
De module “BudgPersPZAutom_NL2022v20210715.xlsm”is aangepast volgens de laatste vooruitzichten van het 
federale planbureau dd 06/07/2021. 

De verhogingscoëfficiënt die vanaf december 2021 van toepassing is werd ook ingebracht in deze versie. 
Er is geen indexatie voorzien voor 2022, m.a.w. de verhogingscoëfficiënt van 1,7758 is voor het hele jaar van 
toepassing. 

 
 
Nochtans kunnen de zones -die de module gebruiken- zelf de verhogingscoëfficiënt toch VROEGER laten ingaan.  
Zij hebben de keuze tussen 9 andere begindata. 
Hiervoor activeren ze een Macroprocedure door  een klik op de Blauwe icoontjes met pijltje 
(cellen AE34 tem AF45 ) vanaf maart 2022 of tot en met december 2022. 
 
Dit kan noodzakelijk zijn wanneer het planbureau haar voorzieningen bijstelt OF wanneer een zone enige reserve 
wil voorzien. 

 
 
Wanneer zone x wenst om indexatie in juli 2022 te verkrijgen, wordt na klik in Cel AE40-AF40 op Index jul 2022 de 
basistabel aangepast als volgt: 

 
en wordt alles aan berekend aan de verhogingscoëfficiënt 1,7936 berekend. 
of (  =(IndR29*6+IndR30*6)/12  of ook  =([1.7758*6]+ [1.8114*6])/12 
 
Er kan steeds teruggegaan worden naar de oorspronkelijke situatie t.t.z. geen indexatie  

door klik op    en wordt alles terug berekend zonder indexatie in 2022.  



 
 

 

Nog even herinneren dat elke zone ongeacht wanneer ze hun bestanden inlezen : 
alle SCHAALWIJZIGINGEN van 2021 in de kolommen M van de bladen “Ops” of “Calog”  
=>voor Ops moeten nakijken en/of inbrengen 
=>voor het  Calog Personeel zijn deze ALTIJD in te geven  
Dit gebeurt vooraf voor 2021 en ook voor 2022 (en alle volgende jaren die zij wensen te begroten). 
 
Bij meerjarenplan zal bij de overgang naar een volgend jaar  
NA invoeren van het begrotingsjaar in C1 van blad Para bv 2023 
de gebruiker op de pijl in K11-K15 klikken zodat de bekomen schaal effectief wordt  
dit wil zeggen dat hij wordt overgeschreven naar de cellen van kolom K  voor alle in 2022 leden die in 2022 een 
schaalwijziging ondergingen. 

 

 


