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CAPELO – Overzicht van de werkzaamheden

Referenties

1. Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, B.S. 31 december
2010;
2. FAQ SSGPI 2011-01 van 17 februari 2011 – CAPELO – Eerste fase – Stand van
zaken (www.ssgpi.be).

1. Ratione personae
De personeelsdiensten van de lokale politiezones en DGS/DSP voor wat de federale politie betreft.
2. Ratione materiae
Voorafgaand
Het CAPELO-project omvat twee luiken.
Het eerste luik heeft betrekking op het heden en het tweede luik heeft betrekking op het verleden.
Om het eerste luik te verwezenlijken zal er aan de bestaande DMFA(PPL) structuren wijzigingen
aangebracht worden waardoor de loopbaan- en bezoldigingsgegevens opgevraagd worden die de
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) moet toelaten om het recht op een overheidspensioen te
bepalen en dit pensioenrecht te berekenen.
De noodzakelijke loopbaan- en bezoldigingsgegevens worden aldus opgevraagd via het bestaande kanaal
van de DMFA(PPL)-aangiften. Aangezien het SSGPI als full service secretariaat instaat voor deze
DMFA(PPL)-aangiften worden de gevraagde gegevens vanaf 1 januari 2011 door het SSGPI mee
aangegeven .
Het tweede luik heeft betrekking op de loopbaan- en bezoldigingsgegevens die 1 januari 2011 voorafgaan
(historische gegevens). Deze historische gegevens betreffen:
- de aanwezigheden en de afwezigheden van het personeelslid;
- voor de statutaire personeelsleden: de baremieke wedde en weddebijslagen vanaf 1 januari 2006;
- de gegevens over het diploma.
Naast deze loopbaan- en bezoldigingsgegevens dienen er in bepaalde gevallen ook nog aanvullende
gegevens (punctuele gegevens) overgemaakt te worden aan de Pensioendienst. Deze gegevens, waarvan
het SSGPI niet altijd van op de hoogte is, kunnen niet meegeleverd worden via het bestaande kanaal van de
DMFA(PPL)-aangiften.
De punctuele gegevens betreffen:
- Gegevens over het diploma van de personeelsleden (diplomabonificatie);
- Het einde van de statutaire relatie wanneer die door de overheid wordt opgelegd (tucht).
Deze punctuele gegevens dienen door de werkgever zelf aangegeven te worden via de Portaalsite van de
Sociale Zekerheid.

Het SSGPI wenst eerst het verloop van de eerste fase (DMFA) af te wachten alvorens, in samenwerking met
de lokale politiezones en de federale politie, van start te gaan met de tweede fase (Historische gegevens).
Wat de tweede fase betreft kan al meegedeeld worden dat het SSGPI een ondersteunende rol zal spelen en
dat de laatste werkgever ertoe gehouden is om de noodzakelijke historische gegevens aan te leveren aan de
PDOS.
Overzicht van de werkzaamheden
a) De loonschalen en weddebijslagen
Zoals reeds meegedeeld met onze FAQ van 17 februari 2011 heeft het SSGPI op 22 februari 2011 een
onderhoud gehad met de PDOS voor wat betreft de aanlevering van de loonschalen en de weddebijslagen.
De PDOS staat niet weigerachtig tegenover ons voorstel maar onderzoekt momenteel op welke wijze de
gegevens het best worden overgemaakt. De benaming van de loonschalen zoals opgenomen in het
weddesysteem van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) en de loonmotor ‘Themis’ komt immers
niet overeen met de benamingen die gekend zijn bij de PDOS.
Wij willen de politiezones en de federale politie aldus vragen om voorlopig geen weddeschalen en
weddebijslagen op te laden via de website van de PDOS.
b) Uitbreiding van de DMFA(PPL) structuren
Vanaf het eerste kwartaal 2011 wordt de DMFA(PPL) met 3 nieuwe gegevensblokken uitgebreid. Het gaat
om volgende blokken:
- Het blok ‘Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector’;
- Het blok ‘Baremieke wedde’;
- Het blok ‘Weddebijslag.
Het SSGPI is actueel aan het onderzoeken op welke wijze de gevraagde gegevens voor deze nieuwe
blokken via de loonmotor ‘Themis’ kunnen meegenomen worden via de DMFA(PPL).
c) De uitbreiding van maatregelcodes, prestatiecodes en bezoldigingscodes in de DMFA(PPL)
structuren
Om de afwezigheden die een invloed kunnen hebben op de berekening van het pensioen van een statutaire
ambtenaar te identificeren in de DMFA(PPL) structuren heeft het SSGPI, in samenwerking met VZW
SIGEDIS, deze afwezigheden, conform de richtlijnen opgenomen in de administratieve instructies voor
werkgevers, voorzien van de correcte maatregelcodes, prestatiecodes en bezoldigingscodes.
d) Testfase
Actueel is voorzien dat de nodige aanpassingen aan de loonmotor ‘Themis’ geïmplementeerd zullen worden
in de maand mei 2011. Vanaf deze periode zullen er vervolgens tests uitgevoerd worden.
De aangiften met betrekking tot CAPELO die worden verricht in het eerste en tweede kwartaal van 2011
hebben geen blokkerende werking. Vanaf het derde kwartaal 2011 zullen de onvolledige en onjuiste
aangiften een blokkerende werking hebben op de gehele DMFA(PPL).
Voorlopig is er vooropgesteld om de eerste ‘definitieve’ aangifte met CAPELO-gegevens uit te voeren in het
derde kwartaal van 2011 met inbegrip van de rechtzettende DMFA(PPL) aangifte voor het eerste en tweede
kwartaal van 2011 voor wat de CAPELO-gegevens betreft.

Hoogachtend,
“werd getekend”

Robert ELSEN
Waarnemend directeur-diensthoofd
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