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Sluiting weddecyclus 12/2019  
 
Beste, 
 
De weddecyclus van december 2019 werd definitief afgesloten op 19/12/2019. Hieronder vindt u de nieuwigheden aangaande deze 
weddecyclus.   
 
Berekening van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage 2019 
 
We hebben herberekeningen vastgesteld van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage 2019 voor bepaalde personeelsleden. 
De afsluiting van het fiscale jaar voor de inkomsten van 2019 vond plaats op 12/12/2019.  
Op datum van 17/12/2019 werd de sleutelformule voor de bedrijfsvoorheffing voor 2020 geïnstalleerd in Themis.  
Deze installatie is nodig voor de berekening van de wedden van december 2019 voor de nabetaalde en voorafbetaalde 
personeelsleden van de politiezones en voor de voorafbetaalde personeelsleden van de federale politie.   
 
Ter herinnering, de betaaldatum bepaalt het boekjaar. De wedden die op 02/01/2020 worden betaald, moeten rekening houden met 
de bedrijfsvoorheffing vanaf 2020.  
Bij de berekening van alle wedden vóór december 2019 moet rekening worden gehouden met de bedrijfsvoorheffing op 
achterstallen. 
 
De encodage van de stavingstukken uitgevoerd tussen de sluitingsdatum van november 2019 (20 november 2019) en de 
sluitingsdatum van december 2019 (11 december 2019), die een positief of negatief effect heeft op de berekening van de 
eindejaarstoelage, heeft een berekening van de bedrijfsvoorheffing op achterstallen opgeleverd.   
 
In sommige gevallen werd het volledige bedrag van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage voor het 
personeelslid terugbetaald.   
 
Aangezien de berekeningen definitief zijn, moet de betaling aan het personeelslid worden uitgevoerd.   
De regularisatie van de bedrijfsvoorheffing vindt plaats bij de berekening van de personenbelasting voor de betrokken 
personeelsleden. 
Op het niveau van de werkgever is het niet raadzaam om bezwaar te maken tegen de betaling, om geen discrepantie te creëren 
tussen de bedrijfsvoorheffing en de fiscale aangiften.  
In het geval van een bezwaar tegen de betaling door de bijzondere rekenplichtige van de politiezone zal het SSGPI niet in staat zijn 
om een vergelijking te maken tussen de F274-aangiften en de opgave 325 voor het inkomstenjaar 2019.  
 
 
Wedde van de maand december 2019 
 
De wedden van december van de nabetaalde personeelsleden mogen alleen op begrotingsniveau worden geboekt, ongeacht de 
datum van betaling en de daaruit voortvloeiende fiscale gevolgen. 
 
U vindt bijkomende inlichtingen in de PLP 59, punt 1.2.2: 
 
"de wedden van december "boekjaar N-1" en de toelagen, vergoedingen en premies  die niet gelinkt zijn aan de prestaties van 
december "boekjaar N-1" kunnen niet meer in de begroting van begrotingsjaar N "vorig boekjaar" worden opgenomen 
maar moeten nu in het begrotingsjaar "N-1" worden begroot, ook al zijn ze pas te betalen op de eerste werkdag van de volgende 
januari (art. 2 van het koninklijk besluit nr. 279). 
 
...   
 



2 
Tot slot wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat de wijziging van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 met betrekking 
tot de na vervallen termijn betaling van de wedden van sommige agenten van de publieke sector dat bepaalt dat de wedde van 
december van de na vervallen termijn betaalde personeelsleden betaald moet worden op het einde van de maand december (in 
plaats van begin januari) eveneens van toepassing zal zijn op de lokale politiezones vanaf 2020.” 
 
De outputbestanden werden dus niet gewijzigd voor het jaar 2019. De bedrijfsvoorheffing moet aangegeven worden op het jaar 
2020.  
 
De personeelsleden die na vervallen termijn betaald worden zullen in 2020 de fiscale fiches van de inkomsten van 2019 ontvangen, 
in overeenstemming met de datum van betaling. D.w.z. van 12/2018 tot 11/2019 (inclusief de eindejaarstoelage voor 2019). 
 
In december 2020 zullen de u ter beschikking gestelde outputbestanden worden aangepast overeenkomstig artikel 2 van het 
koninklijk besluit 279, gewijzigd door de wet van 11 december 2016.  In de praktijk zal de betaaldatum van de wedden van 
december van de nabetaalde personeelsleden worden gewijzigd en zal de bedrijfsvoorheffing in inkomstenjaar 2020 moeten 
worden gedeclareerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 

 
Fabien Courtecuisse 
SSGPI – Cel Boekhouding 


