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Als personeelsdienst wordt u waarschijnlijk door uw personeelsleden bevraagd over de betaling van het 
vakantiegeld 2019. De vragen betreffen meestal een verschil op het niveau van het nettobedrag ten opzichte 
van het bedrag ontvangen in 2018. 
 
Om u hierbij te helpen vinden jullie hieronder enkele antwoorden op de vaakst gestelde vragen. 
 
 
1. Naar aanleiding van een wijziging van de arbeidsrelatie (bijvoorbeeld: gewone mobiliteit, sociale 
promotie, mobiliteit INEX, overgang van contractueel naar statutair) gedurende de referentieperiode 
van het vakantiegeld (januari tot december 2018), stel ik vast dat het nettobedrag vermeld op mijn 
weddefiche m.b.t. de betaling van het vakantiegeld (op 16-05-2019) lager is dan vorig jaar. Waarom?  
 
Op 16-05-2019 wordt enkel het deel van het vakantiegeld betaald dat betrekking heeft op de nieuwe 
arbeidsrelatie. 
 
Het vervroegd vakantiegeld, dit is het deel van het vakantiegeld dat betrekking heeft op de vorige 
arbeidsrelatie, werd betaald in de laatste maand die de wijziging van de arbeidsrelatie voorafgaat. Dit geldt 
voor alle personeelsleden, zowel de voorafbetaalden als de nabetaalden. 
 
 
2. Het vakantiegeld bij de geïntegreerde politie bedraagt 92% van de maandelijkse brutowedde van de 
maand maart. Wat wordt verstaan onder “maandelijkse brutowedde”? Hoe wordt dit berekend?  
 
Er wordt rekening gehouden te worden met de jaarlijkse brutowedde aan 100% van maart 2019 die vermeld 
wordt op de weddefiche en die, in voorkomend geval, vermeerderd dient te worden met de haard- of 
standplaatstoelage, de weddebijslag voor de uitoefening van een mandaat en/of de 
competentieontwikkelingstoelage.  
 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de index (index op 01-05-2019: 1,7069), dan gedeeld door 12 en 
uiteindelijk vermenigvuldigd met 92%. 
 
Opmerking: voor iemand die van werkgever veranderd is of die de diensten van de politie verlaten heeft, 
neemt de loonmotor de wedde van de laatste maand van de tewerkstelling gekend in Themis als 
referentiemaand voor de bepaling van de 92%.  
 
 
3. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van het vakantiegeld raadpleeg, stel ik vast dat er 
geen inhouding van de ziekte-invaliditeit-verzekering (ZIV) is, maar wel een inhouding van 13,07%. 
Waarom ?  
 
Het vakantiegeld is noch onderworpen aan de ZIV-bijdrage noch aan de bijzondere bijdrage sociale 
zekerheid, maar wel aan de inhouding van het egalisatiefonds die 13,07% bedraagt.  
 
Deze inhouding van 13,07% is van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie.  
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4. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van het vakantiegeld raadpleeg, stel ik vast dat er 
geen inhouding van de bedrijfsvoorheffing is op mijn vakantiegeld. Waarom?  
 
De maand mei is de referentiemaand voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld.  
 
Indien er geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op de maandelijkse wedde van mei (bijvoorbeeld o.w.v. 
het aantal kinderen ten laste en/of het feit dat de partner geen eigen beroepsinkomsten heeft), wordt er ook 
geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het vakantiegeld.  
 
Opmerking: Voor de berekening van het vervroegd vakantiegeld, neemt de loonmotor de laatste maand 
dienstactiviteit gekend in Themis als referentiemaand voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing.  
 
 
5. Ik ben gehuwd en mijn partner ontvangt geen eigen beroepsinkomsten. Hierdoor heb ik recht op 
een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op het niveau van mijn normale maandelijkse 
bezoldiging. Quid op het niveau van de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld?  
 
Er wordt geen rekening gehouden met de burgerlijke stand van het personeelslid (gehuwd, alleenstaand, 
gescheiden…) voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld, en dus evenmin met de 
beroepsinkomsten of het gebrek aan inkomsten van de partner.  
 
Enkel de gezinslast (kinderen ten laste) kan in voorkomend geval een vermindering van de 
bedrijfsvoorheffing tot gevolg hebben. Deze vermindering van de bedrijfsvoorheffing hangt af van het 
maandelijks belastbaar inkomen van de maand mei en het aantal kinderen ten laste.  
 
Als bijlage kan u de barema’s van de bedrijfsvoorheffing terugvinden die van toepassing zijn op het 
vakantiegeld 2018 en 2019.  
 
 
6. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van het vakantiegeld raadpleeg, stel ik vast dat de 
vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste, die ik in 2018 genoot, niet werd 
toegepast op mijn vakantiegeld 2019. Hierdoor is het ontvangen nettobedrag dit jaar lager dan vorig 
jaar. Waarom?  
 
In functie van het maandelijks belastbaar inkomen van mei 2019 (wedde en toelagen inbegrepen) en van het 
aantal kinderen ten laste, kunnen één of meerdere verminderingen van de bedrijfsvoorheffing toegepast 
worden.  
 
Een baremische bevordering/de toekenning van een vaste toelage betaald met de wedde/ een tussentijdse 
verhoging die plaatsvond tussen mei 2018 en mei 2019 kan bijgevolg een hoger percentage van de 
ingehouden bedrijfsvoorheffing en dus ook een lager nettobedrag dan vorig jaar tot gevolg kunnen hebben.  
 
Voorbeeld: 
- In 05/2018 bedroeg het maandelijks belastbaar inkomen van het personeelslid € 2.350. Dit personeelslid 
had 4 kinderen ten laste.  
Wanneer men het barema van de bedrijfsvoorheffing raadpleegt dat van toepassing is op het vakantiegeld 
2018, stelt men vast dat het percentage bedrijfsvoorheffing dat normaal verschuldigd is 42,39% bedraagt.  
Het belastbaar bedrag van zijn vakantiegeld bedraagt € 1.630, wat een inhouding van de voorheffing van € 
690,96 zou geven. Echter, met 4 kinderen ten laste, geeft het barema ons aan dat het personeelslid een 
vermindering van 55% dient te genieten. In plaats van € 690,96 bedraagt de inhouding dus € 310,93 (690,96 
– 380,03). 
 
- In 05/2019 heeft hetzelfde personeelslid nog steeds 4 kinderen ten laste, maar zijn maandelijks belastbaar 
inkomen bedraagt nu € 2.620. 
Wanneer men het barema bedrijfsvoorheffing raadpleegt dat van toepassing is op het vakantiegeld 2019, 
stelt men vast dat het percentage bedrijfsvoorheffing dat normaal verschuldigd is 42,39% bedraagt.  
Het belastbaar bedrag van zijn vakantiegeld bedraagt € 1.710, wat resulteert in een inhouding van de 
bedrijfsvoorheffing van € 724,87.  
Met 4 kinderen ten laste, maar een maandelijks belastbaar inkomen dat hoger is dan € 2.485,42, stelt men 
bij de raadpleging van het barema vast dat hij de vermindering van 55% niet meer kan genieten. 
In 2019 bedraagt de ingehouden voorheffing € 724,87, terwijl het in 2017 € 310,93 bedroeg (verschil van € 
413,94), ondanks het feit dat het personeelslid nog steeds dezelfde gezinslast heeft.  
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7. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van het vakantiegeld raadpleeg, stel ik vast dat het 
ingehouden percentage bedrijfsvoorheffing in 2019 hoger is, en dat het ontvangen nettobedrag 
bijgevolg lager is in vergelijking met vorig jaar. Waarom? 
 
Aangezien de wedde van mei de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, is het 
aangewezen om dit maandelijks belastbaar inkomen (toelage inbegrepen) van het personeelslid als basis te 
nemen en te bekijken in welke schijf (van de kolom 1 of 2 in bijlage) het personeelslid zich bevindt, om het 
percentage van bedrijfsvoorheffing te kunnen bepalen dat ingehouden zal worden op het belastbaar bedrag 
van het vakantiegeld. 
 
Als bijlage vindt u de barema’s van de bedrijfsvoorheffing terug die van toepassing zijn op het vakantiegeld 
2018 en 2019.  
 
Een baremische bevordering/de toekenning van een vaste toelage betaald met de wedde/ een tussentijdse 
verhoging die plaatsvond tussen mei 2018 en mei 2019 zou bijgevolg een hoger percentage van inhouding 
van de bedrijfsvoorheffing en dus ook een lager nettobedrag dan vorig jaar tot gevolg kunnen hebben.  
 
 
8. Gedurende de volledige maand mei 2019 heb ik als contractueel/statutair personeelslid een stelsel 
van herverdeling van de arbeidstijd genoten (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking aan 100%), wat 
inhoudt dat ik tijdens deze maand geen wedde heb ontvangen. Hoe werd het percentage van de 
bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn vakantiegeld bepaald? 
 
Zoals eerder vermeld wordt de maand mei als referentiemaand genomen voor de bepaling van de 
bedrijfsvoorheffing.  
 
Hoewel het personeelslid nog steeds actief is binnen de politiediensten, ontvangt het personeelslid, wegens 
een stelsel van herverdeling van de arbeidstijd (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking aan 100%), geen enkele 
wedde voor de maand mei. Voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld, zal er rekening 
gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). 
 
9. Gedurende de maand mei 2019 ben ik als statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte. 
Hoe wordt het percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn vakantiegeld 
bepaald? 
 
Zoals eerder vermeld wordt de maand mei als referentiemaand genomen voor de bepaling van de 
bedrijfsvoorheffing.  
 
Aangezien het statutair personeelslid dat zich in disponibiliteit wegens ziekte bevindt wachtgeld in plaats van 
een normale wedde ontvangt, zal er voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld rekening 
gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). 
 
 
10. Gedurende de maand mei 2019 ben ik als contractueel personeelslid in ziekteverlof, wat de 
berekening van een deelperiode van mijn maandelijkse bezoldiging van de maand mei 2019 tot 
gevolg heeft. Hoe wordt het percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn 
vakantiegeld bepaald? 
 
Zoals eerder vermeld wordt de maand mei als referentiemaand genomen voor de bepaling van de 
bedrijfsvoorheffing.  
 
Buiten de periode van de gewaarborgde wedde, ontvangt het contractueel personeelslid geen normale 
wedde maar een vervangingsinkomen (vergoeding mutualiteit). Vanaf dit ogenblik zal er voor de bepaling van 
de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (GGMMI), aangezien hij van de werkgever geen wedde meer ontvangt 
(vervangingsinkomen). 
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11. Gedurende de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld (januari tot december 
2018), heb ik gewerkt volgens een deeltijds/halftijds arbeidsstelsel (bijvoorbeeld: 
loopbaanonderbreking). In mei 2019 heb ik opnieuw voltijds gewerkt. Hoe wordt het percentage van 
de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn vakantiegeld bepaald? 
 
Aangezien de wedde van mei de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, wordt er 
rekening gehouden met het belastbaar bedrag (toelagen inbegrepen) van mei voor de prestaties aan 100%.  
 
Hoewel het brutobedrag van het vakantiegeld niet hoog is (door de deeltijdse/halftijdse prestaties gedurende 
de referentieperiode), is het percentage van de ingehouden bedrijfsvoorheffing hoger, hetgeen een lager 
nettobedrag van het vakantiegeld tot gevolg heeft.  
 
 
12. Gedurende de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld (januari tot december 
2018), heb ik gewerkt volgens een voltijds arbeidsstelsel. In mei 2019 heb ik gekozen voor een 
deeltijds/halftijds arbeidsstelsel (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking). Hoe wordt het percentage van 
de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn vakantiegeld bepaald? 
 
Aangezien de wedde van mei de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, wordt er 
rekening gehouden met het belastbaar bedrag (toelagen inbegrepen) van mei voor de deeltijdse/halftijdse 
prestaties. 
 
Hoewel het brutobedrag van het vakantiegeld hoog is (door de voltijdse prestaties gedurende de 
referentieperiode), is het percentage van de bedrijfsvoorheffing lager, hetgeen een hoger nettobedrag van 
het vakantiegeld tot gevolg heeft.  
 

-----xxxxx----- 



16.01.2018 

 

BEDRIJFSVOORHEFFING OP VAKANTIEGELD 1.1.2018 
 

 

Aantal kinderen ten laste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Belastbaar bedrag van 

de normale maandelijkse 

bezoldiging % 

 
Vermindering wegens kinderlast 

 

Percentage extra vermindering wegens kinderlast 

 

 
Van tot en met 7,50% 20% 35% 55% 75% 

0,01 690,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

690,84 884,58 19,17 574,33 1253,52 2271,64 3350,91 4428,27 5505,62 6582,98 7660,33 8737,68 9815,04 10892,39 11969,75 

884,59 940,50 21,20 142,25 893,37 2019,30 3212,86 4404,30 5595,74 6787,18 7978,62 9170,06 10361,50 11552,94 12744,38 

940,51 1.125,00 21,20 0,00 751,11 1877,05 3070,61 4262,05 5453,49 6644,93 7836,37 9027,81 10219,25 11410,69 12602,13 

1.125,01 1.235,75 26,25   348,86 1743,00 3220,87 4696,12 6171,37 7646,62 9121,87 10597,12 12072,37 13547,62 15022,87 

1.235,76 1.349,17 26,25   0,00 1394,13 2872,01 4347,26 5822,51 7297,76 8773,01 10248,26 11723,51 13198,76 14674,01 

1.349,18 1.526,67 31,30     1236,35 2998,54 4757,60 6516,66 8275,72 10034,78 11793,84 13552,90 15311,96 17071,02 

1.526,68 1.678,33 34,33     624,80 2557,58 4486,93 6416,27 8345,62 10274,97 12204,31 14133,66 16063,00 17992,35 

1.678,34 1.705,00 34,33     0,00 1932,78 3862,12 5791,47 7720,81 9650,16 11579,51 13508,85 15438,20 17367,54 

1.705,01 1.873,75 36,34       1929,65 3971,96 6014,27 8056,57 10098,88 12141,19 14183,50 16225,81 18268,11 

1.873,76 2.060,83 36,34       1193,77 3236,07 5278,38 7320,69 9363,00 11405,31 13447,61 15489,92 17532,23 

2.060,84 2.147,50 39,37       409,44 2622,04 4834,63 7047,23 9259,82 11472,41 13685,01 15897,60 18110,20 

2.147,51 2.242,50 39,37       0,00 2212,59 4425,18 6637,78 8850,37 11062,97 13275,56 15488,15 17700,75 

2.242,51 2.435,83 42,39         1899,07 4281,39 6663,70 9046,02 11428,34 13810,66 16192,98 18575,29 

2.435,84 2.615,83 42,39         915,62 3297,94 5680,26 8062,57 10444,89 12827,21 15209,53 17591,85 

2.615,84 2.623,33 42,39         0,00 2382,31 4764,63 7146,95 9529,27 11911,59 14293,90 16676,22 

2.623,34 2.969,17 42,39           2344,16 4726,48 7108,80 9491,12 11873,43 14255,75 16638,07 

2.969,18 3.084,17 47,44           654,67 3320,80 5986,92 8653,05 11319,18 13985,31 16651,44 

3.084,18 3.552,50 47,44           0,00 2666,12 5332,25 7998,37 10664,50 13330,63 15996,76 

3.552,51 3.877,50 47,44             0,00 2666,12 5332,25 7998,37 10664,50 13330,63 

3.877,51 4.020,83 53,50               920,19 3926,89 6933,59 9940,29 12946,99 

4.020,84 4.489,17 53,50               0,00 3006,69 6013,39 9020,09 12026,79 

4.489,18 4.957,50 53,50                 0,00 3006,69 6013,39 9020,09 

4.957,51 5.425,83 53,50                   0,00 3006,69 6013,39 

5.425,84 5.894,17 53,50                     0,00 3006,69 

5.894,18 0,00 53,50                       0,00 
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06.03.2019 

BEDRIJFSVOORHEFFING OP VAKANTIEGELD 1.1.2019

Aantal kinderen ten laste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Belastbaar bedrag van

de normale maandelijkse

bezoldiging % 

Vermindering wegens kinderlast

Percentage extra vermindering wegens kinderlast

Van tot en met 7,50% 20% 35% 55% 75%

0,01 705,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

705,01 902,50 19,17 77,78 131,31 213,43 305,12 396,82 488,52 580,21 671,91 763,61 855,30 947,00 1038,69

902,51 1.110,75 21,20 44,15 103,35 194,16 295,56 396,97 498,38 599,78 701,19 802,60 904,00 1005,41 1106,82

1.110,76 1.147,92 21,20 0,00 59,20 150,01 251,41 352,82 454,23 555,63 657,04 758,45 859,85 961,26 1062,67

1.147,93 1.376,67 26,25 63,55 175,98 301,55 427,11 552,67 678,23 803,80 929,36 1054,92 1180,48 1306,05

1.376,68 1.390,00 31,30 4,17 138,24 287,96 437,68 587,40 737,12 886,83 1036,55 1186,27 1335,99 1485,71

1.390,01 1.557,50 31,30 0,00 134,07 283,79 433,51 583,22 732,94 882,66 1032,38 1182,10 1331,82 1481,53

1.557,51 1.739,17 34,33 89,54 253,76 417,97 582,18 746,39 910,60 1074,82 1239,03 1403,24 1567,45

1.739,18 1.818,33 36,34 28,77 202,60 376,42 550,25 724,07 897,90 1071,73 1245,55 1419,38 1593,21

1.818,34 1.911,67 36,34 0,00 173,83 347,65 521,48 695,31 869,13 1042,96 1216,78 1390,61 1564,44

1.911,68 2.102,50 36,34 139,91 313,74 487,56 661,39 835,21 1009,04 1182,87 1356,69 1530,52

2.102,51 2.102,92 39,37 76,44 264,76 453,08 641,40 829,72 1018,04 1206,36 1394,68 1583,00

2.102,93 2.287,50 39,37 76,28 264,60 452,92 641,24 829,56 1017,88 1206,20 1394,52 1582,84

2.287,51 2.296,67 42,39 3,89 206,65 409,42 612,18 814,95 1017,71 1220,48 1423,24 1626,01

2.296,68 2.485,42 42,39 0,00 202,77 405,53 608,30 811,06 1013,83 1216,59 1419,36 1622,12

2.485,43 2.676,67 42,39 122,75 325,52 528,29 731,05 933,82 1136,58 1339,35 1542,11

2.676,68 2.775,00 42,39 0,00 244,45 447,21 649,98 852,75 1055,51 1258,28 1461,04

2.775,01 3.030,00 42,39 202,77 405,53 608,30 811,06 1013,83 1216,59 1419,36

3.030,01 3.253,33 47,44 105,95 332,87 559,79 786,71 1013,63 1240,56 1467,48

3.253,34 3.731,67 47,44 0,00 226,92 453,84 680,76 907,68 1134,61 1361,53

3.731,68 3.956,67 47,44 0,00 226,92 453,84 680,76 907,68 1134,61

3.956,68 4.210,00 53,50 135,53 391,44 647,35 903,26 1159,17

4.210,01 4.688,33 53,50 0,00 255,91 511,82 767,72 1023,63

4.688,34 5.166,67 53,50 0,00 255,91 511,82 767,72

5.166,68 5.645,00 53,50 0,00 255,91 511,82

5.645,01 6.123,33 53,50 0,00 255,91

6.123,34 53,50


