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Geadresseerden Aan de korpschefs van de lokale politie  

Aan de personeelsverantwoordelijken van de lokale politie  
  
  
ONDERWERP Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd 

in het weekend, op een feestdag of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en 
de toelagen voor het CALog-personeelslid dat de functie uitoefent van bijzondere 
rekenplichtige of zonesecretaris binnen een politiezone 

 
Referenties 1. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP) (BS 5  januari 1999) ; 
2. Koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de 

bijzondere rekenplichtige en de zonesecretaris (BS 12 december 2001) ; 
3. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 houdende de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten (BS 31 maart 2001) ; 
4. Omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad 

en het politiecollege (BS 27 oktober 2003). 
 
 
 

1. Ratione personae 
 
De personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie die een functie van 
bijzondere rekenplichtige of zonesecretaris uitoefenen. 
 

2. Ratione materiae  
 

A. Algemeen 
 
Krachtens artikel 32bis van de WGP (cf. ref. 1) kan "de politieraad of de gemeenteraad een vergoeding 
voor de secretaris in de politiezone vaststellen. Deze vergoeding kan niet hoger zijn dan het maximale 
bedrag dat door de Koning is bepaald voor de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige". 
 
Artikel 32 van dezelfde wet bepaalt dat "de gemeenteraad of de politieraad de vergoeding van de 
bijzondere rekenplichtige vaststelt binnen de voorwaarden door de Koning bepaald". 
 
Aangezien het om een geldelijk recht gaat dat onderworpen is aan bijdragen voor de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, gaat het niet om een vergoeding (terminologische fout), maar om een toelage. 
 
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 2001 (cf. ref. 2) bepaalt dat de toelage van de 
bijzondere rekenplichtige in de politiezone gelijk is aan het maximale van een bepaald percentage van 
de mandaattoelage voor de korpschef, waarvan het bedrag varieert naargelang het personeelseffectief 
in de zone.  
 
 



B. Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd in het 
weekend, op een feestdag of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en de toelagen 
voor de bijzondere rekenplichtige of de zonesecretaris 

 
Uit de interpretaties van de juridische dienst van de federale politie blijkt dat de toelagen van de 
bijzondere rekenplichtige en van de zonesecretaris geen mandaten in de strikte zin van het woord zijn, 
maar hetzelfde doel hebben.  
 
Naar analogie met de cumulregels die van toepassing zijn op de weddebijslag voor de uitoefening van 
een mandaat, is de cumul tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd in het 
weekend, op een feestdag of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en de toelagen voor de 
bijzondere rekenplichtige of voor de zonesecretaris aldus niet toegestaan.  
 
We kunnen hierover een bevestiging vinden in de omzendbrief PLP 32 (cf. ref. 4 - punt II), waarin staat 
dat "de toelage wordt vastgesteld op basis van de kwantiteit en de kwaliteit van de verrichte prestaties 
en rekening houdend met het feit of hij al dan niet buiten de normale diensturen of meer dan 38 uur per 
week werkt". 
 
Bovendien kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de onregelmatige prestaties die worden 
uitgevoerd als bijzondere rekenplichtige/zonesecretaris en deze die buiten deze functie worden 
uitgevoerd.  
 
Zo geven de onregelmatige prestaties, al dan niet uitgevoerd in de hoedanigheid van bijzondere 
rekenplichtige of zonesecretaris, geen aanleiding tot de betaling van toelagen voor onregelmatige 
prestaties (uren uitgevoerd in het weekend, op een feestdag, tijdens de nacht en bijkomende prestaties). 
 

C. Loonmotor Themis – Controle 
 
Het cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd in het weekend, 
op feestdagen of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en de toelagen voor de bijzondere 
rekenplichtige of de zonesecretaris zal vanaf 1 juli 2020 (zonder terugwerkende kracht) 
geïmplementeerd worden in de loonmotor Themis.  
 

3. In het kort … 
 
Naar analogie met de cumulregels die van toepassing zijn op de weddebijslag voor de uitoefening van 
een mandaat, is de cumul tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd in het 
weekend, op feestdagen of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en de toelagen voor de 
bijzondere rekenplichtige of de zonesecretaris niet toegestaan.  
 
Zo geven onregelmatige prestaties, al dan niet uitgevoerd in de hoedanigheid van bijzondere 
rekenplichtige of zonesecretaris, geen recht op de betaling van de toelage voor onregelmatige 
prestaties.  
 
Het cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties en de toelagen voor de bijzondere 
rekenplichtige of de zonesecretaris zal vanaf 1 juli 2020 (zonder terugwerkende kracht) 
geïmplementeerd worden in de loonmotor Themis. 
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