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DEEL VII – Titel I – Toelage voor de bijzondere rekenplichtige
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1.

Het openen en/of sluiten van de toelage voor de bijzondere rekenplichtige
Rol van het SSGPI
Cumul

Samenvattende tabel

Toelage

Toelage voor de bijzondere rekenplichtige

Looncode

4058

Referenties

Wet

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S. 5 januari 1999)

Koninklijk
besluit

Koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de
bijzondere rekenplichtige van de politiezone (B.S. 12 december 2001)
Koninklijk besluit van 22 januari 2007 betreffende de overgang van sommige
gewestelijke ontvangers die bijzonder rekenplichtige zijn van een politiezone naar het
administratief en logistiek kader van de lokale politie (B.S. 22 februari 2007)

Ministerieel
besluit

Begunstigden

Omzendbrief

Omzendbrief PLP 11 van 9 oktober 2001 betreffende de aanwijzing van bijzondere
rekenplichtigen in de meergemeentenpolitiezones (B.S. 30 oktober 2001)

Statutair

X

Contractueel

X

Lokale politie

X

Federale politie

-

Operationeel
kader

-

Administratief
logistiek kader

en

X
A)*

(niveau

Militairen

-
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Statuut

Nieuw

X

Oud

Onderworpenheid

Ziekte en
Invaliditeit
Verzekering

X

Fonds voor het
Overlevingspensioen

Indexeerbaar

Ja

X

Betalingwijze

Bedrag

Variabel bedrag

Vast

X

Per dag

-

Met de wedde

X (indien personeelslid)

Algemeen

De hoogte van de toelage is afhankelijk van de grootte van de politiezone en de toelage
mag niet hoger zijn dan een bepaald % van de mandaattoelage voor de korpschef

Datum

Opening

-

Schorsing

-

Sluiting

-

Berekeningsregels

Opmerking

X

Nieuw met oude
inconveniënten

-

-

X

Bedrijfsvoorheffing

Neen

Prestatiegebonden
Per maand
Andere

-

X

Per jaar

-

X (indien geen personeelslid)

*BRP is geen personeelslid van de geïntegreerde politie (tenzij Calog): Mogelijke begunstigden: financieel
beheerders (ontvangers) van de gemeente , financieel beheerders (ontvangers) OCMW, gewestelijke
ontvangers, gemeentepersoneelsleden, CALog-personeelslid niveau A.
De toelage kan toegekend worden vanaf 01-01-2002 voor financieel beheerders (ontvangers) van de
gemeente, financieel beheerders (ontvangers) OCMW, gemeentepersoneelsleden en voor CALog niveau
A vanaf 01-08-2006.
Gewestelijk ontvanger heeft geen recht op de toelage BRP (tenzij overgang naar CALog).

Cumul

Zie punt 9
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2.

Wettelijke en reglementaire grondslagen
•

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus (WGP) (B.S. 5 januari 1999);

•

Koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzondere
rekenplichtige van de politiezone (B.S. 12 december 2001);

•

Koninklijk besluit van 22 januari 2007 betreffende de overgang van sommige gewestelijke
ontvangers die bijzonder rekenplichtige zijn van een politiezone naar het administratief en
logistiek kader van de lokale politie (B.S. 22 februari 2007);

•

Omzendbrief PLP 11 van 9 oktober 2001 betreffende de aanwijzing van bijzondere
rekenplichtigen in de meergemeentenpolitiezones (B.S. 30 oktober 2001).

3.

Begunstigden

3.1

Eengemeentepolitiezone
In de ééngemeente zone treedt de financieel beheerder (gemeenteontvanger) van de gemeente als
bijzondere rekenplichtige op.
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3.2

Meergemeentepolitiezone
In de meergemeentezone wordt de bijzondere rekenplichtige op voorstel van het politiecollege
aangewezen door de politieraad onder de financieel beheerders (ontvangers) van de gemeente en van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een van de die deel uitmaken van de
politiezone of van een andere politiezone.

De politieraad kan evenwel een beroep doen op een bijzondere rekenplichtige van een andere
politiezone, een personeelslid van niveau A van het administratief en logitsiek kader van het lokale
politiekorps, een gewestelijke ontvanger of op een personeelslid van een al dan niet tot de politiezone
behorende gemeente of openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat voldoet aan de
voorwaarden om in zijn gemeente benoemd te worden tot financieel beheerder (ontvanger) van de
gemeente of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering, in
voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde.

Eenzelfde persoon kan worden aangewezen als bijzondere rekenplichtige van meerdere politiezones.
Een korps van de lokale politie kan een van zijn personeelsleden van het administratief en logistiek
kader als voltijdse of deeltijdse bijzondere rekenplichtige ter beschikking stellen van een ander korps
van de lokale politie, ongeacht of hij al dan niet deze functie in zijn politiekorps van oorsprong
uitoefent.

Bij beslissing van de politieraad kan de bijzondere rekenplichtige die houder is van een diploma of
studiegetuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor
de indienstneming in de betrekkingen van niveau A bij de federale rijksbesturen, op zijn verzoek
overgaan naar het administratief en logistiek kader van het betrokken lokale politiekorps. De
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bijzondere rekenplichtige van meerdere politiezones kan slechts overgaan naar de
personeelsformatie van ten hoogste twee lokale politiekorpsen. Hij is een vastbenoemd personeelslid
van het betrokken lokale politiekorps of korpsen en wordt van rechtswege bekleed met een bijzondere
graad van niveau A.
Het politiecollege wijst, op voorstel van de bijzondere rekenplichtige die geen financieel beheerder
(ontvanger) is van een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en die geen
gewestelijke ontvanger is, een lid van het administratief en logistiek kader of een bijzondere
rekenplichtige van een andere politiezone of een financieel beheerder (ontvanger) van een gemeente of
van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan om hem, onder zijn
verantwoordelijkheid, in geval van gewettigde afwezigheid te vervangen voor een periode van
maximum dertig dagen. Die vervanging kan voor eenzelfde afwezigheid tweemaal met ten hoogste
dezelfde termijn worden verlengd.
In alle andere gevallen kan de politieraad een waarnemende bijzondere ontvanger aanduiden die
moet voldoen aan de voorwaarden om tot bijzondere rekenplichtige aangewezen te worden. De
waarnemende bijzondere rekenplichtige oefent alle bevoegdheden van de bijzondere rekenplichtige
uit. De vergoeding van de bijzondere rekenplichtige wordt aan zijn vervanger uitgekeerd.

3.3

Overgang van de gewestlijk ontvanger naar het administratief en logistiek kader van
de lokale politie
De politieraad kon vóór 1 oktober 2007 beslissen dat de gewestelijke ontvanger die is aangewezen
als bijzondere rekenplichtige van de politiezone over kon gaan naar het administratief en logistiek
kader van de lokale politie.
In dergelijk geval diende de politieraad eveneens te beslissen of de weddenschaal die de bijzondere
rekenplichtige voor de overgang als ontvanger genoot, na de overgang gevrijwaard bleef zolang hij
bijzondere rekenplichtige blijft.
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Indien de politieraad beslist dat de weddenschaal als gewestelijk ontvanger, in voorkomend geval
verhoogd met de mandaattoelage voor de bijzondere rekenplichtige bedoeld in artikel 32 WGP, wordt
gevrijwaard, dan geniet de bijzondere rekenplichtige de wedde berekend overeenkomstig die
weddenschaal, met inbegrip van de tussentijdse verhogingen die eraan eigen zijn, in voorkomend
geval verhoogd met de voornoemde mandaattoelage, tot zolang dit voor hem voordeliger is dan de
wedde hem toegekend en het statuut van het administratief en logistiek kader.
Tot zolang de mandaattoelage bedoeld in artikel 32 WGP wordt gevrijwaard, geniet het personeelslid
niet de toelagen bedoeld in de artikelen XI.III.6 (de toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een
zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht), XI.III.7 (de toelage voor bijkomende
dienstprestaties) en XI.III.10 (de toelage voor bereikbaar en terugroepbaar personeel)RPPol.
Nadat de bijzondere rekenplichtige, na kennis genomen te hebben van de beslissingen van de
politieraad, ten laatste op 31 december 2007 schriftelijk aan het politiecollege heeft medegedeeld te
willen overgaan naar het administratief en logistiek kader, benoemt de politieraad de bijzondere
rekenplichtige in die bijzondere graad.
De bijzondere rekenplichtige van meer dan één politiezone, kan overgaan naar de personeelsformatie
van twee van die politiezones.
Daartoe nemen de politieraden van beide zones de beslissingen zoals hierboven besproken. Tenzij
de politieraden anders beslissen, wordt de bijzondere rekenplichtige geacht een even groot deel van
zijn arbeidstijd te besteden ten voordele van elk van de twee politiezones. Het loon, de toelagen,
vergoedingen en tegemoetkomingen ten laste van de werkgever waarop de bijzondere rekenplichtige
aanspraak kan maken worden alsdan voor de helft door elk van de politiezones gedragen.
De gewestelijke ontvanger die is aangewezen als bijzondere rekenplichtige die overgaat naar het
administratief en logistiek kader van het lokale politiekorps verwerft, tenzij hij recht heeft op een
hogere loonschaal ingevolge andere bepalingen, de volgende loonschaal:
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-

de loonschaal A31 als de bijzondere rekenplichtige minder dan 6 jaar werkelijke dienst telt
als gewestelijk ontvanger;

-

de loonschaal A32 als de bijzondere rekenplichtige minstens 6 jaar en minder dan 12 jaar
werkelijke dienst telt als gewestelijk ontvanger;

-

de loonschaal A33 als de bijzondere rekenplichtige minstens 12 jaar en minder dan 18
jaar werkelijke dienst telt als gewestelijk ontvanger;

-

de loonschaal A41 als de bijzondere rekenplichtige minstens 18 jaar werkelijke dienst telt
als gewestelijk ontvanger.

De loonschaalancienniteit is alsdan gelijk aan de duur van de werkelijke diensten als gewestelijk
ontvanger, verminderd met zes, respectievelijk twaalf jaar indien hij de tweede, respectievelijk de
derde loonschaal van een loonschaalgroep verwerft en aan nul als hij de loonschaal A41 verwerft.
De bijzondere rekenplichtige wordt door de overgang naar het administratief en logistiek kader van
rechtswege onderworpen aan de rechtspositieregeling van de personeelsleden van het administratief
en logistiek kader van de politiediensten.
Vanaf zijn overgang geniet de bijzondere rekenplichtige een toelage waarvan het bedrag als volgt is
vastgesteld:
-

als de personeelsbezetting van het lokale politiekorps of, in voorkomend geval, de som
van de personeelsbezettingen van de lokale politiekorpsen waarnaar hij overgaat, minder
bedraagt dan 150 : 100 procent van de toelage van de korpschef, zoals bedoeld in artikel
XI.II.17 en bijlage 3 RPPol;

-

als de personeelsbezetting van het lokale politiekorps of, in voorkomend geval, de som
van de personeelsbezettingen van de lokale politiekorpsen waarnaar hij overgaat, gelijk is
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aan of meer bedraagt dan 150 en minder dan 300 : 97,50 procent van de toelage van de
korpschef, zoals bedoeld in artikel XI.II.17 en bijlage 3 RPPol;
-

als de personeelsbezetting van het lokale politiekorps of, in voorkomend geval, de som
van de personeelsbezettingen van de lokale politiekorpsen waarnaar hij overgaat, gelijk is
aan of meer bedraagt dan 300 en minder dan 600 : 95 procent van de toelage van de
korpschef, zoals bedoeld in artikel XI.II.17 en bijlage 3 RPPol.

Indien de rekenplichtige personeelslid wordt van twee politiezones, dan wordt de toelage van de
bijzondere rekenplichtige berekend op die van de korpschef met de hoogste toelage.
De bijzondere rekenplichtige geniet niet de toelagen bedoeld in de artikelen XI.III.6 (de toelage voor
dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht), XI.III.7
(de toelage voor bijkomende dienstprestaties) en XI.III.10 (de toelage voor bereikbaar en
terugroepbaar personeel)RPPol

Hij is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop men er
aanspraak kan op maken en is dit niet meer vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum
waarop men er geen aanspraak meer kan op maken. Indien deze data samenvallen met de eerste
van de maand, ontstaat of vervalt het recht onmiddellijk.

De toelage is verschuldigd in alle administratieve standen die recht geven op een volledige wedde.
Wanneer de maandwedde niet volledig is verschuldigd, wordt de toelage verminderd overeenkomstig
dezelfde regels en in dezelfde mate als de wedde.
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Hij wordt maandelijks samen met de wedde uitbetaald, ten belope van één twaalfde van het jaarlijkse
bedrag.

De toelage wordt geschorst vanaf het ogenblik dat het personeelslid dat ervan geniet, op de eerste
van een maand, ten minste zijn dertigste ononderbroken afwezigheidsdag ingaat. Hij is opnieuw
verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de betrokkene zijn
ambt heeft heropgenomen gedurende ten minste tien dagen.

4.

Taak van de bijzondere rekenplichtige
De bijzondere rekenplichtige is de financiële raadgever en financiële beheerder van de lokale politie.

De ontvangsten en uitgaven van de politiezone worden gedaan door een bijzondere rekenplichtige die
zijn taak in volledige onafhankelijkheid moet kunnen uitoefenen. De bijzondere rekenplichtige heeft tot
taak om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid, de ontvangsten van de politieoverheid te innen en
tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven te doen ten belope, hetzij van het
bijzonder bedrag bepaald in elk artikel van de begroting, van het bijzonder krediet of van het voorlopig
krediet, hetzij van het bedrag van de overeenkomstig artikel 248 van de nieuwe gemeentewet,
overgeschreven kredieten.
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5.

Bedrag
Door de gemeenteraad of de politieraad wordt aan de bijzondere rekenplichtige een toelage
toegekend die niet hoger mag zijn dan:
-

in de politiezones waarvan het effectief minder bedraagt dan 150 voltijds tewerkgestelde
personeelsleden : 100 procent van de mandaattoelage voor de korpschef, zoals bedoeld
in artikel XI.II.17 en bijlage 3 RPPol;

-

in de politiezones waarvan het effectief gelijk is aan of meer is dan 150 voltijds
tewerkgestelde personeelsleden en minder dan 300 : 97,5 procent van de
mandaattoelage voor de korpschef, zoals bedoeld in artikel XI.II.17 en bijlage 3 RPPol;

-

in de politiezones waarvan het effectief gelijk is aan of meer is dan 300 voltijds
tewerkgestelde personeelsleden en minder dan 600 : 95 procent van de mandaattoelage
voor de korpschef, zoals bedoeld in artikel XI.II.17 en bijlage 3 RPPol;

-

in de politiezones waarvan het effectief gelijk is aan of meer is dan 600 voltijds
tewerkgestelde personeelsleden : 90 procent van de mandaattoelage voor de korpschef,
zoals bedoeld in artikel XI.II.17 en bijlage 3 RPPol.

De gewestelijk ontvanger die de functie van bijzondere rekenplichtige uitoefend kan geen
aanspraak maken op de mandaattoelage.
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6.

Kenmerken van de toelage voor de bijzondere rekenplichtige

6.1

Indexatie
De toelage is indexeerbaar.

6.2

Inhouding socialezekerheidsbijdragen

6.2.1

Algemeen

De persoonlijke socialezekerheidsbijdragen die verschuldigd zijn op de mandaattoelage van de
bijzondere rekenplichtige worden vastgesteld in functie van:
-

de zone waartoe men behoort (ééngemeentepolitiezone / meergemeentepolitiezone);

-

het statuut (contractueel / statutair);

-

het takenpakket.

De bijzondere rekenplichtige wordt aangewezen door de politiezone. Deze aanwijzing kan niet
gelijkgesteld worden met een vaste benoeming.
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Dit impliceert dat de bijzondere rekenplichtigen, andere dan de financieel beheerder (ontvanger) van de
gemeente die deze functie uitoefenen in een ééngemeentezone en dan de vastbenoemde CALogpersoneelsleden van de politiezone zelf die deze activiteit verrichten, nooit geacht kunnen worden
deze functie uit te oefenen als vastbenoemd personeelslid van de politiezone. Zij verrichten hun
opdracht als bijzondere rekenplichtige steeds in de hoedanigheid van contractueel personeelslid van
de lokale politiezone.

Dit geldt ook, zelfs indien de bijzondere rekenplichtige in voorkomend geval als vastbenoemd
personeelslid tewerkgesteld zou zijn bij één van de gemeentebesturen of van de OCMW’s van deze
gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezones. De lokale politiezone is immers een
aparte juridische entiteit.

Indien de functie van bijzondere rekenplichtige wordt uitgeoefend door de financieel beheerder
(ontvanger) van de gemeente in een ééngemeentezone, heeft de bijzondere rekenplichtige automatisch
de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid van de lokale politiezone.

Indien de functie van bijzondere rekenplichtige wordt uitgeoefend door een vastbenoemd CALogpersoneelslid van de politiezone dient nagegaan te worden of de activiteit als bijzondere
rekenplichtige al dan niet in het verlengde ligt van de taken die zij normaal verrichten als vastbenoemd
personeelslid van de politiezone.
Indien zulks het geval is dan dienen de prestaties als bijzondere rekenplichtige geacht te worden
verricht te zijn in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid. Is dit niet het geval dan wordt de
opdracht van bijzondere rekenplichtige als een bijkomende contractuele tewerkstelling beschouwd.
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De activiteit als bijzondere rekenplichtige kan beschouwd worden als in het verlengde liggend, indien
betrokkene als primaire taak de functie van bijzondere rekenplichtige uitoefent, hetgeen impliceert dat
betrokkene het grootste deel van zijn (wekelijkse) arbeidstijd moet besteden aan dit takenpakket. Het
is derhalve niet vereist dat betrokkene uitsluitend het takenpakket van bijzondere rekenplichtige
uitoefent, en evenmin dat hij/zij speciaal aangeworven werd om deze functie uit te oefenen.
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6.2.2

Eengemeentepolitiezone

EENGEMEENTEPOLITIEZONE: de bijzondere rekenplichtige is een
Vastbenoemd financieel beheerder (gemeenteontvanger) van de gemeente

3,55 %

Financieel beheerder (gemeenteontvanger) in een gemeente die geen deel uitmaakt van

13,07%

die ééngemeentepolitiezone
Contractueel financieel beheerder (gemeenteontvanger) van de gemeente

13,07%

Contractueel CALog-personeelslid

13,07%

Financieel beheerder (ontvanger) OCMW

13,07%

Statutair CALogpersoneelslid

Takenpakket als rekenplichtige ligt in het verlengde van zijn taken als
CALog-personeelslid

3,55%

Takenpakket als rekenplichtige ligt niet in het verlengde van zijn
taken als CALog-personeelslid

13,07%

Gewestelijk ontvanger (geen recht op de mandaattoelage)

Nvt

Op zijn verzoek overgegaan naar het administratief en logistiek kader en wordt van
rechtswege vastbenoemd personeelslid van de zone

3,55%
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6.2.3

Meergemeentepolitiezone

MEERGEMEENTEPOLITIEZONE: de bijzondere rekenplichtige is een

6.3

Financieel beheerder (gemeenteontvanger) van de gemeente

13,07%

Financieel beheerder (ontvanger) OCMW

13,07%

Contractueel CALog-personeelslid

13,07%

Statutair
CALogpersoneelslid

Takenpakket als rekenplichtige ligt in het verlengde van zijn taken als
CALog-personeelslid

3,55%

Takenpakket als rekenplichtige ligt niet in het verlengde van zijn taken
als CALog-personeelslid

13,07%

Gewestelijk ontvanger (geen recht op de mandaattoelage)

Nvt

Op zijn verzoek overgegaan naar het administratief en logistiek kader en wordt van
rechtswege vastbenoemd personeelslid van de zone

3,55%

De inhouding voor het fonds voor overlevingspensioenen
De toelage is niet onderworpen aan de inhouding voor het fonds voor overlevingspensioenen.
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6.4

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
De toelage komt in aanmerking voor de vaststelling van de bijzondere bijdrage voor de sociale
zekerheid.

6.5

Fiscale inhoudingen
De toelage voor de bijzondere rekenplichtige is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen:

6.5.1

-

De bijzondere rekenplichtige die een personeelslid is van de politiezone;

-

De bijzondere rekenplichtige die geen personeelslid is van de politiezone maar wel een
toelage ontvangt van de politiezone.

De bijzondere rekenplichtige is een personeelslid van de politiezone

Om de bedrijfsvoorheffing te berekenen van de bijzondere rekenplichtige die personeelslid is van de
politiezone, wordt het belastbare bedrag van de bezoldigingen [wedde, toelage bijzondere
rekenplichtige, andere toelagen (bijvoorbeeld tweetaligheidstoelage, toelage Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, functietoelagen,…)] samengeteld. Vervolgens wordt het totaal onderworpen aan de regels
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van de bedrijfsvoorheffing die gelden bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen,
rekening houdend met de fiscale toestand van betrokkene (burgerlijke staat, kinderen ten laste,…).

6.5.2

De bijzondere rekenplichtige is geen personeelslid van de politiezone maar ontvangt wel een
toelage van de politiezone
De toelage wordt onderworpen aan de regels van de bedrijfsvoorheffing die gelden bij de berekening
van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen, rekening houdend met de fiscale toestand van
betrokkene (burgerlijke staat, kinderen ten laste,…).

Aangezien het bedrag van de maandelijkse toelage meestal onder het grensbedrag voor de
berekening van de bedrijfsvoorheffing ligt, wordt er geen of weinig bedrijfsvoorheffing berekend,
waardoor zij een hoger nettobedrag zullen ontvangen.

Indien zij dit wensen kunnen de betrokkenen gebruik maken van het fiscaal voluntariaat, waardoor er
vrijwillig meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden dan wettelijk voorzien.

6.6

Geschillen
De toelage komt in aanmerking voor de berekening van het beslagbaar gedeelte van het loon.
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7.

Betaling
De toelage voor de bijzondere rekenplichtige wordt, indien de bijzondere rekenplichtige een
personeelslid is van de politiezone, maandelijks samen met de wedde uitbetaald, ten belope van één
twaalfde van het jaarlijkse bedrag.

Indien de bijzondere rekenplichtige geen personeelslid is van de politiezone, wordt de toelage
maandelijks uitbetaald, ten belope van één twaalfde van het jaarlijkse bedrag.

8.

Procedure voor het verkrijgen van de toelage voor de bijzondere rekenplichtige
De richtlijnen die in punt 8 worden behandeld hebben betrekking op het decentralisatiemodel BASE.
Voor wat de decentralisatiemodellen LIGHT en FULL betreft verwijzen wij naar DEEL I (Procedure).

8.1

Het openen en/of sluiten van de toelage voor de bijzondere rekenplichtige
Het openen of sluiten van de toelage voor de bijzondere rekenplichtige is de bevoegdheid van de
politieraad of de gemeenteraad aangezien deze instantie de bijzondere rekenplichtige aanwijst.

Om deze reden dient het besluit tot aanstelling van de bijzondere rekenplichtige overgemaakt te
worden aan de bevoegde satelliet van het SSGPI. Daarnaast dienen de persoonlijke gegevens van de
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bijzondere rekenplichtige alsook de inlichtingenfiche in het raam van de bepaling van de
socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op de mandaattoelage van de bijzondere rekenplichtige
overgemaakt te worden aan de bevoegde satelliet van het SSGPI.

8.2

Rol van het SSGPI
Het SSGPI gaat na:
•

of het stavingstuk (akte van aanwijzing, inlichtingenfiche,…) volledig is en werd ondertekend.

•

of er anomalieën zijn.

Tenslotte gaat het SSGPI over tot de uitvoering van de overgemaakte aanvraag.

9.

Cumul
De toelage voor de bijzondere rekenplichtige is cumuleerbaar met de toelage voor de secretaris.

De gelijktijdige betaling van de toelage voor de bijzondere rekenplichtige aan de bijzondere
rekenplichtige en de waarnemend bijzondere rekenplichtige is niet toegestaan daar er per politiezone
wettelijk slechts één bijzondere rekenplichtige mag zijn.
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