
 

 

 

  
Bepaalt wat de wettelijke 

pensioengerechtigde leeftijd 

is. 

Wordt in rekening genomen 

voor het detail van uw 

individuele loonschaal 

Loon componenten die in 

rekening genomen worden 

om het huidig startbarema 

te berekenen waarmee het 

nieuwe IFIC barema fase 1 

vergeleken zal worden. 

De functie(s) die u 

teogewezen werd(en) door 

uw werkgever. 
Titel van de IFIC functie, komt 

niet noodzakelijk overeen 

met uw interne functietitel 

  Arbeidsverdeling tussen de 

verschillende functies 

IFIC code van de functie. 

Deze code moet gebruikt 

worden om uw onsline 

simulatie uit te voeren. 

 

Categorie gelinkt aan deze IFIC 

code, het gaat over het 

doelbarema. Deze 

categorie(ën) word(en) 

gebruikt om het IFIC barema 

fase 1 te berekenen.  



 

 

 

 

 

Houdt rekening met: 

De componenten van 

het startbarema en de 

arbeidstijd 

Het verschil op 

01/11/2019 tussen 

uw startbarema en 

uw IFIC barema 

fase1 

De vergelijking tussen wat u nog zou kunnen verdienen (som van alle 

lonen) tot aan het einde van uw carrière in het IFIC barema fase 1 en 

in het huidige barema. Een positief bedrag geeft aan dat het IFIC 

barema fase 1 interessanter is, een negatief bedrag geeft aan dat uw 

huidig barema interessanter is. 

Dit wordt uitgedrukt in 3 verscillende vormen: 

1- In Bruto euro 

2- In verhouding t.o.v het huidige barema 

3- In belang om te opteren voor het IFIC systeem 

 

Impact op korte termijn 

op 01/11/2019  

Impact op lang 

termijn vanaf 

01/11/2019 tot aan 

uw pensioen 

Houdt rekening met: 

De categorie(ën) van 

uw functie(s), de 

arbeidsverdeling 

tussen deze functies, 

en de totale 

arbeidstijd De eerste maand 

waarin het IFIC 

barema fase 1 hoger 

wordt dan uw 

startbarema, en dat u 

het effectief op uw 

loonfiche zal zien 



 

Tussen de twee vertikale lijnen: 

de periode die op u van 

toepassing is en dus de basis van 

uw berekeningen vormt 

De curve die het perspectief op lange termijn 

van uw barema weergeeft, eens de 

doelbarema’s voor 100% geïmplementeerd 

zullen zijn 

De curve die uw IFIC 

barema fase 1 weergeeft 

De curve die uw huidig 

startbarema weergeeft 

Uw huidige baremieke 

anciënniteitsjaar 

Uw baremieke 

anciënniteitsjaar eens u de 

wettelijke pensioensleeftijd 

bereikt zal hebben 


