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Geadresseerden Aan de personeelsdiensten van de eenheden en diensten van de federale politie 

ONDERWERP Betaling van de wedde van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden 
van de federale politie in december 2017 – Parafiscale gevolgen 

Referenties 1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001 (art. XI.II.13 §1 en art.
XII.XI.59 RPPol);

2. Koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen
termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector,
BS 30 maart 1984 (art. 2);

3. Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake
ambtenarenzaken, BS 22 december 2016 (art. 7);

4. Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30 juli 1992
(WIB 1992, art. 171,6°);

5. Nota SSGPI van 2 augustus 2017 met als onderwerp “Wedde december –
uitvoeringsdatum” (referentie SSGPI-RIO-2017/556);

6. Nota SSGPI van 19 december 2017 met als onderwerp “Betaling van de wedde
van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden van de federale politie in
december 2017 – Fiscale gevolgen” (referentie SSGPI-RIO-2017/1134).

1. Ratione personae

De contractuele en statutaire personeelsleden van de federale politie die na vervallen termijn betaald worden. 

De personeelsleden van de lokale politie alsook de personeelsleden van de federale politie die voorafbetaald 
worden vallen buiten het toepassingsgebied van deze nota (cfr referentie 5). 

2. Ratione materiae

Vanaf 2017 wordt de wedde van december van de nabetaalde personeelsleden van de federale politie op 
de voorlaatste werkdag van december betaald in plaats van op de eerste werkdag van januari van het 
eerstvolgende kalenderjaar. 

In bepaalde gevallen dient een personeelslid om aanspraak te kunnen maken op bepaalde premies en 
tegemoetkomingen (bijvoorbeeld studiebeurs, kinderopvang, energiepremies, …) zijn beroepsinkomsten te 
bewijzen aan de hand van zijn aanslagbiljet.  

Aangezien de wedde van december 2017 betaald zal worden in december 2017 en aldus hernomen zal 
worden op het aanslagbiljet van 2018 (inkomsten 2017), zal er een hoger inkomen vermeld worden (cfr 
referentie 6). Hierdoor bestaat de kans dat het personeelslid bepaalde voordelen zal verliezen. 

Als bijlage wordt er een attest ter beschikking gesteld waarin verklaard wordt dat de betaling van de wedde 
van december 2017 voor de nabetaalde personeelsleden van de federale politie in december 2017 een 
éénmalige operatie betreft en waarin aan de bevoegde instanties wordt gevraagd om met deze betaling geen 
rekening te houden voor het bepalen van het maximumberoepsinkomen van 2017 dat als criterium geldt voor 
het toekennen van bepaalde premies, tegemoetkomingen, toelagen, … 
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Dit attest kan aldus gebruikt door de nabetaalde personeelsleden van de federale politie die vrezen om 
bepaalde premies, tegemoetkomingen of toelagen te verliezen wegens de betaling van 13 maandwedden in 
2017. 
 

3. In het kort … 
 
De wedde van december 2017 zal voor de personeelsleden van de federale politie, die na vervallen termijn  
betaald worden, betaald worden op de voorlaatste werkdag van de maand december 2017.  
 
Er wordt een attest ter beschikking gesteld waarin vermeld wordt dat dit een eenmalige operatie betreft zodat 
de betrokken personeelsleden hiervan geen nadeel ondervinden voor het bekomen van bepaalde premies, 
tegemoetkomingen of toelagen. 
 

 
Voor bijkomende inlichtingen kunnen de personeelsdiensten steeds rechtstreeks contact opnemen met de 
bevoegde satelliet van het SSGPI of met het callcenter Polsupport op het nummer 0800/99 271. 
 
 

 
 
Gert DE BONTE 
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI 
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ATTEST BETALING WEDDE DECEMBER 2017 IN DECEMBER 2017 
 
 
Ondergetekende Gert DE BONTE, directeur-diensthoofd a.i. van het SSGPI, bevestigt dat met de betaling 
van de wedde van december 2017 voor de nabetaalde personeelsleden van de federale politie in december 
2017, het SSGPI uitzonderlijk en éénmalig 13 betalingen van wedden uitvoerde in het inkomstenjaar 2017. 
 
Deze éénmalige operatie gebeurde in uitvoering van artikel 7 van de Wet van 11 december 2016 houdende 
diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken, BS 22 december 2016. 
 
Hierdoor vond de normale betaling van de wedde van december 2017 plaats op 28 december 2017 in plaats 
van op 2 januari 2018. 
 
Deze betaling wordt in uitvoering van artikel 171,6° van het Wetboek van 10 april 1992 van de 
inkomstenbelastingen belast tegen de gemiddelde aanslagvoet en wordt om deze reden onder een aparte 
rubriek vermeld op de fiscale fiche met betrekking tot de inkomsten van 2017.  
 
Deze gemiddelde aanslagvoet is het belastingpercentage in verhouding tot het totaal van de gezamenlijk 
belastbare inkomsten. 
 
Aan de betrokken instanties wordt gevraagd om met deze betaling aan het betrokken personeelslid, gezien 
het uitzonderlijk en eenmalig karakter, geen rekening te houden voor het bepalen van het 
maximumberoepsinkomen voor het toekennen van een premie, tegemoetkoming, premie, … 
 
Voor bijkomende inlichtingen kan steeds rechtstreeks contact opgenomen worden met het callcenter 
Polsupport van de federale politie op het nummer 0800/99 271. 
 
 

 
 
Gert DE BONTE 
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


