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1. Inloggen 
 

 
 
 
Via het Log-in scherm krijgt u toegang tot het pakket. 
 
De persoonlijke login (nieuw aangemaakt: 3 karakters, obv 1ste letter Voornaam en 2 eerste letters 
voornaam) en toegangscode worden door HR aangemaakt, op basis van standaardprofielen die bepaald 
werden door directie HR en Operations. Deze toegangsprofielen zijn de te gebruiken standaards, en 
worden niet geïndividualiseerd. 
De directie van het WZC dient wel door te geven tot welke diensten de gebruiker toegang heeft. 
 

1.1 Aandachtspunten 
 
Bij opstart/openen van URA applicatie verschijnt mogelijks onderstaand scherm (zie verder). Verschillende 
aandachtspunten die u dient te behandelen voor een correct beheer van de applicatie worden opgenomen 
in dit scherm. Indien er geen aandachtspunten zijn, verschijnt dit scherm niet. 
 
Indien u in de loop van de dag dit scherm wil oproepen, kan dit via de knop “ aandachtspunten” in het 
hoofdscherm (zie 2. Hoofdscherm). 
 
Er zijn 2 soorten aandachtsschermen : 
 
1.1.1 Algemene aandachtspunten : 
 
De mogelijke aandachtspunten zijn : 
 

! Werknemers die nog niet gekoppeld zijn aan actieve diensten 
! Ontbrekende ELFC regeling 
! Vervanger van ELFC vervanger Uit dienst 
! Ontbrekende RIZIV-gegevens 
! Ontbreken van de VISUM gegevens 
! Ontbrekend Rijksregisternummer 
! Ontbrekende gegevens identiteitskaart 
! Proefperiode komt bijna tot een einde => ingeval van twijfel WN, dringt een beslissing zich op. 
! Identiteitskaart is vervallen 
! Geen specificatie hoe de arbeidsduurvermindering betaald moet worden 
! Studenten contracten met meer dan 50 dagen aan prestaties 
! Sociale maribel die ziek is en geen vervanging gepland is 
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! Sociale maribel niet volledig opgevuld 
! ELFC regeling actief na uitdiensttreding 
! Arbeidsduurvermindering niet aangeduid in contract 

 

 
 
1.1.2 Werknemers die op de planning uren hebben - terwijl ze tijdens die periode 

geen contract hebben. 
 
Indien deze werknemers effectief uit dienst zijn, kunt u via dit veld de uren snel verwijderen door op 
het rode kruisje te klikken. 
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2. Hoofdscherm 
 

 
 

2.1 Instellingen 
 
Het instellingenscherm is het hart van deze softwaretoepassing. Hierin staan de gegevens die onmisbaar 
zijn voor de werking van het programma. 
 
Enkel het tabblad van de diensten en van de tikklok zijn toegankelijk voor de directie. 
De andere tabbladen worden centraal beheerd, zoals de afwezigheidscodes, de prestatiecodes, de 
gebruikers, de toeslagen. De instellingen die voor de hele organisatie of toch voor meerderen geldt, zijn 
maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk. 
 
De procedure voor aanvraag tot wijzigingen: Aanvraag doorsturen naar HRM  via HRM@armonea.be + 
copie Hilde Opsomer (HOP). 
 
Aanvraag wijzigingen/toevoegingen prestatiecodes: Bijzondere procedure, gezien dit wordt voorgelegd 
aan de patronale delegatie van de Ondernemingsraad.  
Vraag wordt besproken met de Regiomanager en met HR. Indien dit OK is bevonden wordt deze vraag 
voorgelegd aan de OR. Indien daar een OK, zullen de instellingen worden aangepast na opvolging van de 
toe te passen procedure. Inschatting van de tijd nodig hiervoor wordt geschat op één maand ifv de data 
vergaderingen Ondernemingsraad. 
 
Toevoegingen nog niet bestaande afwezigheidscodes: aanvraag richten aan de HR-advisor+ Hilde 
Opsomer. De gewone afwezigheidscodes worden centraal bepaald (voor alle sites), voor meer specifieke 
codes wordt dit intern in HRM besproken. HOP onderzoekt wettelijke achtergrond (vb gedeeltelijke 
werkhervatting + gedeeltelijke medische overmacht). 
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Het luik van de minimumbezetting is nog niet actief. 
 
De instellingen van de toeslagen: standaard door HRM/Socrefos aangemaakt. 
 
De algemene instellingen: 
 

 
 
Om de bijscholingen in te brengen en een overzicht te krijgen van de reeds gepresteerde 
bijscholingsuren, dienen hier de afwezigheidcodes ingebracht te worden die op de planning moeten 
verschijnen bij aanduiding van de opleiding of overleg. Indien deze geactiveerd zijn in de algemene 
instellingen, worden deze codes ook geblokkeerd op de planning, u kan dan enkel bijscholingen inbrengen 
via de bijscholingsmodule. 
 
Via FTP kunnen loonsverwerking en werknemerfiches rechtstreeks worden verzonden naar Socrefos. 
In dit vak brengt Socrefos de persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in, zodat de verzendmodule kan 
gebruikt worden.  
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3. Werknemers 

3.1 Overzicht inputschermen: 
 
Voorbeeld Leeg scherm : 

 
 
 
Voorbeeld Ingevuld scherm : 
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3.2 Opbouw / structuur nieuwe versie van URA : 
 

! Per inputscherm een aantal “Grote tabbladen” 
 

! Per “Groot tabblad”: meerdere “Kleine tabbladen” 
 

! Per “Klein tabblad”: één of meerdere “Rubrieken” 
 
 
Blok onderaan de verschillende tabbladen: 
Deze zijn onveranderd gebleven. 
 

- Toevoegen (insert): voor de aanmaak van een nieuwe werknemer (zie beschrijving verder) 
- Inactief zetten 
- Jaarplanning 
- Versturen (voor het versturen van de gegevens van één enkel werknemer 
- “OK”- Knop voor bevestiging wijzigen gegevens 
- Knop voor annuleren (=niet opslaan) van de wijzigingen die je aan het ingeven was 

 
 

3.3 Werknemer opzoeken: 
Bij opstart URA, klik je op de grote selectieknop “ werknemers (F4)” en kom je op onderstaand scherm : 
 

 
 
Indien je URA de hele dag laat openstaan en je deze lijst wil oproepen, kan je dit altijd via de selectieknop 
“Zoeken(F3)” bovenaan het werknemersscherm. 
 
Info over deze lijst : 

- Felgele aanduidingen in de lijst : werknemer met Sociale Maribel 
- Feloranje aanduiding in de lijst : werknemer met aanduiding bescherming ikv ontslag, dwz 

hiervoor gelden speciale ontslagprocedures 
- ‘gewoon’ oranje aanduiding : combinatie van sociale Maribel én bescherming ikv ontslag. 
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Selectie van werknemer in bovenstaande lijst kan op 2 manieren : 
A. Selecteer een naam uit de lijst zoals je hier ziet 
B. Klik op het rode kruisje en je krijgt een volledig blanco werknemersscherm en je kan dan van 
daaruit de werknemer zoeken. 

 
 

3.4 Creatie nieuwe werknemer (voorbeeld van het invullen 
van een werknemersscherm): 

 
Vooraleer je een nieuwe werknemer kan aanmaken, moeten de blokjes “Toevoegen (Insert)” en “Inactief 
zetten” onderaan het scherm actief staan. 
 
Dit bekom je door eerst naar een actieve medewerker te gaan en dan kan je een nieuwe medewerker 
aanmaken door op het knopje “Toevoegen (Insert)” - die zich links onderaan bevindt - te klikken. Dan 
krijg je de vraag: 
 

 
 
Nadat je deze vraag hebt beantwoord, kan je pas beginnen de werknemersgegevens in te brengen. 
 
Nieuwe structuur Tabblad “Werknemer”: 
In de nieuwe versie van URA zijn de tabbladen “Algemeen”, “Gezinssituatie” en “Extra” ondergebracht 
onder “Werknemer”. 
 

3.4.1 Klein tabblad “Algemeen”: 
 
Voorafgaande informatie: 
 
Belangrijk: meerdere nieuwe controles werden ingevoerd. 
Onderscheid : 

∗ FOUT = Mogelijke blokkerende foutmeldingen (die de overgang naar een volgende stap 
verhinderen tot het probleem is opgelost). 

∗ WAARSCHUWING = Verwittigingen die fouten aangeven, maar waardoor je toch verder kan 
werken. 
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Binnen de rubriek “Algemeen” zijn er 7 rubrieken : “Algemeen”, “Huidig adres”, “Huidige contact 
informatie”, “Sociaal secretariaat”, “Eigenschappen”, “Exploitatie”, “Erkenningen”. 
 

1. “Algemeen”: de algemene persoonsinformatie van de werknemer 
2. “Huidig adres”: hier wordt de historiek van de adressen onder bewaard, enkel het laatst actieve 

veld verschijnt op het overzichtsscherm 
3. “Huidige contact informatie”: idem 
4. “Sociaal secretariaat”: nummer werknemer bij het sociaal secretariaat 
5. “Eigenschappen”: hier kan je zien wie de werknemer heeft aangemaakt en wie laatst een 

wijziging heeft aangebracht 
6. “Exploitatie”: info over Site waarop de werknemer is ingeschreven en de koppelingen voor OVK 

personeel 
7. “Erkenningen” : de info mbt erkenningen RIZIV en VISA. 
 

Algemene opmerking: Enkel wanneer de FTP-code is ingevuld in het basisinstellingenscherm, kunt u zelf 
werknemers aanmaken en de nummers sociaal secretariaat genereren. Indien foutmelding hierop, 
contacteer HR. 
 
Hierna eerst een voorbeeld van een ingevuld scherm: 
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Doorloop alle rubrieken op een correcte manier. 
 
Chronologie om in te vullen: 
 

3.4.1.1 Rubriek “Algemeen”: 

Hier vul je alle persoonsgebonden informatie in, in de volgorde zoals de vakjes op het scherm verschijnen: 
Naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortegegevens, nationaliteit, taal, opleiding, geslacht, nummer 
identiteitskaart en bankrekeninggegevens (bij voorkeur IBAN + BIC). 
 
Opgelet : ALLE velden moeten hier worden ingevuld ! 
 
Om zo gemakkelijk mogelijk een medewerker aan te maken, is het van belang de volgorde van de velden 
te respecteren en alle velden in te vullen. 
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, kan je deze valideren door op de oranje “V” klikken of de “F10”toets 
te gebruiken. Als je geen foutmelding hebt, heb je alles correct doorlopen. 
 
Als je een aanpassing aan het intikken bent en je wil die nog niet bevestigde informatie wissen, moet je 
op de oranje “X” klikken of de “F8” toets gebruiken. 
 
 
• Waarop zijn er nu controles ingebouwd? 
 
Controles op naam: 
 
Bij niet invullen naam: 
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Bij niet invullen voornaam: 

 
 
Controles op rijksregisternummer: 
 
Niet ingevuld of een verkeerd rijksregisternummer ingevuld: 

 
 
Verkeerd rijksregisternummer of verkeerd geslacht werknemer: 

 
 
Rijksregisternummer heb je al in URA aan een reeds bestaande werknemer toegekend: 

 
 
Er is geen controle voorzien tussen geboortedatum en het rijksregisternummer. 
Als je de geboortedatum niet invult, maar wel het rijksregisternummer, en je bevestigt, dan wordt de 
geboortedatum door het systeem automatisch ingevuld. 
 
Controles op bankgegevens : 
 
Als je 1 van de 2 velden (IBAN of BIC) niet invult, of wist en blanco laat, krijg je volgende foutmelding: 

 
 
Als je het veld “IBAN” en “BIC” invult, maar niet het veld “Bankrekening” invult, krijg je geen foutmelding. 
 
Je kan geen werknemer opslaan als je geen bankgegevens hebt ingevuld. 
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Voor volgende velden zijn er geen controles, maar deze zijn wel verplicht in te vullen: 
“Id kaart”, “Geboorteland”, “Opleiding” en “Roepnaam”. 
Deze verhinderen niet het proces van invullen en zijn niet blokkerend voor de loonsverwerking, maar zijn 
belangrijk voor bvb de Sociale Balans. 
 
 

3.4.1.2 Rubriek “Huidig Adres”: 

Het invullen van de adresgegevens doe je door het icoontje (blad + pen) aan te klikken. 
 
Vanaf deze versie van URA moet ook voor de adresgegevens een historiek worden bijgehouden. Bij 
opstart (09/2012) zal éénmalig door het systeem de gegevens worden ingelezen. 
 
Voor nieuwe medewerkers is de “VANAF”-datum = de datum van indiensttreding bij de werkgever. 
 

 
 

" Invullen adres: 
 
Hier moet je weer de chronologie van de velden respecteren: Eerst de vanaf datum invullen, dan de 
straat, nummer, bus, postcode, gemeente en Land. 
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op de oranje “V” of“OK” klikken of “F10” toets gebruiken 
om de gegevens op te slaan. 
 
Als je de laatste informatie dat je hebt ingevuld wilt wissen, moet je op de oranje knop “Annuleren”of 
“X” klikken of de “F8” toets gebruiken. 
 
ATTENTIE : het aantal kilometers die je invult in het veld “Afstand”, zijn de kilometers van 
het woon-werkverkeer (enkele rit) en zijn bepalend voor het loon. 
 

" Ingave adreswijziging: 
 
Hier moet je eerst een einddatum ingeven op de actieve lijn. 
Die bevestig je met de het kleine ORANJE ‘V’ knopje. 
 
Daarna kan je via de kleine Rode “+” bovenaan een volledig blanco nieuwe lijn toevoegen of via de 
button “kopiëren” de bestaande lijn overnemen, een nieuwe datum (= einddatum vorige lijn + 1 dag) 
invullen, en het adres overtypen. 
 
Een lijn wissen kan je alleen maar via de kleine oranje “X”-knop. 
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Als je een adreslijn wilt verwijderen, kan dit met de kleine rode “-” knop. Let op dat u hierdoor geen 
historiek gaat verwijderen! 
 

 
 
Belangrijk : verschil kleine en grote knoppen : 
 
Via de grote button met de oranje ‘V’ = OK, bevestig je de laatste input en sluit je dit detailvenster. 
Via de grote button met de oranje X (annuleren), sluit je het venster. Alle gegevens die met een 
oranje ‘V’ (groot of klein) werden bewaard, blijven behouden; enkel als je midden in input zit die nog 
niet de input hebt afgewerkt en bevestigd, worden deze niet bewaard.  
Als je werkt met de kleine oranje V of X, blijft het detailscherm open en kan je verder werken. 
 
Controles die zijn ingebouwd : 
 
Verplichte begindatum: indien begindatum adres niet is ingevuld: 

 
 
Als je een nieuw adres ingeeft zonder eerst een einddatum voor het voorgaande adres in te vullen krijg je 
volgen de melding of indien begindatum van de nieuwe lijn valt voor einddatum van de vorige adreslijn: 

 
 
Als je het blad wilt verlaten zonder eerst je laatste input te hebben bevestigd, krijg je volgende vraag: 
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→ Als je op “Nee” klikt, zal je input niet worden bewaard. 
 
Opgelet: er zijn echter geen controles op de gegevens van het adres zelf, of de afstand. Zorg er dus voor 
dat je dit correct invult. 
Het is van belang om de landcode in te vullen, ook al staat hier geen foutmelding op. 
 
 

3.4.1.3 Rubriek “Huidige contact informatie”: 

 
De contactinformatie invullen doe je via het detailscherm dat je opent met het icoontje (blad+pen). 
Ook hier worden deze gegevens vanaf nu via historiek opgeslagen.  
Bij opstart (09/2012) zal éénmalig door het systeem de gegevens worden ingelezen. 
 

 
 
Chronologie van invullen (met minst foutmeldingen): 
 
Datum vanaf wanneer dit van toepassing is; dan de velden “Telefoon”, “Telefoon 2”, “Email”, en 
“Telefoon in noodgeval”, voor zover je de informatie kan invullen. 
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op de oranje “V” of“OK” klikken of “F10” toets gebruiken 
om de gegevens op te slaan. 
 
Als je de laatste informatie die je hebt ingevuld wilt wissen, moet je op de oranje knop “Annuleren”of 
“X” klikken of de “F8” toets gebruiken. 
 
Als je een wijziging in de contactinformatie wil toevoegen, moet je eerst een einddatum invullen op de 
actieve lijn. Dit bevestig je dan met de oranje “OK”-knop. 
Daarna klik je op de kleine rode “+”-knop, om een blanco lijn bij te krijgen ofwel klik je op knop 
“kopiëren” onderaan het detailvenster. Dan vul je de nieuwe datum in en vul je de correcte gegevens in. 
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Als je contactinformatie wil verwijderen, kan dit via de kleine rode “-” knop, maar let er wel op dat je 
geen historiek verwijdert. 
 
Controles die zijn ingebouwd: 
 
Verplichte begindatum: indien begindatum contactgegevens niet is ingevuld, krijg je volgende 
foutmelding: 

 
 
Als je een nieuwe lijn contactgegevens ingeeft zonder eerst een einddatum voor de voorgaande lijn in te 
vullen of indien begindatum van een nieuwe lijn valt voor einddatum van een vorige lijn contactgegevens, 
krijg je volgend foutmelding: 

 
 
Als je het blad wilt verlaten zonder eerst je laatste input te hebben bevestigd, krijg je volgende vraag : 

 
 
=> Als je op “Nee” klikt, verdwijnt de input en sla je de laatste wijzigingen niet op. 
 
=> Als je op “Ja” klikt, sla je de wijzigingen op en kan je verdergaan. 
 
 

3.4.1.4 Rubriek “Eigenschappen”: 

 
Het veldje “Eigenschappen” laat zien welke gebruiker wanneer de gegevens heeft aangemaakt, en welke 
gebruiker wanneer een aanpassing heeft gedaan op dit scherm. Zie hierna: 
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3.4.1.5 Rubriek “Sociaal secretariaat”: 

 
Hier staat het aansluitingsnummer van de werknemer indien die moet worden doorgegeven aan het 
sociaal secretariaat. 
 
Als je op de kleine groene plus klikt, krijg je volgende vraag: 

 
 
Als je op “Ja” klikt, gaat het systeem automatisch een nieuw werknemersnummer voor het Sociaal 
secretariaat geven. 
 
In deze rubriek moet je tevens aanduiden of een werknemer een grensarbeider is, om zo de correcte 
loonsverwerking uit te voeren (geen Belgische BV). 
 
Opgelet: een combinatie met “Vrijwilliger” of “Interim” mag niet. De in te geven personeelsgegevens zijn 
OFWEL een werknemer die wij betalen, OFWEL een werknemer die wij niet zelf betalen, zoals vrijwilligers.  
 
 

3.4.1.6 Rubriek “Exploitatie”: 

Hier zie je de naam van de site waar de werknemer is ingeschreven. 
 
Voor overkoepelend personeel, kan HR hier deze info terugvinden. 
 
In het veld mutatie geef je de naam van de site waarvan de werknemer komt, op die manier vermijden 
we foute verwerking van de lonen (vakantiegeld afrekeningen, sociale  anciënniteit).  
 
 

3.4.1.7 Rubriek “Erkenningen”: 

In het deel “Verpleegkundigen”, moeten de velden “Registratie verpleegkundige (RIZIV)” en “Visum nr. 
verpleegkundige (Provincie)” worden ingevuld. 
 
In het deel “Verzorgenden”: moeten de info voor “Visum-nr. zorgkundige (FOD Volksgezondheid)” en 
“Registratie nr. verzorgende (RIZIV) worden ingevuld. 
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3.4.2 Klein tabblad “Gezinssituatie” 
 
Voorbeeld printscreen nieuwe URA 
 

 
 
Hier opnieuw dien je dit in te vullen via het icoontje (blad + pen), want ook hier wordt de historiek 
opgeslagen. 
 
 
 
Belangrijk: 
 
- het datumveld “Vanaf”  en het veld ‘Burgerlijke staat”, moeten altijd ingevuld zijn. 
- Er is slechts één bevestiging voor het invullen van de verschillende subrubrieken (burgerlijke staat, 

echtgenoot, fiscaal ten laste, extra). 
 
 
Controles die zijn ingebouwd: 
 

" Controle op datums: 
Verplichte begindatum: indien je begindatum “gezinssituatie” niet invult  
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Als je een nieuw lijn “Gezinssituatie” ingeeft zonder eerst een einddatum voor de voorgaande lijn in te 
vullen of indien begindatum nieuwe lijn valt voor einddatum vorige lijn contactgegevens, krijg je volgen 
de foutmelding: 

 
 
Als je het blad wilt verlaten zonder eerst je laatste input te hebben bevestigd, krijg je volgende vraag : 

 
 
=> Als je op “Nee” klikt, verdwijnt de input en sla je de laatste wijzigingen niet op. 
=> Als je op “Ja” klikt, sla je de wijzigingen op en kan je verdergaan. 
 
 

" Controle op Burgerlijke staat: 
 
Als je geen burgerlijke staat selecteert: 

 
 
Als je het tabblad wil verlaten, krijg je een bevestigingsvraag: 

 
 
=> Als je op “Nee” klikt, verdwijnt de input en sla je de laatste wijzigingen niet op. 
=> Als je op “Ja” klikt, sla je de wijzigingen op en kan je verdergaan. 
 
Het rijksregister van de partner is een verplicht veld. 
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Indien je een verkeerd rijksregisternummer invult:  

 
 
 
Als je het beroep van de partner niet invult gaat hij “default” naar Andere/Onbekend. 
 
 
Rubriek Echtgeno(o)t(e): 
 

 
 
 
Volgende informatie over de echtgeno(o)t(e) (= levenspartner) is noodzakelijk:“Naam”, “Voornaam”, 
“Rijksregister”, “Geslacht”. 
 
Als je het veld “Rijksregister” correct invult en niet de geboortedatum, wordt het veld “Geboortedatum” 
automatisch ingevuld met de datum die met de rijksregister nummer overeenkomt.  
 
Er is geen controle tussen de velden “Burgelijke staat” en “Echgeno(o)t(e)”. 
 
Het veld “Huwelijksdatum” is geen verplicht veld. 
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Rubriek Fiscaal ten laste : 
Dient correct te worden ingevuld voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing van de werknemer en zijn 
fiscale fiche. 
 
De velden zijn aangepast aan de informatie die de fiscus vraagt voor het invullen van je belastingsbrief. 
Hier dien je een onderscheid te maken tussen de kinderen fiscaal ten laste; mindervalide kinderen die 
fiscaal ten laste zijn, “Andere(n) mindervalide”, “Weduwe of alleenstaande met kinderen”, “Werknemer 
mindervalide”, “65+”. 
 
“Plafond”: Maximum aantal is 9. 
Als je een cijfer > 9 ingeeft in de velden “Kinderen”, “Kinderen mindervalide”, “Andere(n)”, “Andere(n) 
mindervalide” en “65+” invult, wordt dit automatisch gewijzigd in 9. 
 
 
Rubriek Extra: 
Enkel in te vullen ingeval van loonbeslag. Hiervoor overleggen met HR/Socrefos (reële samenstelling gezin 
versus fiscaal ten laste) 
 
“Plafond”: Maximum aantal is 9. 
Als je een cijfer > 9 voor het veld “Kinderen loonbeslag” invult, wordt dit cijfer automatisch in  9 
gewijzigd. 
 
 
Ideale werkwijze om de foutmeldingen te vermijden : 

" Om zeker te zijn dat de historiek correct wordt bewaard, zorg je voor correcte datum. 
 
Indien het gaat om een wijziging van een reeds bestaande info :  

1. Afsluiten van de actieve lijn door het invullen van de einddatum 
2. creëren van een nieuwe lijn  om de nieuwe gegevens in te vullen ( zie eerder ….) 
3. begindatum van de nieuwe lijn laten ingaan de dag volgend op de einddatum van de afgesloten 

lijn 
 

" Daarna vul je het veld “burgerlijke staat” in. 
 
Als je “Gehuwd” kiest, moet je alle velden van de zone “Echtgeno(o)t(e)” invullen, in de volgorde van 
verschijnen. 
De geboortedatum van de partner kan automatisch worden gegenereerd indien je het 
rijksregisternummer hebt ingevuld. 
Daarna ga je naar de velden “Beroep” en “Huwelijksdatum” en indien nodig vul je daarna de velden 
“Mindervalide” en “Fiscaal ten laste”. 
 
Bij de velden “Fiscaal ten laste” en “Extra”, kan je de cijfer “0”  voor de velden “Kinderen”, “Kinderen 
mindervalide”, “Andere(n)”, “Andere(n) mindervalide” “65+” en “Kinderen loonbeslag” ingeven. 
Opgelet bij velden fiscaal ten laste : 
indien van toepassing nu ook de de velden “Werknemer mindervalide” en “Weduwe of alleenstaande met 
kinderen” als noodzakelijk invullen.  
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op “OK” op de oranje “V” klikken 
 
Als je een wijziging in de gezinssituatie wil toevoegen, kan dit via de kleine rode plus, maar pas nadat 
je een einddatum in de actieve lijn hebt ingegeven. Opletten op de data!  
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3.4.3 Klein tabblad “Extra”: 
 
Voorbeeld printscreen nieuwe URA : 
 

 
 
 
Bij “Extra” zijn er 4 rubrieken: 
 

" Rubriek “Checks”: 
Voor opvolging van je administratief dossier. 
 

" Rubriek “Tijdsregistratie”: 
Om aan te duiden of iemand al dan niet moet tikken en er voor die persoon de tijdsregistratie moet zijn 
aangevuld. 
 

" Rubriek “Transport”: 
Hier wordt het transporttype voor het woon-werkverkeer ingevuld. 
 
Enkel de transportmiddelen en opsplitsing van de verschillende types met de desbetreffende kilometers 
worden hier ingevuld. De totale afstand in kilometers staat ingevuld in de rubriek van het adres (en die 
moet overeenstemmen met de som van wat je hier aan informatie invult).. 
 

" Rubriek “Opmerking”: 
Groter vrij veld voor eigen gebruik van het WZC (voorbeeld opmerking voor opvolgingen tijdskrediet, 
kledingmaat, allerlei interne zaken,…) 
 
Opgelet ! Iedereen die hier toegang toe heeft kan deze opmerkingen lezen :=> correct taalgebruik AUB !  
(vb wat niet mag : ze heeft weer eens haar deodorant vergeten ! ) 
 
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op “OK” op de oranje “V” klikken of  “F10” tikken.  
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Voorbeeld van een ingevuld scherm: 

 
 
 
 
 
 

4. Contracten 
 
Nieuwe URA 
 

A. Overzicht 
 

Het inputscherm voor de contracten is nu onderverdeeld in verschillende kleine tabbladen: 
 
! Hoofdcontract 
! Detailcontract 
! Diensten 
! Verloning (apart toegangsrecht voor verloning + voordelen) 
! Voordelen (apart toegangsrecht voor verloning + voordelen) 
! Bedrijfswagens 

 
 

B. Bespreking in detail van de inputschermen en volgorde input : 
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4.1 Klein tabblad “Hoofdcontract”: 
 

 
 
Wat is hoofdcontract? 
 
Het hoofdcontract is de huidige actieve tewerkstelling, maw de samenstelling van alle actieve contracten, 
al dan niet met bijlagen, waarvoor de werknemer moet worden betaald. 
 
Bij “Hoofdcontracten” zijn er 6 rubrieken: “Datums”, “Uitzonderingen”, “Eigenschappen”, “Redenen 
ontslag/Wijziging contract”, “Acties”, “Voordelen werkgever”. 
 

4.1.1 Rubriek “Datums”:  
Wat betekenen deze velden: 

" Begin: dit is de datum van aanvang tewerkstellingslijn 
" Einde: einde tewerkstellingslijn 
" Datum in dienst: is de datum van de eerste tewerkstelling binnen deze site 
" Datum uit dienst: is de eigenlijke datum uit dienst. 
" Begin & Einde proef: enkel in te vullen bij eerste contract (ingeval van opeenvolgende contracten) 

Zie ook meer informatie in het overzicht van de data definities. 
 
Ook is er bij de input een controlelink met de datum baremieke anciënniteit, in de rubriek “Verloning”: 
deze moet ingevuld zijn vooraleer je de andere tabbladen verder kan invullen. 
 

4.1.2 Rubriek “uitzonderingen”:   
" FTE berekening toch als Full Time : Indien dit staat aangevinkt, dan zal tijdens de berekening van 

de FTE’s de rekenregels voor de fulltimes (berekenen via gepresteerde dagen ipv gepresteerde 
uren) in acht genomen worden, niettegenstaande het contract impliceert dat het over een 
deeltijds contract gaat. Een contract is deeltijds indien het aantal uren niet overeenkomt met wat 
er voor de onderneming staat gespecificeerd als zijnde voltijds. 

 
" Als medisch personeel te rekenen voor toeslagen: Er wordt tijdens het berekenen van de 

toeslagen een onderscheid gemaakt tussen het medisch personeel en het niet medisch personeel. 
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Indien dit contract niet-medisch personeel betreft en de toeslagen toch berekend dienen te 
worden als zijnde medisch personeel, dan moet dit vinkje worden aangeduid. (Voorbeeld: het 
attractiviteitsplan in 2010 voorzag de 20% avondtoeslag enkel voor het medisch personeel, de 
werkgever kan dan via deze toets ook de toeslag op ander personeel voorzien. Ondertussen is 
door een wettelijke uitbreiding deze toeslag voor alle WN’s van de sector van toepassing.)  

 
 

4.1.3 Rubriek “Eigenschappen”: 
 

" Soort contract: onbepaalde duur, bepaalde duur, student, vervanging… (zie dropdown-list in URA) 
" Type : arbeider, bediende,… 
" Dimona-nummer (enkel bij nieuw contract) 
" Sector : manueel in te brengen!! (anders is de keuzelijst véél te lang): 330, 311 of 302 
" Arbeidsduurvermindering: altijd NIHIL (uitzonderingen: beheerd door HR)  

 
 

4.1.4 Rubriek “Ontslag/wijziging contract” :  
 
Deze toepassing is onveranderd t.o.v. de vorige versie van URA. 
Hier duid je aan om welke redenen je een wijziging toepast, waarom je een contract stopzet of voor 
welke reden er een vervanging gebeurt.  
Let wel goed op welke subrubriek en welke reden je selecteert.(zie opsomming hieronder) 
 

" Wijziging: 
 

" Reden stopzetting : 
 

" Reden vervanging :  
 
 

4.1.5 Rubriek “acties”:  
Addendum: om bijlagen aan te maken 
Eigenschappen: infoscherm met wie heeft wat het laatst gedaan of door wie gecreëerd. 
 

4.1.6 Rubriek “Voordelen Werkgever”: 
 
Plan Activa Code: deze vind je terug op de documenten van de RVA. 
Plan Activa Sinds: de begindatum van de rechten doorgeven aub. 
Een kopie van het document moet ook naar Socrefos en HR worden doorgestuurd. 
 
Voor onderstaande “voordelen” moet je enkel aanvinken indien van toepassing. 

" Wep-Plus:  (= Werkervaringsproject) 
" Startbaan: 
" CA13 A/B: aan te vinken om maandelijks de documenten doorgestuurd te krijgen. 
" Inschakelingspremie: 
" Deeltijds Leren/werken: aanvinken + een copie van het contract doormailen naar het Sociaal 

Secretariaat 
 
Andere: hier kan je andere maatregelen invullen zoals bvb APE (Wallonië). Ook vraagt het Sociaal 
Secretariaat om hier ook aan te geven dat de werknemer in tijdskrediet is. 
 
 
 
Controles op de input: 
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Als je het veld “Begin” niet invult, krijg je een foutmelding “De begindatum is verplicht”. 

 
 
Als je alleen de datum hebt ingevuld => volgende foutmelding: 

 
 
Indien contract ingevuld maar niet de datum: 

 
 
Als je de datum invult, maar voor de rest niets: 

 
 
Er is een wisselwerking met de loongegevens, dus is volgende foutmelding voorzien: 

 
 
 
Zie verder onder info klein tabblad “verloning”. 
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Controles bij wijziging contract: 
Indien je enkel de datum einde contract ingeeft bij einde contract of tewerkstellingslijn: 

 
 
 
Als einddatum en VAKJE reden UITDIENST is ingevuld, maar niet het vakje datum uit dienst, krijg je 
volgden foutmelding: 

 
 
 
 

4.2 Klein tabblad “Detailcontracten”: 
 

 
 
Verplicht in te vullen velden: 
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4.2.1 Rubriek Functies:  

" Effectieve Functies: beperkte lijst gevalideerd door Ops + COO (voor OVK). De laatste versie zal 
apart worden gecommuniceerd. 

" Functie RIZIV: Hier selecteer je een functie uit de drop-down-lijst obv de benodigde input RIZIV. 
" Functie Vl. Gemeenschap: Functieomschrijving volgens de vereisten van de gemeenschappen 

(Vlaanderen, Wallonië, COCOM/COCOF) 
 
 

4.2.2 Rubriek Uren: 

" Effectieve Uren: de reële uren van deze contractlijn 
" Gemiddelde uren: = theoretische contractuele uren: is bij ons hetzelfde als de effectieve uren. 

o Wanneer kunnen deze verschillend zijn: bvb 40u reële prestaties, maar 38u theoretische 
uren (indien 12 dagen arbeidsduurvermindering) 

" Arbeidsregime: 5-dagen of 6-dagen (opgelet moet voor alle detailcontracten van 1 hoofdcontract 
hetzelfde zijn). 

" Telling uren: altijd aanduiden “variabele uren” (omwille van de goede werking van de tellers) 
 
 

4.2.3 Rubriek Boekhouding: 

Hier vul je de afdeling in waarop de loonkost van het detailcontract moet worden geboekt, volgens de toe 
te passen regels, bvb. directie 19u op ONUR en 19u op ODIR.  
De lijst van de mogelijkheden worden door Finance vastgelegd bij aanvang kalenderjaar, en  zijn 
opgenomen in een dropdown-list. 
 
 

4.2.4 Rubriek Eindeloopbaan vervanging 

Indien de werknemer voor een deel van zijn contract vervanging doet voor de ELFC-rechten van een 
bepaalde werknemer, duid je dit hier aan. 
Je selecteert dan de te vervangen persoon (rechthebbende ELFC). Tussen haakjes staat het nog 
openstaande aantal uren (op maandbasis) waarvoor er vervanging moet worden gegeven.  
Je duidt hier ook aan tot welke ELFC-groep de te vervangen persoon behoort. 
 
Opgelet: het aantal uren dat je ingeeft voor de vervanger zijn op WEEK-basis, die van de rechthebbende 
op maandbasis. => omrekening van maand naar week: vb 8u => 8 *3 /13 = 1,86. Niet anders 
berekenen omwille van de afrondingen !! 
 
 

4.2.5 Rubriek Sociale Maribel 

Indien de werknemer wordt aangenomen voor 19u sociale maribel of voor een veelvoud van 9,5u (regels 
van de Maribel) een vermeerdering van de contracturen krijgt, duid je hier aan voor welke Maribel-dotatie 
dit is (zie verder de lijst Sociale maribel). 
 
TIP : 
Als je je vergist in het inboeken van ELFC ipv Maribel of omgekeerd, dan kan je de verkeerde input enkel 
verwijderen via CTRL + delete. 
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Voorbeeld ingevuld scherm: 
 

 
 
 

2. Hoe moet je een wijziging van arbeidsduur ingeven:  
 
De uniforme toe te passen werkwijze om zowel een vermeerdering arbeidsduur als een vermindering 
arbeidsduur in te geven. Ook voor wijziging functie. 
 
De werkwijze voor het wijzigen van de arbeidsduur is gebaseerd op het aanmaken van een nieuw 
“hoofdcontract” met detailcontracten via kopiëren van het laatste hoofdcontract met de bijhorende 
detailcontracten. (je neemt dus de bestaande samenstelling over). 
De wijziging van de arbeidsduur, functies en samenstelling van de detailcontracten doe je dan in het 
nieuw aangemaakte “hoofdcontract”. 
 
Hoe doe je dit ? 
Je zet je cursor in het lopende(actieve) ‘Hoofdcontract’ ( zorg dat je op de juiste lijn staat !): 
Klik op addendum 
Je krijgt een pop-up schermpje: 

Vul in: begindatum 
(indien van toepassing): vul ook in einddatum 
Uren = 0 (nul) 

Nu klik je: “Bevestigen” 
 
Ga dan staan op de nieuwe bijgevoegde hoodcontractlijn. Controleer alle hoofdgegevens (datums, type 
contract, enz) ok zijn en daar waar nodig pas je aan.  
Vergeet niet de informatie mbt de reden wijziging in te vullen. 
Dan ga je naar het tabblad detailcontract en pas je aan wat je dient aan te passen in de verschillende 
lijnen: 
Arbeidsduur (effectieve + gemiddelde) 
Eventueel ook aan te passen: functies en afdeling boekhouding per detail lijn. 
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Controles: 
 
Aanmaken bijlagen of nieuwe contractlijnen: 
 
Indien je bij ingave contract nog geen loonschaal hebt ingegeven en je wil bevestigen krijg je een 
foutmelding : 

 
 
Als de periodes van de verschillende contractlijnen overlappen (de begindatum van de volgende lijn ligt na 
de einddatum van de voorafgaande lijn), krijg je volgende foutmelding  en je kan het blad niet verlaten 
zonder eerst recht te zetten. 

 
 
Als je in het veld “Begin” een datum vermeldt die vóór de datum van de baremieke anciënniteit valt, krijg 
je een waarschuwingsmelding: 

 
 
Indien je enkel de datum einde contract ingeeft bij einde contract of tewerkstellingslijn, krijg je volgende 
foutmelding: 

 
 
Als het vakje reden uitdienst is ingevuld, maar het vakje datum uit dienst en/of de datum einde niet is 
ingevuld, krijg je volgden foutmelding: 

 
 
 



ARMONEA - URA Master contracts - 08/2012  P. 31 / 50 

Als je het veld ‘Uit dienst” maar niet de reden van het einde van het contract invult, krijg je volgende 
foutmelding: 

 
 
Als je de einddatum voor de begindatum valt, krijg je volgende foutmelding: 

 
 
 
Je kan geen datum uitdienst invullen met een reden wijziging contract. Als het veld “Reden stopzetting” 
met “Verbreking” invult, dien je twee nieuwe velden in te vullen: “Termijn verbreking” en “Verbreking 
type”. 
 
Voorbeeld ingevuld scherm hoofdcontract met de aan te vullen info voor de verbrekingsvergoeding: 
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Controles bij Eigenschappen: 
 
Als je het veld “Type” niet invult, krijg je een foutmelding. 

 
 
 
Als je het veld “Soort contract” met “Bepaalde duur –Studentenovereenkomst” invult, zonder een 
einddatum in te vullen, krijg je een foutmelding: 

 
 
Als je het veld “Soort contract” met “Bepaalde duur – Vervangingscontract” invult, krijg je een 
foutmelding: 

 
 
Als je het veld “Soort contract” niet invult, krijg je een foutmelding “Soort contract is verplicht”. 

 
 
Als je geen loonschaal hebt ingevuld: 
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Controle bij  Functies: 
 
Als je vergeet alle velden van de functies in te vullen of één ervan,krijg je een foutmelding: 

 
 
 
Controle bij Uren : 
 
Als je geen uren opgeeft voor de arbeidsduur, of het veld “effectieve uren” niet invult en toch wil 
afsluiten, krijg je volgende foutmelding: 

 
 
 
Als je het veld ” gemiddelde uren” niet ingeeft krijg je volgende foutmelding: 

 
 
 
Als je de velden “Effectieve uren” en “Gemiddelde uren” met een cijfer hoger dan 38 invult, krijg je een 
waarschuwingsmelding:  

 
 
Als je de velden “Effectieve uren” en “Gemiddelde uren” met een cijfer hoger dan 40 invult, krijg je een 
foutmelding “Het aantal uren van dit detailcontract bedraagt meer dan 40 uur”. 
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Controle bij “Boekhouding”: 
 
Als je het veld “Afdeling” niet invult, krijg je een foutmelding: 

 
 
 
Controles bij “Eindeloopbaan”: 
 
Als je het veld “Vervangt” maar niet het veld “ Groep” invult, krijg je een foutmelding: 

 
 
 
Controles bij “Sociale Maribel”: 
 
Als je het veld “Soc maribel contract” maar niet het veld “Toelating” invult, krijg je een foutmelding: 

 
 
 
Als je een selectie maakt van een dossier Maribel waarvoor je de medewerker hebt aangeworven en er is 
een discrepantie in de begindatums, krijg je volgende foutmelding. 
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4.3 Klein tabblad “Diensten” 
 

 
 
De lijst van de diensten wordt aangemaakt in het instellingenscherm door de Directie. 
Bij aanmaak van de contractlijnen kan je dan kiezen uit deze lijst voor de aangemaakte detaillijn, aan 
welke dienst deze lijn moet worden gekoppeld. 
 
 

4.4 Klein Tabblad “Verloning”: 
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Tabblad “Verloning”/”payable Details”: 
 

a) Rubriek “Anciënniteit”: 
Baremieke anciënniteit: van belang voor de betaling van het loon. 
Deze moet altijd op de 1ste van de maand staan. Hierop zitten controles. 
 
Baremieke functie: aanduiding van het toe te passen loonbarema.  
 
Conventionele anciënniteit: is de sociale anciënniteit van belang voor de berekening van de 
ontslagregeling. 

 
b) Rubriek “Verloning”: 
Via keuze het “type” verloning aanduiden: volgens barema of buiten barema (maandloon of uurloon). 

 
Subrubriek volgens barema: 
Indien loon volgens barema: 
Loonschaal: aanduiding van het toe te passen loonbarema.  
Aandacht voor PC 330: gelieve op te letten bij de aanduiding van de toe te passen 
personeelscategorie bij de selectie van het barema:  
A= Administratie, T= technisch, V= Verzorging/verpleging) evenals de aanduiding “ uurloon of 
maandloon “. 
Voor PC 302 (Horeca) zijn de toepasbare baremacategorieën voorzien (Romeinse cijfers). 

 



ARMONEA - URA Master contracts - 08/2012  P. 37 / 50 

 
Voorziene controles: 
Controle op begindatum van de baremieke anciënniteit: 

 
 
Als je in het veld “Begin” een datum invult die valt vóór de datum van de baremieke anciënniteit, krijg je 
een waarschuwing – melding: 

 
 
=> daarom zet je bij baremieke ancienniteit altijd de 1ste van de maand van aanvang tewerkstelling voor 
PC 330, zodat de loonsberekeningen voor de ancienniteitsverhogingen correct verlopen. 
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De grootorde van de bedragen is niet onbeperkt.  Foutmelding indien je een te hoog bedrag in loon 
buiten barema ingeeft : 

 
 
 
 

4.5 Klein tabblad “Voordelen”: 
 
Om een nieuw voordeel toe te voegen, moet je op de kleine rode plus klikken. Je moet een 
voordeeltype in de lijst kiezen en je kan eventueel ook het veld “Omschrijving” invullen. 
 
Afhankelijk van het voordeeltype, moet je het veld “Bedrag” of “Aantal” of “Percentage” of “Uren” 
invullen. 
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op de kleine oranje “V” klikken. 
 
 

 
 
Afhankelijk van het voordeeltype, moet je het veld “Bedrag” of “Aantal” of “Percentage” of “Uren” 
invullen. Opgelet: er zitten geen controles op de in te geven waardes) 
 
Hierbij een voorbeeld voor correcte ingave met de te gebruiken codes: 
Maaltijdcheques - Verplicht te gebruiken codes: 

M.Ch. Totaal  (is de waarde die op de cheque staat) : voorbeeld 2,5  
M. Ch Werkgever (is het deel dat door de werkgever betaald wordt), voorbeeld 1,38 
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Afhankelijk van het type voordeel, moet je een bedrag, een percentage of een aantal invullen. 
(Deze velden zijn de subvelden die in Prisma bestaan). 
 
Er zal via HR een lijst beschikbaar worden gesteld met de eventueel te gebruiken voordelen en welke info 
moet worden ingegeven. 
 
De te gebruiken lijst van voordeelcodes zal jullie via HR nog apart worden bezorgd met de 
info van aan te duiden velden. 
 
 
Controle op input: 
 
Als je het veld “Voordeeltype” niet invult, krijg je een foutmelding: 

 
 
 
Als je het veld “Bedrag” niet invult, wanneer dit verplicht is, krijg je een foutmelding: 



ARMONEA - URA Master contracts - 08/2012  P. 40 / 50 

  
 
 
Als je het veld “Aantal” niet invult, wanneer dit verplicht is, krijg je volgden foutmelding: 

 
 
 
Als je het veld “Percentage” niet invult, wanneer dit verplicht is, krijg je volgende foutmelding: 

 
 
 
Als je het veld “Aantal” of het veld “Uren” invult, krijg je een foutmelding: 

 
 
 
Als je het voordeeltype “Fietsvergoeding (km/dag)” kiest, moet je de velden “Aantal” en “Uren” invullen. 
 
 
Als je het voordeeltype “M.Ch. werkgeversaandeel” kiest of het voordeeltype “M.Ch. totaal”, verschijnen 
de 2 velden die je moet invullen: “Werkgeversaandeel” en “Totaal”. 
 
Het veld “Totaal” is al met “€ 0,00” ingevuld en moet je aanpassen. De cijfers na de komma moet je 
overtypen (er kunnen er maar 2 staan). 
 
Als je het veld “Werkgeversaandeel” met een cijfer groter dan “Totaal” invult, krijg je een foutmelding 
“Werkgeversaandeel mag niet groter zijn dan totaal”. 
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4.6 Klein tabblad “Bedrijfswagen”: 
Hiervoor zijn geen controles ingebouwd. 
 
Hier zal HR instaan voor de correctheid van de gegevens (verificatie van de data, cataloguswaarde, wat 
ingeval van inloopwagen en wanneer wel en niet een vervangwagen aangeven). 
 

 
 
Deze rubriek moet alleen worden ingevuld, indien de werknemer beschikt over een bedrijfswagen. 
Ook hier wordt een historiek van de gegevens opgebouwd. 
 
Eerst moet je de datums invullen. Let er op dat de begindatum in het veld “Begin” voor de einddatum in 
het veld “Einde” valt. 
 
Daarna vul je de andere velden in: “Nummerplaat”, “Catalogusprijs”, “CO2”, “Type motor”, 
“Inschrijvingsdatum”. 
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, bevestig je door op de kleine oranje “V” te klikken. 
 
Als je een nieuwe lijn voor een andere bedrijfswagen wil toevoegen, moet je eerst in de actieve lijn de 
einddatum invullen en dan een nieuwe lijn aanmaken door op de kleine rode plus te klikken. 
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5. Saldo uren 

Voorbeeld printscreen nieuwe URA 
 

 
 
Dit scherm is onveranderd gebleven. 
Bij “Saldo uren” zijn er twee velden in te vullen: “Datum” en “Uren”. 
Wanneer een nieuwe medewerker begint moet je de teller initialiseren. 
Dit doe je hier door de begindatum van het contract in te geven en het saldo “0”. 
 
Als je de datum invult en je vergeet het veld “Uren” in te vullen krijg je volgende foutmelding: 

 
 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, bevestig je met de kleine oranje “V” knop. 
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6. Verlofrechten 

Voorbeeld printscreen nieuwe URA 
 

 
 
De standaard instellingen binnen de groep armonea voorzien dat de verlofrechten worden ingelezen door 
het sociaal secretariaat, dus kan je hier niets invullen. 
 
Bij “ Verlofrechten” is er een extra veld “Anciënniteitverlof” voor de Horeca (Par. Com. 302). 
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7. Eindeloopbaan 
 
Voorbeeld printscreen nieuwe URA 
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In dit tabblad duid je het begin van het recht aan, en het soort ELFC (= leeftijd + type of opname verlof). 
Bij “Eindeloopbaan” is er nu een extra veld: “Geen recht”. 
Deze knop gebruik je om de meldingen vanaf 45 jaar voor groep 3 uit het opmerkingenscherm te laten 
verdwijnen. 
 
Om een nieuwe lijn toe te voegen, moet je op de kleine rode plus klikken. 
Je moet eerste de datums invullen voor de velden “Begin” (en “Einde”). 
Je kan pas een nieuwe lijn toevoegen als je een einddatum invult in de nog actieve lijn. 
Na ingave begindatum, moet je het veld ‘Vrije uren per maand” invullen. 
Daarna moet je de andere velden invullen: 
Keuze maken ifv recht  “45+ vrije u./week”, “50+ vrije u./week” en “50+ vrije u./week” en/of de velden 
“Premie 45+”, “Premie 50+”, “Premie 55+” en “Geen recht” aankruisen. 
 
Opmerking: het is nog niet mogelijk op de rechten ELFC voor Groep 3 hierin aan te duiden.  
 
Wanneer alle velden correct zijn ingevuld, bevestig je door op de kleine oranje “V” klikken. 
 
Hoe geef je correct de lijnen aan voor de rechten ELFC en welke combinaties zijn mogelijk ? 
 
Algemeen principe :  
De rechten ELFC geef je in in het tabblad ‘Eindeloopbaan’ van de betrokken werknemer. 
De aanduiding van de vervanger ELFC gebeurt via selectie vanuit een lijn uit het detailcontract van de 
vervanger. 
 
De datums van de rechten:  
Een eerste recht begint altijd op de 1ste van de maand (zie memo ELFC). 
De datums die in dat tabblad worden gebruikt moeten overeenstemmen met de datums die worden 
gebruikt in de contractlijnen van de werknemer.  
Wanneer een werknemer een wijziging arbeidsduur ondergaat, dan moet ook een nieuw recht ELFC 
worden ingegeven dat is herbereken in functie van de nieuwe arbeidsduur.  
 

1. Bij einde contract van de werknemer die recht heeft op ELFC;  
 
De einddatum van het contract moet ook worden ingevuld in het scherm ELFC. Ook bij de vervanger ELFC 
moet de vervanging voor deze persoon worden stopgezet. 
 
 

2. Bij wijziging rechten ELFC: 
 
Een wijziging van rechten ELFC doet zich voor bij wijziging arbeidsregime van de werknemer, of bij 
overgang naar aanleiding van bereiken van de nieuwe categorie (leeftijd of quota aantal onregelmatige 
uren). 
 
Voorbeeld wijziging arbeidsregime:  
 
1ste lijn:  Een werknemer heeft een contract voltijds en opteert voor de premie 45+ voor de periode van 
01/04/2009 tem 31/03/2011. 
2de lijn: Vanaf 01/04/2011 opteert de werknemer voor vrijstelling van prestaties. 
3de Lijn:van 01/01/2012 vermindert de arbeidsduur naar 30u40 en wordt dus ook het recht ELFC 
aangepast 
4de lijn: vanaf 01/12/2012 gaat de werknemer 36u/week werken =>  nieuwe lijn rechten ELFC. 
5de lijn: Vanaf 01/01/2013 vermeerdert de werknemer naar de volgende categorie én gaat die weer 
voltijdse werken. 
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Als je een nieuwe lijn (wijziging) van rechten wil toevoegen: 

1. moet je eerst de einddatum van de bestaande rechten invoeren (altijd de laatste dag van de 
maand bij een actief contract). 

2. Dan moet je dit bevestigen door op de kleine oranje “V” te klikken. 
3. Daarna creëer je een nieuwe lijn in de rechten door op de kleine rode plus te klikken. 
4. Je geeft de begindatum in. Deze is altijd de einddatum van vorige lijn +1 dag. 
5. Je geeft de nieuwe rechten in en je bevestigt via  de kleine oranje ‘V” knop. 

 
De aanduiding van de vervangers doe je via de detailcontracten van de mogelijke vervangers. 
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Controles bij input: 
 
Als je een einddatum invult die valt na de begindatum van het recht ELFC : 

 
 
 
Als je alleen de velden “Begin” en “Einde” invult, krijg je een fout– melding: 

 
 
 
Als de begindatum van ELFC ligt voor het begin van het eerst contract: 
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Als de einddatum ELFC na het einde van het contract valt en er staan nog vervangers actief: 

 
 
 
Als je een begindatum invult, een samenstelling uren en/of premie aanduid, maar het vakje vrije uren per 
maand niet invult, krijg je volgende foutmelding: 

 
 
 

8. Ontslagbescherming 
 
De lijst met redenen ontslagbescherming is uitgebreid in de nieuwe versie. 

 
 
Hier geef je de beschermingsperiode in indien van toepassing, met de begin- en einddatums. 
 
Als je een nieuwe regel wil toevoegen, kan je dat doen door op de kleine rode “+” te klikken om een 
bijkomende lijn te creëren. 
 
Je moet eerst de datums invullen van de velden “Begin” en “Einde”, daarna pas de reden die je kiest uit 
de drop-down lijst. 
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Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op de kleine oranje “V” klikken om de gegevens te bewaren. 
Als je iets aan het ingeven was, en je wilt dat niet opslaan, moet je op de kleine oranje “X” klikken. 
 
Als je een bijkomende beschermingsreden wil toevoegen, kan je dat doen door op de kleine rode “+” te 
klikken om een bijkomende lijn te creëren. 
 
Als je een fout ingegeven lijn wil verwijderen, moet je op de kleine rode “-” klikken. 
 
Overzicht Mogelijke redenen ontslagbescherming:  

" Educatief Verlof 
" Syndicaal Vertegenwoordiger 
" Verkozen kandidaten Sociale Verkiezingen 
" Niet-verkozen kandidaat Sociale Verkiezingen 
" Borstvoedingsverlof 
" Klacht wegens discriminatie 
" Sociale Verkiezingen 
" Tijdskrediet/Thematisch verlof 

 
 
Ingebouwde controles: 
 
Als je bevestigt zonder iets in te vullen, of als je de datums niet invult, als je de reden bescherming niet 
invult, krijg je een foutmelding: 

 
 
 
Als de einddatum van de lijn waarop je werkt valt voor de begindatum van die lijn, krijg je een 
foutmelding: 
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9. Beheer van je dossiers Maribel: 
Via Grote blok “Soc. Maribel” in opstartscherm bereik je het overzicht van de dossiers Maribel. 
 
Hier worden de nieuwe dotaties/toekenningen aangemaakt en indien van toepassing gewijzigd. 
 
Van hieruit kan je ook de lijsten afdrukken van overzicht van de Sociale Maribel, en hun eventuele 
vervangingen. 
Deze lijsten kan je opvragen zonder datum, op een bepaalde datum, of voor een welbepaalde periode 
(overzicht periode) als voor een welbepaalde datum (situatieoverzicht) een lijst aanmaken en afdrukken. 
Je kan ook aanduiden of je enkel de actieve of ook de inactieve dossiers wil bekijken. 
 
- Indien er aan je WZC nieuwe toekenningen zijn gebeurd of wijzigingen van functie enz, kunnen de 

erkenningsnummers, functies en de info over het dossier in dit tabblad worden ingevuld. Hiervoor is 
een apart gebruikersrecht voor aangemaakt. 

 
- In het overzicht van de werknemers zijn Sociale Maribel functies geel gekleurd. 
 
- Er is een controle ingebouwd wanneer iemand Sociale Maribel EN meer dan 30 dagen ziek is. U krijgt 

hiervan een melding, zodat u tijdig een vervanger kunt aanduiden.  
 
- Nieuw: De aanduiding van werknemers aangeworven om aan de dotatie Maribel te voldoen en dus 

de financiering te bekomen: dit doe je nu vanuit het detailcontract van de werknemer. 
 
Voorbeeld overzicht dossiers Maribel toekenningen: 
 

 
 
 
 
 


