
Jurist Personeel- en Loonadministratie bij PersoPoint 

Als federaal secretariaat verzorgt PersoPoint de personeels- en loonadministratie van verschillende 
federale organisaties. 

De loonadministratie zorgt ervoor dat de wedden, toelagen, vergoedingen en premies van  statutaire 
en contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten berekend en betaald worden . 
PersoPoint betaalt ook de federale ministers en staatssecretarissen en de leden van hun strategische 
beleidscellen. 

De personeelsadministratie zorgt voor de administratieve afhandeling van de personeelsdossiers van 
de aangesloten klantenorganisaties. Dit gaat over indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van 
tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttreding en pensioen, 
behandeling van verloven en afwezigheden. 

De juristen van PersoPoint bieden ondersteuning bij complexe dossiers, geven advies bij 

complexe vragen aan de medewerkers binnen PersoPoint en aan de diensten van de 

aangesloten klantenorganisaties. 

 

Aantal vacatures 

1 

 

Functiebeschrijving 

 Je ondersteunt de dossierbeheerders personeels- en loonadministratie van PersoPoint. 
Dit houdt in: 
o ondersteuning bij complexe dossiers; 
o beantwoorden van juridische vragen inzake de materie; 
o aanreiken van templates en procedures; 
o opleiding inzake nieuwe regelgeving; 
o verspreiden van informatie inzake (nieuwe) regelgeving, jurisprudentie; 
o opstellen van FAQ.  

 Je geeft advies aan de klanten van PersoPoint bij complexe vragen inzake personeelsdossiers en 
interpretatie van de regelgeving. Je volgt de behoeften van de klanten op inzake juridisch advies. 

 Je stemt in geval van onduidelijkheden af met de bevoegde diensten zoals FOD Sociale 
Zekerheid, RVA, Federale Pensioensdienst, FOD Financiën, ….  

 Je werkt voorstellen uit tot vereenvoudiging en standaardisatie (van bijv. templates, besluiten, 
procedures,…). 

 Je werkt nauw samen met de juristen die de reglementering inzake beloningsmanagement en 
administratief statuut binnen de federale overheid aanpassen door advies te geven bij de 
interpretatie en proactief input te geven bij nieuwe regelgeving. 

 Je staat in voor de administratieve afhandeling van rechtszaken. 

 Je volgt de regelgeving binnen het domein continu op. 
 

Meer info over de jobinhoud? 

Rafael Dykers 

Contactpersoon FOD Beleid en Ondersteuning 

E-mail: rafael.dykers@bosa.fgov.be 

 

Meer info over de selectieprocedure?  

Bij de FOD Financiën  

Call Center Dienst Wervingen  

Tel.: 02/572.57.72  

Email: infojobs@minfin.fed.be 

 

Omschrijving van de werkgever 

Er is 1 vacante plaats in Brussel bij het Directoraat-Generaal Sociaal Secretariaat PersoPoint van 
de FOD Beleid en Ondersteuning. 

https://bosa.belgium.be/nl
mailto:infojobs@minfin.fed.be
https://bosa.belgium.be/nl


 

De FOD Beleid en Ondersteuning heeft de volgende missies:  

 de minister van Begroting, de minister van de Digitale Agenda en de minister van 
Ambtenarenzaken bijstaan in hun beleid  

 de controle o.a. van de begroting en boekhouding uitvoeren  

 de federale organisaties ondersteunen door hun diverse producten en diensten ter 
beschikking te stellen; met name in de volgende domeinen:  

o IT  
o rekrutering  
o personeelsbeheer  
o ersoneelsontwikkeling  
o organisatiebeheersing en integriteitsbeleid  
o begroting  
o boekhouding 
o overheidsopdrachten. 


