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Processus n°233 Personeelslid afkomstig van het veiligheidskorps (VKCS) 
 
Wijzigingshistoriek  
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel van 
niveau C  

 
Inleiding De veiligheidsagenten van het veiligheidskorps werden getransfereerd naar de 

federale politie op datum van 01/01/2019.  
De veiligheidsagenten van het veiligheidskorps van graad C worden benoemd in de 
graad van beveiligingsassistent van de politie op de dag van hun transfer naar de 
federale politie.  

 
Persoons-
gegevens 

           
 

 
 
 
Zie werkinstructie 101 ‘Nieuw personeelslid toevoegen’. 

 
Functie-
gegevens 

Zie werkinstructie 101 ‘Nieuw personeelslid toevoegen’ met uitzondering van het 

tabblad .  
 

 
Stap Handeling 

1 Voer de ingangsdatum in (01/01/2019). 
2 Voer de eenheid in (0509). 
3 Voer de dienst in (eenheidscode DAB). 

 
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 



   
 

  
3/21 

Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 

 
Functie-
gegevens 
(vervolg) 

 
Stap Handeling 

1 Vervolledig de  met de volgende gegevens :  
- Functiecode : "00001" onbekend 
- Aanrekeningscode : 41310000 
- Soort personeel : "O" Operationeel 
- Werkn.Klasse : "S" Statutair 
- Herkomst statuut : "Bev.assist. (veiligheidskorps)" 
- Categorie medewerker: "Casual" 
- Kader : Selecteer het kader via  Beveiligingsassistent 
- Graad : Selecteer de graad via  96 Beveiligingsassistent 
- Aanstelling : Benoemd 
- Weddeschaal : Selecteer de weddeschaal via  
Weddeschaal hernomen in het Excel-bestand van KCE voor encodage.  
BASP1 tot BASP4 
- Soort anciënniteit : "Geld." 
- Statuut : "N" Nieuw statuut 
- ECA : "N" Nieuwe ECA 
- Betaalgroep : "AB" Achterafbetaald 
- Datum vaste benoeming : de datum van de benoeming moet 
vervolledigd worden vanaf 07/2014 (niet verplicht bij fedpol) 
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2 Vervolledig de  met de volgende gegevens : 
- Type vrijwaring : "31 VKCS" 
- Weddeschaal : Selecteer de weddesschaal via   
 CSV1 en CSV2 Beveiligingsassistent adjunct 
 CSV3 en CSV4 Beveiligingsassistent 
 CSV5 en CSV6 Hoofd beveiligingsassistent 

 Gegevens hernomen in het Excelbestand van KCE voor 
encodage 
- Soort anc. : "Geld. Oud statuut" 

3 Klik op . 
 
 

  

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 

 
Anciënniteiten  

 
Stap Handeling 

1 Klik op ‘Anciënniteiten en jaarbasis’ en vervolgens op ‘Startkapitalen 
anc.‘. 

 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 
Anciënniteitenn
iteiten (vervolg) 

 
 

Stap Handeling 
1 Zoek het dossier door de ID in te geven van het dossier in het 

veld ‘Werknemer-ID’. 
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 



   
 

  
7/21 

Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 
Anciënniteiten 
(vervolg) 

 
 

Stap Handeling 
1 Bovenop de geldelijke anciënniteit gelinkt aan het politiestatuut 

(zie werkinstructie 101 ‘Nieuw personeelslid toevoegen’), moet 
de anciënniteit met betrekking tot het oude VKCS statuut 
geëncodeerd worden.  

2 Klik op . 
3 ‘Soort anc.’ = Geld. Oud statuut 

‘Type vrijwaring’ = 31 VKCS 
4 Vervolledig de ingangsdatum = begindatum contract 
5 Vervolledig de anc. datum (hernomen in het Excelbestand). 
6 Klik op .  

 
 

 
Werkkalender Zie werkinstructie 101 ‘Toevoegen van een nieuw personeelslid’. 

Werkkalender : 38h00W1057 
Kalender feestdagen : BEL 
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 
Looncodes 

 
Stap Handeling 

1 Klik op ‘Looncodes’ en vervolgens op ‘Vaste looncodes’. 
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 
Looncodes 
(vervolg) 

Stap Handeling 
1 Encodeer alle looncodes gelinkt aan het nieuwe politiestatuut.   

- 4000 Wedde 
- 4034 of 4035 toelage haard/standplaats 
- 4046 Kledijvergoeding 
- 6000 Eindejaarstoelage 
- 7000 Trigger vakantiegeld 

2 Looncodes te encoderen na ontvangst van het formulier F-120. 
- 4224 toelage BXL-Hoofdstad 

Verbintenis Jaarlijkse verhoging jaar 5  
begindatum verbintenis 

- 4045 Telefoonvergoeding 
- 4086 of 4087 Tweetaligheidstoelage 

3 Encodeer de looncodes gelinkt aan het oude statuut onder  
. 

- De looncode 4000 wedde 
- De looncode 4034/4035 hernomen in het Excelbestand van KCE 

voor encodage.  
 

 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 
Looncodes 
(vervolg) 

 
 
 

 

Vanaf januari 2019 wordt een nieuwe code 4342 (wachtgeld VKCS) aangemaakt. Het 
maakt een vergelijking mogelijk tussen het politiestatuut en het wachtgeld VKCS. Het 
moet worden geëncodeerd voor beveiligingsassistenten (VKCS). Dit is een 
"triggercode", dus er mag geen bedrag worden ingevoerd.  

 

Klik op . 
 
OPGELET : Om deze encodage in aanmerking te kunnen nemen, moeten alle 
vaste looncodes tegelijkertijd worden geëncodeerd, met inbegrip van de codes 
van de vrijwaring 31. De vaste looncodes moet 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 Na een 
fictieve run moeten de bovengenoemde vaste looncodes voor het politiestatuut 
en de vrijwaring 31 opnieuw worden ingesteld. 

  Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps 
Personeel niveau C, Vervolg 

Valideren / 
Goedkeuren 

Zie werkinstructie 801 ‘Valideren - Goedkeuren’. 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingsassistent veiligheidskorps Personeel niveau 
C, Vervolg 

Loondossier Het detail van de vrijwaring 31 is niet zichtbaar in het loondossier.  
Het scherm van de anciënniteit en jaarbasis geeft het volgende weer :   

 
Loondossier per prestatiemaand 

 
Wat ook het meest voordelige statuut is, de jaarbasis hiervan wordt 
hernomen onder de code 1000 ‘Jaarbasis’. 

 
  
 



   
 

  
13/21 

Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B 

 
Inleiding De veiligheidsagenten van het veiligheidskorps werden op 1/1/2019 getransfereerd 

naar de federale politie.   
De veiligheidsagenten van het veiligheidskorps van graad B worden benoemd in de 
graad van veiligheidscoördinator van politiede dag van hun transfer naar de federale 
politie.  

 
Persoons-
gegevens 

           
 

 
 
Zie werkinstructie 101 ‘Toevoegen van een personeelslid’. 

 
Functie-
gegevens 

Zie werkinstructie 101 ‘Toevoegen van een personeelslid’ met uitzondering van het 

tabblad .  
 

 
Stap Handeling 

1 Voer de ingangsdatum in (01/01/2019). 
2 Voer de eenheid in (0509). 
3 Voer de dienst in (eenheidscode DAB). 

 
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 

Functie-
gegevens 
(vervolg) 

 
Stap Handeling 

1 Vervolledig de  met de volgende gegevens :  
- Functiecode : "00001" onbekend 
- Aanrekeningscode : 41310000 
- Soort personeel : "O" Operationeel 
- Werkn.Klasse : "S" Statutair 
- Herkomst statuut : "Bev.Coord.VKCS" 
- Werkn. categorie : "Casual" 
- Kader : Selecteer het kader via  Beveiligingscoördinator 
- Graad : Selecteer de graad via  69 Beveiligingscoördinator 
- Aanstelling : Benoemd 
- Weddeschaal : Selecteer de weddeschaal via  
Schaal hernomen in het Excelbestand van KCE voor encodage.  
BSV1 tot BSV5 
- Soort anciënniteit : "Geldelijke" 
- Statuut : "N" Nieuw statuut 
- ECA : "N" Nieuwe ECA 
- Betaalgroep : "AB" Achterafbetaald 
- Datum vaste benoeming : de datum van de benoeming moet ingevuld 
worden vanaf 07/2014 (niet verplicht voor fedpol) 
 

2 Er moet geen vrijwaring geëncodeerd worden voor de 
Beveiligingscoördinatoren. 

3 Klik op  . 
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 

Anciënniteiten  

 
Stap Handeling 

1 Klik op ‘Anciënniteiten en jaarbasis’ en vervolgens op ‘Startkapitalen 
anc.’  

 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 
Anciënniteiten 
(vervolg) 

 
 

Stap Handeling 
1 Zoek het dossier door de ID in te geven in het veld 

‘Werknemer-ID’.  
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 
Anciënniteiten 
(vervolg) 

 
 

Stap Handeling 
1 Encodeer de geldelijke anc. gelinkt aan het politiestatuut (zie 

werkinstructie 101 ‘Nieuw personeelslid toevoegen’), 
anciënniteitsdatum hernomen in het Excelbestand van KCE 
voor encodage.  

2 ‘Soort anc.’ = Geldelijke 
3 Vervolledig de begindatum = datum begin contract. 
4 Vervolledig de anc. datum (hernomen in het Excelbestand). 
5 Klik op .  

 
 

 
Werkkalender Zie werkinstructie 101 ‘Toevoegen van een nieuw personeelslid’. 

Werkkalender : 38h00W1057 
Kalender feestdagen : BEL 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 
Looncodes 

 
Stap Handeling 

1 Klik op ‘Looncodes’ en vervolgens op ‘Vaste looncodes’. 
 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 
Looncodes 
(vervolg) 

Stap Handeling 
1 Encodeer alle looncodes gelinkt aan het nieuwe politiestatuut.   

- 4000 Wedde 
- 4034 of 4035 toelage haard/standplaats 
- 4046 Kledijvergoeding 
- 6000 Eindejaarstoelage 
- 7000 Trigger vakantiegeld 

2 Looncodes te encoderen na ontvangst van het formulier F-120. 
- 4224 toelage BXL-Hoofdstad 

Verbintenis Jaarlijkse verhoging jaar 5  
begindatum verbintenis 

- 4045 Telefoonvergoeding 
- 4086 of 4087 Tweetaligheidstoelage 

3 Klik op . 
 

 

 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 
Valideren / 
Goedkeuren 

Zie werkinstructie 801 ‘Valideren - Goedkeuren’. 

Dit onderwerp gaat verder op de volgende pagina 
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Beveiligingscoördinator veiligheidskorps Personeel 
niveau B, vervolg 

Loondossier Het scherm anciënniteit en jaarbasis geeft het volgende :   

 
Loondossier per prestatiemaand 

 
De jaarbasis wordt hernomen onder de code 1000 ‘Jaarbasis’.  
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