaarborgd loon en 
mutualiteit. 

Moeten werknemers die een 
gewaarborgd loon ontvangen 
hebben of betaald werden door de 
mutualiteit  omdat ze een deel van 
december 2018 afwezig waren, 
worden gerapporteerd? 

Het algemene principe is van toepassing. De werknemer die in de maand december 2018 
geen loon voor prestaties heeft ontvangen is uitgesloten van de rapportering (met 
uitzondering van betaalde vakantiedagen). 
Het is dus belangrijk om te kijken of de werknemer effectief prestaties heeft geleverd 
op ten minste één dag in de maand december.  

- Indien NEE, dan moet deze werknemer niet gerapporteerd worden. Het gaat over 
werknemers die afwezig waren van 1/12/2018 tot 31/12/2018. Het betreft de 
volgende werknemers:  

o Zij die een gewaarborgd loon voor de hele maand hebben ontvangen ; 
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o Zij die een gewaarborgd loon voor een deel van de maand hebben 
ontvangen en een vergoeding van de mutualiteit voor de rest van de 
maand ; 

o Zij die een vergoeding van de mutualiteit hebben ontvangen voor de hele 
maand.  

- Indien JA, dan moet deze werknemer gerapporteerd worden. Het betreft de 
volgende werknemers:  

o Zij die gewerkt hebben in het begin van de maand en die op 31/12/2018 
een gewaarborgd loon ontvingen.  

o Zij die een gewaarborgd loon of een vergoeding van de mutualiteit 
ontvingen aan het begin van de maand december 2018 maar opnieuw in 
dienst zijn op 31/12/2018. 

 Voor de werknemers die geïntegreerd moeten worden in het 
rapporteringsbestand, is de in kolom H aan te geven arbeidstijd de contractuele 
arbeidstijd, net zoals voor andere werknemers. In het geval van een progressieve 
werkhervatting die ingeschreven is in een bijlage aan het contract (en dus 
contractuele waarde heeft), wordt de effectieve (=contractuele) arbeidstijd 
gerapporteerd. Zie hieronder sectie 10 met betrekking tot de arbeidstijd.  

 

THEMA 2 : WAT ? WELKE GEGEVENS MOETEN GERAPPORTEERD WORDEN ? 

Sleutelwoorden Vraag Antwoord 
6. PREMIES Moeten de niet-sectorale premies 

gerapporteerd worden ? 
- JA indien de premies geïntegreerd zijn in het startbarema van de werknemer (cf. art. 

7§3  van de CAO van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw 
loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten) ; 

- NEE indien de premies niet geïntegreerd zijn in het startbarema van de werknemer. 
 

Is een forfaitaire vaste maandelijkse 
onkostenvergoeding een vaste niet-
sectorale premie? 

Dat hangt af van het feit of deze vergoeding geïntegreerd is in het startbarema (cf. art. 
7§3  van de CAO van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel 
voor de federale gezondheidsdiensten). 

- Indien JA, de vergoeding moet gerapporteerd worden als niet-sectorale premie. 
- Indien NEE, de vergoeding is GEEN sectorale premie en moet niet gerapporteerd 

worden. 
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De eindejaars- en 
attractiviteitspremies worden niet 
direct opgevraagd, wordt er door IFIC 
rekening gehouden met deze 
premies? En hoe zit het met de 
onregelmatige prestaties die recht 
geven op toeslagen? 

Sommige looncomponenten die door de invoering van de IFIC barema’s worden beïnvloed 

worden niet rechtstreeks bij de instellingen opgevraagd. Het betreft een methodologische 
keuze, maar met deze elementen wordt goed rekening gehouden bij de berekening van de 
totale kost. 
In feite wordt de impact van de implementatie van de IFIC-barema’s op deze componenten 
ofwel afgetrokken van de verzamelde gegevens, geschat aan de hand van een paritair 
gevalideerde berekeningsformule, (bv. de eindejaars- en attractiviteitspremies, dubbel 
vakantiegeld etc.) ofwel op een globale manier geëxtrapoleerd op de totale loonmassa. (bv. 
onregelmatige prestaties).  
 

7. BBT/BBK 
Tabblad 
1 ‘Identificatie en 
contactpersoon’ 

Waarom informatie over de BBT/BBK 
opvragen in het eerste tabblad van 
het rapporteringsbestand als de 
informatie ook op het niveau van de 
individuele werknemer gevraagd 
wordt in het tweede tabblad?  

Het koninklijk besluit van 30/07/2018 voorziet dat het niet meer mogelijk is om nieuwe 
BBT/BBK te creëren vanaf september 2018 in de privésectoren van de gezondheidszorg.  
Werknemers die reeds één van deze premies ontvangen kunnen deze behouden (indien ze 
een verpleegkundige functie blijven uitvoeren). 
 
De werknemers die een BBT/BBK-premie ontvangen hebben de keuze niet gehad om te 
kiezen voor IFIC-barema’s in fase 1. Echter, het doel zou zijn om ze vanaf fase 2 in het 
systeem te kunnen integreren. Hiervoor moet het budget met betrekking tot de betaling 
van BBT/BBK-premies gekend zijn en naar het IFIC-budget worden overgeheveld. 
 
Deze informatie wordt dus opgevraagd om het maximale budget te bepalen dat nodig is 
om de betaling van BBT/BBK premies te financieren. 

Met welke werknemers wordt 
rekening gehouden bij de berekening 
van het aantal VTE's die recht hadden 
op een betaling van een BBT/BBK-
premie in september 2018? 

Elke werknemer die in dienst was in de instelling in september 2018 en die in september 
2018 een BBT/BBK-premie heeft ontvangen voor de voorbije referentieperiode, moet in dit 
eerste tabblad worden gerapporteerd. 
Anders gezegd, 
-De werknemers die de instelling na de betaling van de premie (tussen september en 
december 2018) hebben verlaten, moeten in dit tabblad worden gerapporteerd. 
-De werknemers die de instelling hebben verlaten vóór de betaling van de premie in 
september (en waarvoor een deel van de premie door hun werkgever is betaald op het 
moment van hun uitdiensttreding) worden niet meegeteld omdat ze door hun nieuwe 
werkgever in aanmerking worden genomen. 

 Welke arbeidstijd moet in 
aanmerking worden genomen voor 

De contractuele arbeidstijd wordt gebruikt als basis voor de berekening van de betrokken 
VTE’s.  
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werknemers die moeten worden 
meegeteld in het aantal VTE's dat 
recht heeft op de uitbetaling van een 
BBT/BBK-premie in september 2018? 

 
(Het feit dat een werknemer slechts een deel van de premie zou hebben ontvangen omdat 
hij slechts gedurende een deel van de betrokken referentieperiode aan de voorwaarden 
voldeed, is geen factor die in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het aantal 
VTE: de contractuele arbeidstijd van de betrokken werknemer moet in aanmerking worden 
genomen). 

8. HAARD-OF 
STANDPLAATS- 
VERGOEDING 

Wat is de referentiedatum voor de 
haard-of standplaatsvergoeding ? 
(kolom M)  

De referentiedatum voor kolom M is 31/12/2018. 
 
Voor werknemers die volgens het IFIC Fase 1-barema worden betaald, is de situatie in alle 
gevallen vastgelegd op de volgende data: 

- Oftewel 01/01/2018 voor de werknemers in dienst op het moment van de 
implementatie.  

- Oftewel de datum van indiensttreding in de functie, voor werknemers die na 
30/04/2018 in dienst zijn getreden of van functie zijn veranderd;  

Met andere woorden, de referentiedatum komt overeen met de datum waarop de situatie 
van de werknemers is vastgesteld voor de berekening van het IFIC-barema in fase 1. 
 
Voor werknemers die niet volgens de IFIC-barema’s fase 1 worden betaald, heeft de situatie 
zich kunnen ontwikkelen conform de geldende CAO's. 

Als een werknemer ten tijde van de 
implementatie recht had op een 
haard- of standplaatsvergoeding, 
maar door een wijziging van de 
anciënniteit nu de drempel voor de 
toekenning van een dergelijke 
toelage wordt overschreden, wat 
moet dan gerapporteerd worden? 

U kunt hier naargelang de situatie van de werknemer ‘haard’ of ‘standplaats’ aanduiden. 
Het is ook mogelijk om ‘geen’ aan te duiden als u weet dat de werknemer op basis van het 
bruto maandloon recht (meer) heeft op deze vergoeding.   
 
Meer precies, als u 'haard' of 'standplaats' aanduidt, zal IFIC een berekening uitvoeren om 
het inkomensniveau te controleren en indien nodig het overeenkomstige bedrag toe te 
voegen. Als de drempelwaarde wordt overschreden, voegt IFIC '0' toe.  Als u echter 'geen' 
aangeeft, zal IFIC geen berekening maken en automatisch rekening houden met het feit dat 
er niets hoeft worden toegevoegd. 
 
Samenvattend: als u niet zeker weet of de drempel wordt overschreden, kunt u beter 
'haard' of 'standplaats' aangeven, in plaats van de optie 'geen'. 

 

 



6 
 

THEMA 3 : HOE ? OP WELKE MANIER WORDEN DE GEGEVENS GERAPPORTEERD ? 

Sleutelwoorden Vraag Antwoord 

9. MEERDERE 
CONTRACTEN 

Een werknemer wordt aangenomen 
met twee halftijdse 
arbeidsovereenkomsten voor 
dezelfde functie (en dus hetzelfde 
barema/anciënniteit voor beide 
contracten). Hoe moet deze 
werknemer gerapporteerd worden: 
op één of twee lijnen?  

Het algemene principe is ‘één arbeidsovereenkomst per lijn’ waarbij u gebruik maakt van 
een identificatiecode per werknemer (kolom E) die gelijk is voor beide lijnen indien 
mogelijk.  
In het hier beschreven geval echter, aangezien beide contracten betrekking hebben op één 
enkele functie en één enkel barema, zijn beide methoden mogelijk: 

- Een enkele lijn: het is toegestaan de arbeidstijden met betrekking tot de twee 
contracten bij elkaar op te tellen en de informatie op één lijn te rapporteren. 

- Op twee lijnen: het is toegestaan om de werknemer op twee lijnen te rapporteren 
die elk overeenkomen met de gegevens van elke afzonderlijke overeenkomst. 

 

10. ARBEIDSTIJD / 
ARBEIDSDUUR 

Waarom rekening houden met de 
contractuele arbeidstijd en niet met 
de effectieve arbeidstijd? 

Het betreft een methodologische keuze. 
 
Enerzijds worden de kosten hierdoor enigszins overschat, aangezien een werknemer met 
een effectieve arbeidstijd van 50% en een contractuele arbeidstijd van 100% als 100% 
arbeidstijd zal worden geteld. Maar aan de andere kant worden mensen die in december 
2018 geen salaris (voor prestaties) hebben ontvangen (bv. ziekteverzuim, 100% 
tijdskrediet, enz.) en die niet door hun werkgever zouden worden vervangen, helemaal niet 
meegeteld. Dit laatste aspect onderschat dus enigszins de kosten. 
 
Het doel van de kostenberekening is om na te gaan of de budgetten in grote lijnen 
overeenkomen, de methodologische keuzes zijn gemaakt rekening houdend met een 
algeheel evenwicht enerzijds en de daaruit voortvloeiende werklast voor de instellingen 
anderzijds. 

Moet voor werknemers die in 
tijdelijk gedeeltelijke schorsing van 
de arbeidstijd zijn (bv. progressieve 
werkhervatting, ouderschapsverlof, 
enz.) de contractuele arbeidstijd of 
de effectieve arbeidstijd op 
31/12/2018 worden gerapporteerd? 

Het betreft altijd de contractuele arbeidstijd.  
 
Indien de wijziging van de arbeidstijd wordt vastgelegd door een bijlage aan de 
arbeidsovereenkomst, is het de verkorte tijd die gerapporteerd moet worden, want een 
bijlage heeft contractuele waarde. Als de wijziging van de arbeidstijd niet door een bijlage 
aan de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, moet altijd de contractuele arbeidstijd worden 
gerapporteerd (zelfs als ze, in dit geval, verschilt van de effectieve arbeidstijd.)  
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11. FINHOSTA Indien een werknemer meerdere 
FINHOSTA-codes heeft, moet deze 
gerapporteerd worden op meerdere 
lijnen ?  
 

Neen, in geen enkel geval moet de werknemer op twee verschillende lijnen 
gerapporteerd worden. Als een werknemer meer dan één Finhosta-codes heeft, wordt 
gevraagd om er slechts één aan te geven: idealiter de meest relevante - d.w.z. de code die 
overeenkomt met de functie waarin de werknemer het grootste deel van zijn arbeidstijd 
doorbrengt. Als de arbeidstijd gelijk is in 2 functies, geef dan één van de twee aan. 
 

12. BAREMA Is het verplicht om in kolom J de 
vermelding "startbarema hoger dan 
doelbarema" aan te geven of is het 
mogelijk om het barema van de 
werknemer aan te geven? 

Het is niet verplicht, het is een optie. 
 
U mag dus geen gebruik maken van deze optie en in alle gevallen de loonschaal op basis 
van het startbarema rapporteren (na conversie door de IFIC-conversietool van de barema’s 
2020, indien van toepassing). 

Hoe weet men of het startbarema 
van de werknemer hoger is dan het 
doelbarema voor alle 
anciënniteitsjaren? 

De IFIC-calculator (Excel), beschikbaar op de IFIC-website, kan hiervoor worden gebruikt.  

Hoe moet een werknemer die 
volgens een intern barema betaald 
wordt en die ook een niet-sectorale 
premie ontvangt (als % van het bruto 
maandloon of als bruto 
maandbedrag in euro) 
gerapporteerd worden?   

In dit geval moet het intern barema geconverteerd worden naar een gekend sectoraal 
barema door middel van de IFIC-conversietool (zonder premie) en gerapporteerd worden 
in kolom J, de premie wordt apart gerapporteerd in de daarvoor bestemde kolommen 
(kolom R of S). 
 
Opgelet: Dit is niet van toepassing voor evolutieve premies (waarvan de hoogte van de 
premie varieert in functie van de anciënniteit van de werknemer). In dit geval moeten (1) 
de corresponderende bedragen van het barema en de premie bij elkaar worden opgeteld, 
(2) het barema geconverteerd worden naar een gekend sectoraal barema, (3) het 
geconverteerde barema rapporteren in kolom J en ten laatste (4) ‘0’ aangeven in de 
kolommen R en S. 

13. OPLEIDINGS-
NIVEAU  

Is het problematisch als een 
opleidingsniveau wordt aangegeven 
voor een werknemer die een functie 
uitoefent die niet is opgenomen in 
de lijst van functies waarvoor kolom 
I verplicht is? 

Nee, dat is geen probleem. 
Het rapporteren van het opleidingsniveau is verplicht voor bepaalde functies: 
6050,6073,6161, 6163, 6164, 6165,6166, 6167, 6168, 6169,6170, 6175, 6177, 6180, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6270, 6273, 6370,6460,6461, 6462, 6470, 6670,6750, 6770 
en de ontbrekende zorgfuncties van de categorieën 14 of 15. 
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Voor alle andere functies kan het opleidingsniveau worden ingevuld, maar dit is niet 
verplicht. 

14. FEEDBACK IFIC-
TOOL 

Wat doen als de informatie die nodig 
is om de kolom AC ‘Feedback IFIC-
Tool’ in te vullen niet (meer) 
beschikbaar is?  

De optie ‘info niet beschikbaar’ is alleen van toepassing en kan alleen worden 
gerapporteerd als u niet (meer) beschikt over de resultaten die in kolom AY van de IFIC-tool  
gerapporteerd werden, deze resultaten heeft u gebruikt voor het uitvoeren van 
loonsimulaties die in april 2018 aan de werknemers werden meegedeeld.  
 
In het geval u niet meer over de deze resultaten beschikt (optie: ‘info niet beschikbaar’), zal 
IFIC de tool opnieuw draaien op basis van de gegevens die gerapporteerd worden op de 
datum van 31/12/2018, maar de op deze manier verkregen resultaten zullen minder 
waarheidsgetrouw zijn. (Evolutie van de anciënniteit sinds april 2018, conversie van de 
interne en sectorale barema’s etc.) 
 
Opgelet: Indien u de optie 'Info niet beschikbaar' gebruikt;  moet u altijd de optie 'Niet van 
toepassing' gebruiken voor werknemers die in dienst zijn getreden of van functie veranderd 
zijn na 30/04/2018 en voor werknemers die een BBT- of BBK-premie ontvangen. 

In het geval van een beroep (intern 
en/of extern) van de werknemer 
betreffende zijn functietoewijzing, 
moet het resultaat van de simulatie 
van de tool op 30/04/2018 of het 
resultaat van na het beroep, 
gerapporteerd worden? 

Indien het door de werknemer ingestelde beroep aanleiding heeft gegeven tot een nieuwe 
functietoewijzing, heeft de werknemer een nieuwe baremieke simulatie moeten ontvangen 
die hem toestaat om zijn keuze te maken. In dit geval is het de feedback van deze laatste 
simulatie die in het rapporteringsbestand moet worden aangegeven. 

15. EFFECTIEVE 
KEUZE VAN DE 
WERKNEMER  

Wat doen  als een werknemer heeft 
gekozen voor een IFIC-barema in 
fase 1, maar op 31/12/2018 effectief 
werd verloond volgens zijn oude 
barema omdat dat tijdelijk 
voordeliger was? 

In dit geval moet u ‘JA’ aanduiden in kolom AD. 
Het is de keuze van de werknemer die bepalend is (en niet zijn feitelijke verloning, in het 
voorkomend geval). 

Wat moet gerapporteerd worden 
voor werknemers die een BBT- of 
BBK-premie ontvangen? 

Werknemers die een BBT of BBK premie ontvangen, hebben niet de mogelijkheid om te 
kiezen voor het IFIC-barema in fase 1. Voor deze werknemers moet men in alle gevallen 
‘Niet IFIC’ aangeven, zelfs indien een werknemer in dienst is getreden na 30/04/2018.  

 


