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Als personeelsdienst wordt u waarschijnlijk door uw personeelsleden bevraagd over de betaling van de 
eindejaarstoelage 2018. De vragen betreffen meestal een verschil op het niveau van het nettobedrag ten 
opzichte van het bedrag ontvangen in 2017. 
 
Om u hierbij te helpen vinden jullie hieronder enkele antwoorden op 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 de eindejaarstoelage (januari tot september 2018), stel ik vast dat het nettobedrag vermeld op 

mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage (van 14-12-2018) lager is dan vorig jaar. 

Waarom?  

 
Op 14-12-2018 zal enkel het deel van de eindejaarstoelage dat betrekking heeft op de nieuwe arbeidsrelatie 
betaald worden. 
 
Voor de voorafbetaalde personeelsleden werd het deel van de eindejaarstoelage dat betrekking heeft op de 
vorige arbeidsrelatie betaald op 29-11-2018 (met hun wedde van december 2018). 
 
Voor de nabetaalde personeelsleden werd het deel van de eindejaarstoelage dat betrekking heeft op de 
vorige arbeidsrelatie betaald op 28-12-2018 (met de achterstallen).  
 
 

2. Naar aanleiding van een wijziging van de arbeidsrelatie (bijvoorbeeld : gewone mobiliteit, sociale 

promotie, mobiliteit INEX, overgang van contractueel naar statutair) buiten de referentieperiode van 

de eindejaarstoelage (oktober tot december 2018), vind ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de 

eindejaartoelage, die plaats had moeten vinden op 14-12-2018, niet terug.   
 
Voor de voorafbetaalde personeelsleden werd de volledige eindejaarstoelage betaald op 29-11-2018 (met 
hun wedde van december 2018). 
 
Voor de nabetaalde personeelsleden, wordt de volledige eindejaarstoelage betaald op 28-12-2018 (met de 
achterstallen). 
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3. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage raadpleeg, stel ik vast dat 

er geen inhouding van de bedrijfsvoorheffing is op mijn eindejaarstoelage. Waarom ?  
 
De maand december is de referentiemaand voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de 
eindejaarstoelage.  
 
Indien er geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden op de maandelijkse wedde van december (bijvoorbeeld 
door het aantal kinderen ten laste en/of door het feit dat de partner geen eigen beroepsinkomsten heeft), zal 
er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op de eindejaarstoelage.  
 
Opmerking: voor een persoon die van werkgever is veranderd en de politiediensten heeft verlaten, zal de 
loonmotor de laatste maand dienstactiviteit gekend in Themis als referentiemaand nemen voor de bepaling 
van de bedrijfsvoorheffing.  
 

 

4. 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 de eindejaarstoelage?  

 
Er wordt geen rekening gehouden met de burgerlijke stand van het personeelslid (gehuwd, alleenstaand, 
gescheiden,…) voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage, 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, die normaal verschuldigd is, tot gevolg hebben. Deze vermindering van de 
bedrijfsvoorheffing zal afhangen van het maandelijks belastbaar inkomen van de maand december en het 
aantal kinderen ten laste.  
 
Als bijlage kan u de barema’s van de bedrijfsvoorheffing terugvinden die van toepassing zijn op de 
eindejaarstoelage 2017 en 2018.  
 
 

5. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage raadpleeg, stel ik vast dat 

de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste, die ik genoot in 2017, niet werd 

toegepast op mijn eindejaarstoelage 2018. Hierdoor is het ontvangen nettobedrag dit jaar lager dan 

vorig jaar. Waarom?  

 
In functie van het maandelijks belastbaar inkomen van december 2018 (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 december 2017 en december 2018 zou bijgevolg een hoger percentage van 
de ingehouden bedrijfsvoorheffing en dus ook een lager nettobedrag dan vorig jaar tot gevolg kunnen 
hebben.  
 
 
Voorbeeld : 
- In 12/2017 bedroeg het maandelijks belastbaar inkomen van het personeelslid € 2.300. Dit personeelslid 
had 4 kinderen ten laste.  
 
Wanneer men het barema van de bedrijfsvoorheffing raadpleegt dat van toepassing is op de 
eindejaarstoelage 2017, stelt men vast dat het percentage bedrijfsvoorheffing dat normaal verschuldigd is 
46,44% bedraagt.  
 
Het belastbaar bedrag van zijn eindejaarstoelage bedraagt € 1.630, wat een inhouding van de voorheffing 
van € 756,97 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 € 756,97 dient de inhouding dus € 340,64 (756,97 
– 416,33) te bedragen. 
 
- In 12/2018 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 de eindejaarstoelage 
2018, stelt men vast dat het percentage bedrijfsvoorheffing dat normaal verschuldigd is 46,44% bedraagt.  
Het belastbaar bedrag van zijn eindejaarstoelage bedraagt € 1.900, wat resulteert in een inhouding van de 
bedrijfsvoorheffing van € 882,36.  
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Met 4 kinderen ten laste maar een maandelijks belastbaar inkomen dat hoger is dan € 2.615,83, stelt men bij 
de raadpleging van het barema vast dat hij de vermindering van 55% niet meer kan genieten. 
 
In 2018 bedraagt de ingehouden voorheffing € 882,36 terwijl het daarvóór € 340,64 bedroeg (verschil van € 
541,72) ondanks het feit dat het personeelslid nog steeds dezelfde gezinslast heeft.  
 
 

6. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage raadpleeg, stel ik vast dat 

het ingehouden percentage bedrijfsvoorheffing in 2018 hoger is en dat het ontvangen nettobedrag 

bijgevolg lager is in vergelijking met vorig jaar. Waarom ? 

 
Aangezien de wedde van december de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, is het 
aangewezen om dit maandelijks belastbaar inkomen (toelagen inbegrepen) van het personeelslid als basis te 
nemen en te bekijken in welke schijf (van de kolom 2 in bijlage) het personeelslid zich bevindt, om het 
percentage van bedrijfsvoorheffing te kunnen bepalen dat ingehouden zal worden op het belastbaar bedrag 
van de eindejaarstoelage. 
 
Als bijlage vindt u de barema’s van de bedrijfsvoorheffing terug die van toepassing zijn op de 
eindejaarstoelage 2017 en 2018.  
 
Een baremische bevordering/ de toekenning van een vaste toelage betaald met de wedde/ een tussentijdse 
verhoging die plaatsvond tussen december 2017 en december 2018 zou bijgevolg een hoger percentage van 
inhouding van de bedrijfsvoorheffing en dus ook een lager nettobedrag dan vorig jaar tot gevolg kunnen 
hebben.  
 
 

7. Gedurende de volledige maand december 2018 heb ik als contractueel/statutair personeelslid een 

stelsel van herverdeling van de arbeidstijd genoten (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking aan 100%), 

wat inhoudt dat ik geen wedde heb ontvangen. Hoe werd het percentage van de bedrijfsvoorheffing 

op het belastbaar bedrag van mijn eindejaarstoelage bepaald? 

 
Zoals eerder vermeld wordt de maand december 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 december. Voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage, zal er 
rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). 
 
Voor een personeelslid van de lokale politie (contractueel of statutair), bedraagt dit GGMMI voor 2018 een 
jaarlijks geïndexeerd brutobedrag van € 16.625,99 (en dus een belastbaar maandelijks bedrag van € 
1.385,49), dat (op basis van het barema van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage) een toe te 
passen percentage bedrijfsvoorheffing van 35,33 % oplevert (zonder vermindering voor eventuele 
gezinslast).  
 
 
 

8. Gedurende de maand december 2018 bevond ik me als statutair personeelslid in disponibiliteit 

wegens ziekte. Hoe werd het percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van 

mijn eindejaarstoelage bepaald? 

 
Zoals eerder vermeld wordt de maand december 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 de eindejaarstoelage 
rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). 
 
Voor een personeelslid van de lokale politie (contractueel of statutair), bedraagt dit GGMMI voor 2018 een 
jaarlijks geïndexeerd brutobedrag van € 16.625,99 (en dus een maandelijks belastbaar bedrag van € 
1.385,49), dat (op basis van het barema van bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage) een toe te passen 
percentage van bedrijfsvooheffing van 35,33% oplevert (zonder vermindering voor eventuele gezinslast).  
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9. Gedurende de maand december 2018 bevond ik me als contractueel personeelslid in ziekteverlof, 

wat de berekening van een deelperiode van mijn maandelijkse bezoldiging van de maand december 

2018 tot gevolg had. Hoe werd het percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag 

van mijn eindejaarstoelage bepaald? 

 
Zoals eerder vermeld wordt de maand december 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 de eindejaarstoelage rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (GGMMI) aangezien hij geen wedde meer ontvangt van de werkgever 
(vervangingsinkomen). 
 
Voor een personeelslid van de lokale politie (contractueel of statutair), bedraagt dit GGMMI voor 2018 een 
jaarlijks geïndexeerd brutobedrag van € 16.625,99 (en dus een maandelijks belastbaar bedrag van € 
1.385,49), dat (op basis van het barema van bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage) een toe te passen 
percentage van bedrijfsvooheffing van 35,33% oplevert (zonder vermindering voor eventuele gezinslast). 

 

 

10. Ik ben CALog personeelslid niveau D. In 2017 genoot ik de integratiepremie die betaald werd met 

mijn eindejaarstoelage. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. mijn eindejaarstoelage 2018 raadpleeg, 

stel ik vast dat deze niet meer betaald wordt. Waarom ?  

 
De integratiepremie voor de CALogpersoneelsleden (contractueel of statutair) niveau D van de geïntegreerde 
politie, wordt betaald op hetzelfde ogenblik als de eindejaarstoelage. Er is echter een uitzondering op dit 
principe.   
 
Immers, wanneer voor dit personeelslid (dat zich inschrijft voor een gecertificeerde opleiding die met vrucht 
wordt gevolgd) vanaf 09/2018 het recht op de competentieontwikkelingstoelage werd geopend, kan hij de 
betaling van de integratiepremie met zijn eindejaarstoelage 2018 niet meer genieten.  
 
Bijgevolg zou het nettobedrag van zijn eindejaarstoelage 2018 lager kunnen zijn dan deze ontvangen in 2017.   

 

 

11. Gedurende de referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage (januari tot 

september 2018), heb ik gewerkt volgens een deeltijds/halftijds arbeidsstelsel (bijvoorbeeld: 

loopbaanonderbreking). In december 2018 heb ik opnieuw voltijds gewerkt. Hoe werd het percentage 

van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn eindejaarstoelage bepaald? 

 
Aangezien de wedde van december de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, werd 
er rekening gehouden met het belastbaar bedrag (toelagen inbegrepen) van december voor de prestaties 
aan 100%.  
 
Hoewel het brutobedrag van de eindejaarstoelage niet hoog is (door de deeltijdse/halftijdse prestaties 
gedurende de referentieperiode), zal het percentage van de ingehouden bedrijfsvoorheffing daarentegen 
hoger zijn en dus een lager nettobedrag van de eindejaarstoelage tot gevolg hebben.  
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12. Gedurende de referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage (januari tot 

september 2018), heb ik gewerkt volgens een voltijds arbeidsstelsel. In december 2018 heb ik 

gekozen voor een deeltijds/halftijds arbeidsstelsel (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking). Hoe werd 

het percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn eindejaarstoelage 

bepaald? 

 
Aangezien de wedde van december de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, werd 
er rekening gehouden met het belastbaar bedrag (toelagen inbegrepen) van december voor de 
deeltijdse/halftijdse prestaties. 
 
 
Hoewel het brutobedrag van de eindejaarstoelage hoog is (door de voltijdse prestaties gedurende de 
referentieperiode), zal het percentage van de bedrijfsvoorheffing daarentegen lager zijn en een hoger 
nettobedrag van de eindejaarstoelage tot gevolg hebben.  
 

-----xxxxx----- 



BEDRIJFSVOORHEFFING OP DE EINDEJAARSTOELAGE 01.01.2017 
        Aantal kinderen ten laste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CTAX Normaal belastbaar bedrag waarboven geen jaarlijks 0 10.537,00 13.268,00 18.818,00 24.626,00 30.306,00 35.960,00 41.470,00 46.980,00 52.490,00 58.000,00 63.510,00 69.020,00 

(*) vermindering wordt verleend   jaarlijks 0 10.537,00 13.268,00 18.818,00 24.626,00 30.306,00 35.960,00 41.470,00 46.980,00 52.490,00 58.000,00 63.510,00 69.020,00 

  Reëel belastbaar bedrag van de normale bezoldiging (1) %        De vermind. (%) toe te passen op het resultaat 

Voorheffing te verminderen met                                                    jaarlijks       maandelijks   7,50% 20% 35% 55% 75% 
< 0,01 8.115,00 0,01 676,25 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 

A 8.115,01 10.010,00 676,26 834,17 23,22 562,39 1196,52 2485,23 3833,85 5152,75 6465,61 7745,03 9024,45 10303,87 11583,29 12862,72 14142,14 

B 10.010,01 10.537,00 834,18 878,08 25,23 132,96 821,99 2222,26 3687,61 5120,68 6547,18 7937,36 9327,53 10717,70 12107,87 13498,05 14888,22 

C 10.537,01 12.245,00 878,09 1.020,42 25,23 0,00 689,03 2089,29 3554,65 4987,72 6414,22 7804,39 9194,57 10584,74 11974,91 13365,09 14755,26 

D 12.245,01 13.268,00 1.020,43 1.105,67 30,28   309,76 1990,30 3748,96 5468,87 7180,90 8849,33 10517,75 12186,18 13854,61 15523,04 17191,47 

E 13.268,01 14.470,00 1.105,68 1.205,83 30,28   0,00 1680,54 3439,20 5159,10 6871,13 8539,56 10207,99 11876,42 13544,85 15213,27 16881,70 

F 14.470,01 16.180,00 1.205,84 1.348,33 35,33     1536,14 3588,11 5594,86 7592,41 9539,10 11485,78 13432,46 15379,15 17325,83 19272,51 

G 16.180,01 18.818,00 1.348,34 1.568,17 38,36     1011,93 3239,88 5418,73 7587,60 9701,24 11814,88 13928,51 16042,15 18155,78 20269,42 

H 18.818,01 19.170,00 1.568,18 1.597,50 38,36     0,00 2227,94 4406,79 6575,67 8689,30 10802,94 12916,58 15030,21 17143,85 19257,48 

I 19.170,01 22.020,00 1.597,51 1.835,00 40,38       2203,13 4496,71 6779,80 9004,74 11229,67 13454,61 15679,55 17904,49 20129,43 

J 22.020,01 23.575,00 1.835,01 1.964,58 40,38       1052,30 3345,88 5628,97 7853,91 10078,84 12303,78 14528,72 16753,66 18978,60 

K 23.575,01 24.225,00 1.964,59 2.018,75 43,41       456,23 2921,92 5376,32 7768,22 10160,11 12552,00 14943,89 17335,78 19727,67 

L 24.225,01 24.626,00 2.018,76 2.052,17 43,41       174,07 2639,76 5094,16 7486,05 9877,94 12269,83 14661,72 17053,61 19445,51 

M 24.626,01 25.780,00 2.052,18 2.148,33 43,41       0,00 2465,68 4920,09 7311,98 9703,87 12095,76 14487,65 16879,54 19271,43 

N 25.780,01 28.630,00 2.148,34 2.385,83 46,44         2101,87 4727,59 7286,43 9845,28 12404,12 14962,96 17521,81 20080,65 

O 28.630,01 30.306,00 2.385,84 2.525,50 46,44         778,33 3404,05 5962,89 8521,74 11080,58 13639,42 16198,27 18757,11 

P 30.306,01 30.835,00 2.525,51 2.569,58 46,44         0,00 2625,71 5184,56 7743,40 10302,24 12861,09 15419,93 17978,78 

Q 30.835,01 34.585,00 2.569,59 2.882,08 46,44           2380,05 4938,89 7497,73 10056,58 12615,42 15174,27 17733,11 

R 34.585,01 35.960,00 2.882,09 2.996,67 51,48           707,84 3544,39 6380,94 9217,48 12054,03 14890,58 17727,13 

S 35.960,01 41.470,00 2.996,68 3.455,83 51,48           0,00 2836,54 5673,09 8509,63 11346,18 14182,73 17019,28 

T 41.470,01 45.280,00 3.455,84 3.773,33 51,48             0,00 2836,54 5673,09 8509,63 11346,18 14182,73 

U 45.280,01 465.980,00 3.773,34 38.831,67 53,50               909,49 3857,34 6805,19 9753,04 12700,89 

V 46.980,01 52.490,00 38.831,68 4.374,17 53,50               0,00 2947,84 5895,69 8843,54 11791,39 

W 52.490,01 58.000,00 4.374,18 4.833,33 53,50                 0,00 2947,84 5895,69 8843,54 

X 58.000,01 63.510,00 4.833,34 5.292,50 53,50                   0,00 2947,84 5895,69 

Y 63.510,01 69.020,00 5.292,51 5.751,67 53,50                     0,00 2947,84 

Z 69.020,01   5.751,68   53,50                       0,00 



    
   16/01/2018 

BEDRIJFSVOORHEFFING OP DE EINDEJAARSTOELAGE 01.01.2018 
 

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

CTAX Normaal belastbaar bedrag waarboven geen jaarlijks 0 11.286,00 14.829,00 20.140,00 25.770,00 31.390,00 37.010,00 42.630,00 48.250,00 53.870,00 59.490,00 65.110,00 70.730,00 

(*) vermindering wordt verleend   jaarlijks 0 11.286,00 14.829,00 20.140,00 25.770,00 31.390,00 37.010,00 42.630,00 48.250,00 53.870,00 59.490,00 65.110,00 70.730,00 

  Reëel belastbaar bedrag van de normale bezoldiging (1) %        De vermind. (%) toe te passen op het resultaat 

Voorheffing te verminderen met                                                                            jaarlijks       maandelijks   7,50% 20% 35% 55% 75% 

< 0,01 8.290,00 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 

A 8.290,01 10.615,00 690,84 884,58 23,22 695,67 1518,35 2751,57 4058,85 5363,82 6668,78 7973,75 9278,71 10583,67 11888,64 13193,60 14498,57 

B 10.615,01 11.286,00 884,59 940,50 25,23 169,29 1063,19 2403,15 3823,60 5241,53 6659,46 8077,38 9495,31 10913,23 12331,16 13749,09 15167,01 

C 11.286,01 13.500,00 940,51 1.125,00 25,23 0,00 893,90 2233,86 3654,31 5072,24 6490,16 7908,09 9326,01 10743,94 12161,87 13579,79 14997,72 

D 13.500,01 14.829,00 1.125,01 1.235,75 30,28   402,42 2010,59 3715,35 5417,09 7118,82 8820,56 10522,30 12224,03 13925,77 15627,50 17329,24 

E 14.829,01 16.190,00 1.235,76 1.349,17 30,28   0,00 1608,17 3312,93 5014,67 6716,40 8418,14 10119,88 11821,61 13523,35 15225,08 16926,82 

F 16.190,01 18.320,00 1.349,18 1.526,67 35,33     1395,53 3384,61 5370,16 7355,70 9341,25 11326,79 13312,34 15297,89 17283,43 19268,98 

G 18.320,01 20.140,00 1.526,68 1.678,33 38,36     698,15 2857,82 5013,65 7169,48 9325,31 11481,14 13636,98 15792,81 17948,64 20104,47 

H 20.140,01 20.460,00 1.678,34 1.705,00 38,36     0,00 2159,66 4315,50 6471,33 8627,16 10782,99 12938,82 15094,66 17250,49 19406,32 

I 20.460,01 22.485,00 1.705,01 1.873,75 40,38       2144,17 4413,53 6682,89 8952,24 11221,60 13490,95 15760,31 18029,67 20299,02 

J 22.485,01 24.730,00 1.873,76 2.060,83 40,38       1326,48 3595,83 5865,19 8134,55 10403,90 12673,26 14942,61 17211,97 19481,33 

K 24.730,01 25.770,00 2.060,84 2.147,50 43,41       451,46 2891,10 5330,74 7770,39 10210,03 12649,67 15089,31 17528,95 19968,60 

L 25.770,01 26.910,00 2.147,51 2.242,50 43,41       0,00 2439,64 4879,28 7318,92 9758,56 12198,21 14637,85 17077,49 19517,13 

M 26.910,01 29.230,00 2.242,51 2.435,83 46,44         2080,51 4690,44 7300,36 9910,29 12520,22 15130,15 17740,08 20350,00 

N 29.230,01 31.390,00 2.435,84 2.615,83 46,44         1003,10 3613,03 6222,96 8832,88 11442,81 14052,74 16662,67 19272,60 

O 31.390,01 31.480,00 2.615,84 2.623,33 46,44         0,00 2609,92 5219,85 7829,78 10439,71 13049,64 15659,56 18269,49 

P 31.480,01 35.630,00 2.623,34 2.969,17 46,44           2568,13 5178,06 7787,98 10397,91 13007,84 15617,77 18227,70 

Q 35.630,01 37.010,00 2.969,18 3.084,17 51,48           710,42 3603,59 6496,77 9389,95 12283,12 15176,30 18069,47 

R 37.010,01 42.630,00 3.084,18 3.552,50 51,48           -0,01 2893,17 5786,34 8679,52 11572,69 14465,87 17359,05 

S 42.630,01 46.530,00 3.552,51 3.877,50 51,48           0,00 0,00 2893,17 5786,34 8679,52 11572,69 14465,87 

T 46.530,01 48.250,00 3.877,51 4.020,83 53,50               920,19 3926,89 6933,59 9940,29 12946,99 

U 48.250,01 53.870,00 4.020,84 4.489,17 53,50               0,00 3006,69 6013,39 9020,09 12026,79 

V 53.870,01 59.490,00 4.489,18 4.957,50 53,50                 0,00 3006,69 6013,39 9020,09 

W 59.490,01 65.110,00 4.957,51 5.425,83 53,50                   0,00 3006,69 6013,39 

X 65.110,01 70.730,00 5.425,84 5.894,17 53,50                     0,00 3006,69 

Y 70.730,01   5.894,18 0,00 53,50                       0,00 

 


