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End of life – Weddesysteem Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)

Referenties

1. Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus (WGP), B.S. 05-01-1999;
2. Nota SSGPI-RIO/2019/494 van 23 mei 2019 – Schuldvorderingen van de federale
politie jegens het personeelslid en schuldvorderingen van het personeelslid jegens
de federale politie – Toepasselijke verjaringsregels;
3. Nota SSGPI-RIO/2019/495 van 23 mei 2019 – Schuldvorderingen van de lokale
politiezone jegens het personeelslid en schuldvorderingen van het personeelslid
jegens de lokale politie – Toepasselijke verjaringsregels.

1. Algemeen
Sinds 1 januari 2010 worden de wedden van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie berekend
door de loonmotor “Themis”.
Voor de periode van 1 april 2001 tot en met 31 december 2009 bleef de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven
(CDVU) verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rechtzettingen alsook voor de fiscale en sociale aangiften
en het meedelen van de boekhoudkundige stukken, van de betalingsstukken en van de nodige
verantwoordingsstukken (art. 140quater WGP).
2. End of life van het weddesysteem van de CDVU
Op 1 januari 2020 zal de levensduur van het weddesysteem van de CDVU ten einde lopen.
3. Gevolgen
Vanaf 1 januari 2020 zal het niet meer mogelijk zijn om in het weddesysteem van de CDVU
herberekeningen (zowel positieve als negatieve rechtzettingen) voor de periode van 1 april 2001 tot en met
31 december 2009 uit te voeren.
Aangezien er geen regularisaties meer kunnen plaatsvinden, betekent dit ook dat er voor deze periode geen
fiscale en sociale outputbestanden (fiscale fiches, fiscale aangifte, (wijzigende) DMFA(PPL)-aangiften) en
boekhoudkundige stukken meer aangeleverd zullen worden.
In principe kunnen, gezien de verjaringstermijnen die van toepassing zijn op de personeelsleden van de
geïntegreerde politie (zie referentie 2 en 3), er vanaf 1 januari 2020 geen regularisaties meer uitgevoerd
worden aangezien de verjaringstermijnen reeds zijn ingetreden.
Indien er voor de periode van 1 april 2001 tot en met 31 december 2009 toch nog herberekeningen dienen te
gebeuren, wenst het SSGPI deze informatie te ontvangen voor 31 augustus 2019, zodat er voldoende tijd
rest om de nodige encodages te uit te voeren in het weddesysteem van de CDVU.

4. Besluit
Vanaf 1 januari 2020 zullen er, voor de periode van 1 april 2001 tot en met 31 december 2009, geen
herberekeningen meer uitgevoerd kunnen door het SSGPI in het weddesysteem van de CDVU.
Eventuele herberekeningen met betrekking tot de periode voorafgaand aan 2010 dienen vòòr 31 augustus
2019 aangevraagd te worden bij het SSGPI.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de bevoegde satelliet van het
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (zie www.ssgpi.be, "Contact").
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