
 

 

 

 

2PAY BACK-END 

 

Overzicht wijzigingen 
 
Inleiding 

 
Nieuwe  
back-end 

Voor de weddeberekening vanaf oktober 2021 (wedde oktober 2021 voor de 
nabetaalden en wedde november 2021 voor de voorafbetaalden) zal gebruik gemaakt 
worden van een nieuwe back-end toepassing “SAP” (rekenmachine).  
 
Deze  nieuwe back-end houdt enkele veranderingen in.   
U vindt hiervan een overzicht in dit document. 
 

 

Netto berekening 
 

Wat zal 
wijzigen?  

 
Andere  
berekenings-
methode van:  

Omdat de nieuwe  
back-end “SAP”:   

Verduidelijkingen 

BBSZ 
(Bijzondere 
bijdrage sociale 
zekerheid) 

de variabele wedde 
anders verwerkt.  

SAP maakt geen onderscheid tussen 
maandelijkse en trimestriële BBSZ; 
 
SAP neemt de variabele wedde mee in 
de basis voor BBSZ; L4 berekende de 
bijdrage voor variabele en gewone 
wedde afzonderlijk.  

Bedrijfs-
voorheffing op 
de maandwedde 

bij de berekening van 
de 
bedrijfsvoorheffing 
rekening houdt met 
de laatste 
persoonlijke situatie, 
terwijl dit in de 

In de meeste gevallen gaat het om 
personeelsleden waarvan de 
persoonlijke situatie is gewijzigd in het 
laatste kwartaal vóór de start van de 
nieuwe back-end. 



 

 

huidige back-end L4 
met vertraging 
gebeurt (voor 
huwelijk, wettelijk 
samenwonen en 
feitelijke scheiding).  

De personeelsleden die in 2021 in het 
huwelijk zijn getreden werden in 
Themis voor het jaar 2021 nog 
beschouwd als alleenstaande maar 
vanaf oktober 2021 (nieuwe back-end) 
zullen deze personeelsleden 
onmiddellijk beschouwd worden als 
gehuwden waardoor de impact op de 
bedrijfsvoorheffing onmiddellijk ingaat 
(in plaats van op 01/01/2022).  

M.a.w. deze personeelsleden zullen 
hierdoor € 26 netto minder verdienen 
vanaf oktober 2021. 

Een personeelslid dat in de loop van 
2021 feitelijk scheidt zal daarentegen 
vanaf oktober 2021 € 26 netto meer 
verdienen aangezien de nieuwe fiscale 
toestand onmiddellijk in rekening wordt 
genomen. 

Bedrijfs-
voorheffing op 
vakantiegeld/ 
eindejaars-
toelage/ 
competentie-
ontwikkelings-
toelage 

uitgaat van een 
nieuwe 
referentiewedde 
zodat de berekening 
nauwkeuriger is.  
 

Werknemers met deeltijdse 
onbetaalde afwezigheden: de 
bedrijfsvoorheffing wordt bepaald 
door de maandwedde te 
vermenigvuldigen met 12 en dit 
bedrag te gebruiken als basis voor de 
bepaling van de bedrijfsvoorheffing. 
 
Werknemers met voltijdse 
onbetaalde afwezigheden: het 
gewaarborgd gemiddeld minimum 
maandinkomen (GGMMI) wordt 
toegepast.  
 
Het GGMMI voor de geïntegreerde 
politie:  
- Statutaire personeelsleden:  
€ 13.234,20 op jaarbasis – te 
indexeren; 
- Contractuele personeelsleden:   
€ 12.478,10  op jaarbasis – te 
indexeren.  

Schuldenbeheer geen regularisaties 
uitvoert op schulden 
uit het verleden.  

Inhoudingen die reeds definitief zijn, 
zullen niet herzien worden.  Er zijn 
m.a.w. geen negatieve verrichtingen 
meer en dus geen hangende schulden.  

 

 
Wat zal niet 
wijzigen?  

Er zal geen invloed zijn op de bruto wedde (m.i.v. haard-/standplaatstoelage, 
vakantiegeld en eindejaarstoelage, andere toelagen (tweetaligheid, bijkomende 
prestaties, …).  

 

Weddefiches 
 

 



 

 

Wat zal 
wijzigen?  

Lay-out  
De verwerking van positieve regularisaties op voorgaande jaren:  

• Het belastbaar bedrag wordt opgesplitst in 3 rubrieken:  
o Belastbaar bedrag (totaal van de andere 2 rubrieken) 
o Bedrijfsvoorheffing huidige maand 
o Overdracht bedrijfsvoorheffing van voorgaande jaren 

Een voorbeeld van een vernieuwde weddefiche met bijhorende uitleg wordt in een 
latere fase overgemaakt aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie en 
aan de politiezones.  

  

 
Wat zal niet 
wijzigen?  

De looncodes op de weddefiches 
Het distributieproces (GALoP Lite) 
Alle wettelijk vereiste informatie blijft vermeld 

 

 
 

Boekhoud- en controlebestanden 
 

Wat zal 
wijzigen?  

Twee nieuwe bestanden (Detail Posting en Consolidate Posting) worden door SAP 
gecreëerd en zullen op FINDOC beschikbaar worden gesteld. De leveranciers van 
de boekhoudsoftware hebben de bestanden ontvangen om tests uit te voeren met 
betrekking tot het opladen van de bestanden in de boekhoudtoepassing. 
Het bestand Detail Posting bevat een detail per personeelslid van de berekeningen 
die in de loop van de maand zijn uitgevoerd. Het bestand Consolidate Posting bevat 
de definitieve boekingen om de betalingsopdracht op het niveau van de politiezones 
te kunnen uitvoeren. om het mandaat op het niveau van de politiezones te kunnen 
uitvoeren. Er is niet langer een economische code gekoppeld aan de 
balansrekeningen van klasse 4.  
De bestanden CNTL en BHCP, die door DRI zullen worden aangemaakt, zullen ook 
worden aangepast aan de gegevens van SAP (sommige kolommen zullen 
verdwijnen in vergelijking tot de huidige bestanden). Mogelijks zullen de lay-out en 
de inhoud enigszins veranderen. 
De bestanden L4.BLLC en TH.BLLC zullen niet langer beschikbaar zijn. Het 
mandaat (betalingsopdracht), dat door de bijzondere rekenplichtigen wordt 
uitgevoerd, zal moeten gebeuren op basis van het bestand Consolidate Posting 
(één enkele boeking van de bezoldigingen berekend voor de maand).  

 

 
Wat zal niet 
wijzigen?  

Het distributieproces zal nog steeds via FINDOC verlopen.  

 
 

Betaalbestanden 
 

Wat zal 
wijzigen?  

In het betaalbestand dat aan de banken wordt overgemaakt zal enkel een onderscheid 
gemaakt wordt tussen de vaste weddecomponent en de variabele weddecomponent. 
Er is m.a.w. geen opsplitsing meer op basis van de originele berekening versus de 
herberekening. 
 
Op de weddefiche wordt alles nog steeds volledig vermeld. 



 

 

 

Indexaanpassing 
 

Vergelijking 
wedde 
september/ 
oktober  

Wegens de indexaanpassing vanaf 1/10/2021 zal een vergelijking tussen de 
maandwedde van september en oktober niet altijd evident zijn.  
 
Het verklaren van eventuele verschillen tussen de wedde van september en oktober 
zal hierdoor bemoeilijkt worden. 

 

DMFA-aangiften 
 

RSZ-
mandaten  

Hiervoor verwijzen wij naar de mailing die werd verzonden aan de politiezones op 
16/8/2021:  
 
“In het kader van het vernieuwingsproject van de loonmotor, staat de productie van 
de loonberekeningen en sociale aangiften vanaf het 4de kwartaal van 2021 
momenteel gepland voor oktober 2021. 
 
U zal binnenkort een verzoek van de RSZ ontvangen om het mandaat voor de DmfA-
aangiften, dat momenteel is toegewezen aan het SSGPI, over te dragen aan de firma 
Alight. Deze firma is de geselecteerde dienstverlener van de betrokken 
overheidsopdracht. 
 
Het SSGPI blijft uiteraard verantwoordelijk voor de verstrekte aangiften. De firma 
Alight zal, conform de afgesloten overeenkomst, de periodieke aangiften verrichten. 
De overdracht van het mandaat zal een positief effect hebben op de RSZ-aangiften 
en -controles, aangezien deze zullen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd”. 
 

 

Data GO LIVE 
 

Planning  Vanaf 17/9: geen automatische uitwisseling van gegevens meer tussen de front-end 
en de nieuwe back-end.   
Er mag geëncodeerd worden in de front-end, maar de resultaten zullen pas zichtbaar 
zijn op 27/9.  
 
22/9: eerste fictieve run in SAP met resultaten in de back-end.  
 
Vanaf 26/9: alle INTI-files worden verwerkt (de INTI-files die werden aangemaakt door 
de front-end in de periode zonder automatische uitwisseling van gegevens worden 
ook mee opgeladen).   
 
27/9: activatie van de automatische koppeling tussen de front-end en de back-end.  
De resultaten zijn terug dagelijks zichtbaar in de front-end.  
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