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Bepaalt de wettelijke pensioensleeftijd (einddatum van 
de simulatie). Datum van retroactiviteit

(01/07/2021) óf datum van 
indiensttreding tussen
01/07/2021 en
31/12/2021.

Bepaalt of de bijkomende ‘zoom’ over de laatste 5/10 
jaar berekend wordt (enkel voor statutairen).

Enkel zichtbaar bij werknemers met een IFIC-functie
van verpleegkundige of opvoeder/begeleider in
categorie 14 van het departement Verpleging-
Verzorging. Het opleidingsniveau bepaalt het IFIC
barema:

“< Bachelor” IFIC-CAT 14B
“Bachelor of +” IFIC-CAT 14

De maandbedragen op deze fiche zijn
berekend pro rata de vermelde arbeidstijd.

HOE LEES IK EEN SIMULATIEFICHE?
VLAAMSE PUBLIEKE SECTOREN

Loonelementen die in rekening genomen worden voor het bepalen van het 
startbarema dat met het IFIC barema vergeleken wordt.

De IFIC functiecode toegewezen
door de werkgever.

IFIC categorie gelinkt aan de functiecode. 
Dit bepaalt het IFIC barema.

Titel van de IFIC functie. Dit
komt niet noodzakelijk
overeen met de huidige
functietitel in de instelling.

Functietoewijzing(en) 
door werkgever op 
basis van taken die de 
werknemer uitoefent.

Arbeidsverdeling tussen de verschillende
functies.
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IMPACT OP 
KORTE 
TERMIJN

IMPACT OP 
LANGE 
TERMIJN

Het huidige bruto baremiek maandloon van de 
werknemer op begindatum simulatie.

Het bruto baremiek maandloon dat de werknemer
zal ontvangen als hij kiest om in IFIC te stappen op 
begindatum simulatie.

Het verschil tussen beide maandelijkse bedragen.

Globaal procentueel verschil tussen IFIC barema en
huidige loonschaal over de resterende loopbaan
t.e.m. het wettelijk pensioen. 

Theoretische voordeel op lange termijn als
werknemer kiest voor IFIC. Als het globale resultaat
positief (negatief) is, dan verschijnt er hier “ja” 
(“nee”).

Globale winst/verlies over de laatste 5/10 jaar
(op basis van baremieke loonschalen, zonder
andere premies of toelagen). Deze ‘zoom’ wordt
enkel getoond voor statutairen, aangezien de 
laatste jaren van hun loopbaan bepalend zijn
voor het pensioen.

Geldelijke anciënniteit op 
begindatum van de simulatie.

Geldelijke anciënniteit op 
datum van het wettelijke
pensioen.

3

4



01-04-22

3

De resterende geldelijke anciënniteitsjaren
tot aan het wettelijke pensioen.

De resterende functionele
loopbaan in de instelling tot
aan het wettelijke pensioen.

Het bruto baremiek maandloon
volgens het IFIC-barema. Dit
bedrag is gelijk aan het 
maandelijkse IFIC barema plus de 
haard- of standplaatstoelage.

het huidig bruto baremieke maandloon in de instelling. Dit
bedrag is gelijk aan de maandelijkse huidige loonschaal plus
haard- en standtoelage en eventuele premies, berekend
volgens de index van kracht op moment van simulatie.

Het maandelijkse verschil in 
€ en % tussen beide
maandelijkse bedragen.

… … … … … …

SPECIFIEK GEVAL 1: BBT/BBK EN/OF onregelmatige prestaties INBEGREPEN

Dit bedrag is gelijk aan het maandelijkse huidige barema plus de haard- of
standplaatstoelage en 11% voor onregelmatige prestaties. Indien de werknemer een BBT
of BBK premie ontvangt, dan zit 1/12de van deze premie ook inbegrepen.

Dit bedrag is gelijk aan het maandelijkse IFIC barema plus de haard- of
standplaatstoelage en 11% voor onregelmatige prestaties.
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Als het bruto baremiek maandloon volgens de huidige loonschaal op de begindatum van de simulatie hoger ligt dan het IFIC barema, dan behoudt de werknemer zijn
huidige loonvoorwaarden (inclusief de hierbij bedongen toekomstige verhogingen) tot de maand waarin in het IFIC barema nominaal hoger ligt dan het huidig
baremiek maandloon, aan een eenzelfde tewerkstellingsbreuk. Vanaf deze maand ontvangt de werknemer vervolgens het IFIC barema voor de rest van zijn loopbaan.

Werknemer behoudt zijn huidige 
loonvoorwaarden wanneer hij ervoor kiest 
om in IFIC te stappen op begindatum 
simulatie, dus hier verschijnt tweemaal 
hetzelfde bedrag.
De onmiddellijke maandelijkse winst is 
bijgevolg gelijk aan € 0.

Huidig bruto 
maandloon is hoger 
dan IFIC bruto 
maandloon op 
moment van de 
keuze, dus 
beschermingsmaatre
gel is van toepassing.

Werknemer zal het IFIC 
barema pas ontvangen 
vanaf de eerste kruising 
van de curves en zal 
vervolgens het IFIC 
barema voor de rest van 
zijn loopbaan ontvangen.

SPECIFIEK GEVAL 2: BESCHERMINGSMAATREGEL (1)

Op de tweede pagina wordt in het geel de baremieke loonschaal aangeduid die de werknemer effectief ontvangt wanneer hij/zij kiest om in IFIC te stappen. In geval van
bescherming zal het huidig bruto baremiek maandloon in geel gemarkeerd staan tot het anciënniteitsjaar waarin het IFIC barema voor de eerste keer hoger komt te liggen
sinds het begin van de simulatie. Voor alle resterende anciënniteitsjaren wordt het IFIC barema in het geel aangeduid. De werknemer zal vanaf dat moment het IFIC barema
ontvangen voor de rest van de loopbaan, ongeacht of de huidige loonschaal in een later anciënniteitsjaar terug hoger komt te liggen.

SPECIFIEK GEVAL 2: BESCHERMINGSMAATREGEL (2)
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SPECIFIEK GEVAL 3: ZORGKUNDIGEN

Werknemers waaraan een zorgkundige IFIC-functie is toegewezen zullen het IFIC-barema categorie 11 ontvangen tot 18 jaar anciënniteit; vanaf het 19de jaar anciënniteit
wordt dit barema aangevuld tot de Kelchtermans C2-schaal.

Voor zorgkundige functies verschijnt er ‘IFIC-Cat 11 + toeslag ZKG’ 
bij de IFIC categorie.

Vanaf het 19de anciënniteitsjaar wordt het
IFIC barema aangevuld tot aan de C2-schaal.
Vanaf dit moment lopen beide curves dus
gelijk.

BIJ VRAGEN OVER DE SIMULATIEFICHES KAN U MET IFIC CONTACT OPNEMEN VIA HET 

E-MAILADRES: tool.publiek.vl@if-ic.org

VOOR MEER INFO OVER DE IFIC IMPLEMENTATIE, BEZOEK ONZE WEBSITE: 

https://www.if-ic.org/nl/publieke-zorgsectoren/vlaanderen
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