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Werkinstructie n°: 235 Beveiligingsassistent (BAC) 
                                                                   

Inleiding        

                

             

 

 

 

 
Encodage van 

persoonsgegevens,         Zie werkinstructie 101 « toevoeging van een personeelslid » 
werkrooster,  
startkapitalen van  
de anciënniteiten  
en de looncodes                                                     

 
Functie-   
gegevens             Toevoegen van een arbeidsrelatie vanaf 01/04/2019 
 
  Tabblad werklocatie : 

 
Ingangsdatum:   01/04/2019 

 Actie :    Aanstellen 
Business unit:   0509 

  Afdeling :   7783 
   

   
                          

 

 

 

 

De Directie Beveiliging, afgekort DAB, zorgt voor de veiligheid van de nucleaire sites, 
de infrastructuur van Brussels Airport, nationale, internationale en Europese 
instellingen, de kritieke infrastructuren, SHAPE, de NAVO-infrastructuur, de 
koninklijke paleizen en de politieoperaties. 
DAB zal bestaan uit de volgende medewerkers:  
   - Externen (vanaf maart 2018) 
   - Overplaatsing van militairen (vanaf mei 2018) 
   - Overplaatsing van BAC-personeel (Brussel Airport Company)  
   - Overplaatsing van personeel van de civiele bescherming 
   - Overplaatsing van personeel van het beveiligingskorps 
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Werkinstructie n°: 235 Beveiligingsassistent (BAC), Vervolg 
Tabblad Statuutgegevens :  

                         Herkomst statuut :   Bev. assistent (BAC) 
 
                         Kader :     Beveiligingsassistent  
 

Graad :  96 Beveiligingsassistent 
 
Aanstelling :    Benoemd 
Weddeschaal :    BASP1 tot BASP4 
Soort anciënniteit :   Geldelijk 

 
Vrijwaringen : 
 
Type vrijwaring :  29 
Weddeschaal : BAC 1 (onderhandeld jaarlijks bedrag van 

17.725,05€) 
BAC 2 (onderhandeld jaarlijks bedrag van 
23.740,23€) 
BAC 3 (onderhandeld jaarlijks bedrag van 
24.079,23€) 

Soort anciënniteit :  Geldelijk 

 
Tabblad functiegegevens en Categorie werknemer 

Zie werkinstructie 201_Toevoegen nieuwe arbeidsrelatie  
(punt 1.3 en 1.4) 
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Werkinstructie n°: 235 Beveiligingsassistent (BAC), Vervolg 
Tabblad Capelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start- 
kapitalen  Type anciënniteit : Geldelijk 
en  
anciënniteit Ingangsdatum :  Zelfde ingangsdatum hernemen als deze van de functiegeg. 
  
  Anc. datum :    Zelfde datum als deze in het dossier  

Opmerking :  Als voor de vrijwaring 29 een geldelijke anciënniteit oud 
statuut wordt gebruikt, moet de anc. datum dezelfde zijn als 
deze die wordt weergegeven voor de geldelijke anc.  

Looncodes  Vaste looncodes 
 

De volgende verplichte vaste looncodes invoeren: 
 
4000    Wedde 
6000    T - eindejaarstoelage 
7000   Trigger (triggercode) vakantiegeld 
4034/4035  T-haard of T-standplaats 
 
Vervolgens de gegevens met betrekking tot de vrijwaring encoderen :  
 
Statuut vrijwaring : 29 
Looncode :  4000 
 

Begindatum :  Zelfde ingangsdatum als deze van de functiegegevens                                       
(ingangsdatum: 01/04/2019) 
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Statuut :  Actief 
Einddatum :  31/12/3999 

De velden bedrag, manipulatiecode en opmerkingen dienen niet ingevuld te worden.  

Er is geen looncode 4034 of 4035 in de vrijwaring 29. Immers, als de wedde van het 
personeelslid wordt berekend op basis van het onderhandelde jaarlijks bedrag van 
BAC, is er geen recht op de haard- of standplaatstoelage.  

 

Vanaf april 2019, wordt een nieuwe code 4347 (vrijwaringswedde BAC) aangemaakt. 
Het zal een vergelijking mogelijk maken tussen het politiestatuut en het 
onderhandelde jaarbedrag van BAC in vrijwaring. Het moet worden geëncodeerd voor 
de beveiligingsassistenten (BAC). Dit is een "triggercode", dus er mag geen bedrag 
worden ingevoerd. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toelagen en vergoedingen 

De in het politiestatuut voorziene vergoedingen en toelagen kunnen worden 
toegekend mits aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. Er is momenteel geen 
specifieke vergoeding of toelage voor beveiligingsassistenten (BAC). Dit betekent dat 
zij de volgende toelagen en vergoedingen kunnen ontvangen: 

- T-Brussel-Hoofdstad    (looncode 4224) 
- V-2-taligheid   (looncode 4086/4087) 
- V-onderhoud uniform  (looncode 4046) 
- V-telefoon   (looncode 4045) 

 

OPGELET : Om deze encodage in aanmerking te kunnen nemen, moeten alle 
vaste looncodes tegelijkertijd worden geëncodeerd, met inbegrip van de codes 
van de vrijwaring 29. De vaste looncodes moeten worden geëncodeerd door één 
keer op opslaan te klikken. Dan kunt u valideren en goedkeuren. Slechts één 
verzending naar L4 is correct! 

Als u zich niet aan deze procedure houdt, moeten de vaste looncodes voor het 
politiestatuut (4045, 4046, 4086, 4086, 4086, 4087 en 4224) en vrijwaring 29 eerst 
op inactief worden gezet. Na een fictieve run moeten de bovengenoemde vaste 
looncodes voor het politiestatuut en de vrijwaring 29 weer op actief worden 
gezet. 


