23-09-2011

CAPELO: Algemeen en Themis
Inleiding

CAPELO staat voor carrière publique électronique - elektronische loopbaan
overheid en betreft de informatieplicht omtrent pensioenopbouw en
toekomstig pensioen voor overheidspersoneel door middel van een
elektronisch loopbaandossier.

2 fases

1. Trimestriële Capelo
Vanaf 01/01/2011 worden loopbaangegevens via de kwartaalaangiften van de
werknemers bij de sociale zekerheid worden ingezameld -> aangifte door
SSGPI
2. Historische Capelo
Historische gegevens van de hele loopbaan van de werknemer -> aangifte
door laatste werkgever

Voor wie?

Alle personeelsleden met recht op een overheidspensioen in de openbare
sector (vastbenoemden maar ook tijdelijke of contractuele werknemers die op
een later tijdstip vastbenoemd kunnen worden).

Uitzonderingen
SSGPI

Voor volgende categorieën dient geen Capelo-aangifte te worden gedaan:







Doel van
pagina

Raadsleden politieraad
Externen die zetelen in een selectiecommissie
Externen die lesgeven aan de politiescholen
Externen die examens verbeteren
Bijzondere rekenplichtige en secretaris van de politiezone, die
personeelslid is van de gemeente of OCMW
Onderhoudspersoneel (geen mogelijkheid tot latere vaste benoeming)

de Samenvatting van de Capelo-gegevens

1

Weergave in
Themis

Zie component Functiegegevens / functiegegevens / CAPELO
Niet- Capeloplichtig (zie bovenvermelde categorieën)

Capeloplichtig

2

Betekenis
velden

Type instelling: Default waarde voor alle PL van de geïntegreerde politie:
Fed – Geïntegreerde politie
Personeelscategorie: Calog/Militair: lid administratief personeel
Ops: titularis betrekking
Graad: Nummer overeenkomstig de waarde vermeld in het tabblad statuut
(component functiegegevens / functiegegevens)
Omschrijving overeenkomstig de waarde vermeld in het tabblad
statuut (component functiegegevens / functiegegevens)
Aard van dienst: Default waarde voor alle PL van de geïntegreerde politie :
Sedentaire dienst
Aard van functie : Default waarde voor alle PL van de geïntegreerde politie :
Hoofdambt

Encodage

Het tabblad Capelo wordt automatisch opgevuld met gegevens uit conversie
(eenmalig) en vraagt dus geen encodage. Het betreft een informatieve pagina.
Bij het aanmaken van een nieuwe arbeidsrelatie zal het tabblad ‘Capelo’ pas
verschijnen na verificatie. De velden zullen opnieuw automatisch opgevuld
zijn.

Zichtbaarheid
gegevens

De pagina wordt pas opgevuld met gegevens bij aanstellingen,
gegevenswijzigingen, of beëindigingen vanaf 01/01/2011. Voorafgaand aan
deze datum is er een lege pagina zichtbaar.
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