Versie van 28-11-2018
DEEL VII – Hoofdstuk I : Presentiegelden - politieraad
Inhoudstafel

1

1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.4

8.
9.
9.1
9.2

Samenvattende tabel
Wettelijke en reglementaire basis
Keuze van de politiezone
De politiezone zorgt zelf voor de berekening van de presentiegelden
Het SSGPI zorgt voor de berekening van de presentiegelden
Toekenning van de presentiegelden
Begunstigden
De vaststelling van het bedrag van het presentiegeld
Minimum- en maximumbedrag van het presentiegeld
Index
Vaststelling van het presentiegeld door de politieraad
Kenmerken van de presentiegelden
Indexering
Sociale en fiscale inhoudingen
Niet-schepenen (gemeenteraadsleden) die als raadslid zetelen in een politieraad
Schepenen die als raadslid zetelen in de politieraad
Geschillen
Invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de meergemeentepolitiezones op de
presentiegelden toegekend aan de openbare mandatarissen die zetelen in de politieraad of het
politiecollege
Betaling
Toekenningsprocedure voor de presentiegelden (Themis base)
Rol van de verantwoordelijke van de personeelsadministratie
Rol van het SSGPI

2

1.

Samenvattende tabel

Toelage

Presentiegelden – politieraad

Looncode

4053

Politieraad (Raadslid)

4054

Politieraad (Schepen)

Wet

W.I.B. van 10 april 1992 (B.S. 30-07-1992) – Artikelen 23, §1, 2° en 27;

Referenties

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op 2 niveaus (B.S. 05-01-1999);
Gemeentewet van 4 mei 1999 (B.S. 28-07-1999).
Koninklijk besluit

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten (RPPol) (B.S. 31-03-2001)

Ministerieel besluit

-

Omzendbrief

Omzendbrief ZPZ 11 van 21 december 2000 (B.S. 29-12-2000);
Omzendbrief ZPZ 17 van 6 april 2001 met betrekking tot de verdere
inplaatsstelling van de lokale politie (B.S. 26-04-2001);
Omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de
politieraad en het politiecollege (B.S. 27-10-2003).

Begunstigden

Statutair

-

Contractueel

-

Lokale politie

-

Federale politie

-

Operationeel kader

-

Administratief
logistiek kader

en

-

Militairen

-
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Statuut

Nieuw

-

Oud

-

Onderworpen aan

Ziekte- en
invaliditeitsverzekering

-

Fonds
voor
overlevingspensioenen

Indexering

Ja

X

Betaling

Bedrag

Minimumbedrag: € 37,18

Nieuw met oude inconveniënten

-

-

X

Bedrijfsvoorheffing

Nee

-

Variabel

X

Maximumbedrag: € 121,95

Berekeningsregel

Opmerking

Vast

-

Per dag

-

Samen met de wedde

-

Algemeen

De presentiegelden zijn slechts verschuldigd aan de gemeenteraadsleden
wanneer ze effectief deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad

Datum

Opening

L-126

Schorsing

-

Sluiting

-

Per maand

X

Per jaar

Andere

X

-

De presentiegelden kunnen worden toegekend vanaf 01-01-2002.
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2.

Wettelijke en reglementaire basis
•

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus (B.S. 05-01-1999) – Artikelen 11,12, 14 en 22;

•

Gemeentewet van 4 mei 1999 (B.S. 28-07-1999);

•

Omzendbrief ZPZ 11 van 21 december 2000 (B.S. 29-12-2000);

•

Omzendbrief ZPZ 17 van 6 april 2001 met betrekking tot de verdere inplaatsstelling van de lokale
politie (B.S. 26-04-2001);

•

W.I.B. van 10 april 1992 (B.S. 30-07-1992) – Artikelen 23, §1, 2° et 27;

•

Nota Minister van Binnenlandse Zaken SAT/ADM/cvdl/3300/2002/D-162 van 28 augustus 2002;

•

Nota Minister van Binnenlandse Zaken CG/CGL/2003 van 24 maart 2003;

•

Nota DGP/DPS-1176-P van 6 april 2003;

•

Nota SAT/ADM/cvdl/2003/s3300b/D-162 van 3 juni 2003;

•

Omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad en het
politiecollege (B.S. 27-10-2003);

•

Nota Minister van Binnenlandse Zaken SAT/ADM/cvdl/2003/50413/D-162 van 2 december 2003;

•

Nota Minister van Binnenlandse Zaken SAT/ADM/DS/2255+3284+4330/2004/D-229 van 21 juni
2004.
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3.

Keuze van de politiezone

3.1

De politiezone zorgt zelf voor de berekening van de presentiegelden
De meergemeentezones die zelf de berekening van de presentiegelden op zich wensen te nemen,
moeten rekening houden met de huidige aangifteverplichtingen (waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn
op grond van deze keuze).

3.2

Het SSGPI zorgt voor de berekening van de presentiegelden
De meergemeentezone die ervoor heeft gekozen om de presentiegelden te laten berekenen door het
SSGPI moet dit uitdrukkelijk meedelen via een beslissing van de raad (bijlage 1) waarvan ze afhangt
en via een overeenkomst (bijlage 2) tussen het SSGPI en de politiezone.
Opmerking: deze overeenkomst heeft echter een beperkte geldigheidsduur gezien deze bij de
inplaatsstelling van een nieuwe politieraad, na gemeenteraadsverkiezingen, automatisch wordt
ontbonden. Bijgevolg komt het de nieuwe politieraad toe om desgewenst een nieuwe overeenkomst
met het SSGPI te sluiten.

Indien het SSGPI wordt belast met de berekening van de presentiegelden van de leden van de
politieraad, moet de meergemeentezone op haar beurt een minimum aantal gegevens van de leden
van de politieraad overmaken aan het SSGPI (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer,
bankrekeningnummer, schepen/niet-schepen, …).
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De volgende documenten moeten overgemaakt worden aan het SSGPI:
-

Het formulier L-002 per raadslid;

-

Een document waarin de hoedanigheid van het raadslid (schepen/niet-schepen)
wordt vermeld;

-

De beslissing van de politieraad over de aanwijzing van de leden van de
politieraad;

-

De beslissing van de politieraad tot bepaling van de waarde van het
presentiegeld.

Eventuele wijzigingen in de samenstelling van de politieraad alsook wijzigingen aan de hoedanigheid
van het raadslid (schepen/niet-schepen) moeten altijd meegedeeld worden aan het SSGPI.

4.

Toekenning van de presentiegelden
Op basis van artikel 20, §2 WGP hebben de politieraadsleden recht op presentiegelden voor de
vergaderingen die ze bijwonen.
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5.

Begunstigden
De presentiegelden zijn slechts verschuldigd aan de gemeenteraadsleden wanneer ze effectief
deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad.
De schepenen van een gemeente, die bovendien verkozen zijn om te zetelen in de politieraad,
hebben eveneens recht op presentiegelden indien ze de vergaderingen bijwonen als lid van de
politieraad. Ze zetelen niet als schepen maar als gemeenteraadslid en dus niet ambtshalve in de
politieraad.
De burgemeesters van de gemeentes die deel uitmaken van een meergemeentezon zijn, conform
artikel 12 WGP, ambtshalve leden van de politieraad van deze meergemeentezone. Het feit dat ze
zetelen in de politieraad is bijgevolg inherent aan de taken van burgemeester. Naar analogie is artikel
19, §3 NLC van toepassing en de burgemeesters hebben geen recht op presentiegelden.
Om deze reden verliest een lid van de politieraad die de burgemeester tijdelijk vervangt gedurende de
periode van de vervanging zijn recht op presentiegelden, en dit voor zolang hij gedurende die periode
het salaris krijgt dat bij de functie hoort.
Een burgemeester, aan wie het recht op salaris tijdelijk geweigerd is, kan presentiegelden eisen voor
de vergaderingen die hij bijwoont als ‘gewoon’ lid van de politieraad.
Om een controle te garanderen op de deelname aan de politieraad, moeten de raadsleden het
aanwezigheidsregister tekenen. Dit register ligt bij de de secretaris van de politieraad.
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Opmerkingen:
•

De korpschef kan geen aanspraak maken op presentiegelden omdat hij een salaris krijgt voor
de uitoefening van zijn mandaat;

•

De politiesecretaris en de bijzondere rekenplichtige hebben geen recht op een presentiegeld
voor hun deelname aan de vergaderingen van de politieraad want ze zijn geen raadsleden (cf.
de situatie van de secretaris en van de ontvanger van een gemeente);

•

De vertrouwenspersoon die, conform artikel 22, §1 WGP, het raadslid bijstaat, die wegens
een handicap zijn mandaat niet alleen kan uitoefenen, heeft echter geen recht op
presentiegelden.

Opmerking : Bij de benoeming van een nieuw lid van de politieraad is het belangrijk om altijd duidelijk
te maken aan de bevoegde satelliet van het SSGPI of het al dan niet om een schepen gaat.

6.

De vaststelling van het bedrag van het presentiegeld

6.1

Minimum- en maximumbedrag van het presentiegeld
Artikel 20ter §2 WGP bepaalt:
“de politieraadsleden ontvangen geen wedde.
Zij trekken presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad.
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld door de politieraad.
Het presentiegeld bedraagt minimum € 37,18 en maximum € 121,95.
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Het bedrag van het presentiegeld, bepaald overeenkomstig §2, derde lid, wordt onderworpen aan de
geldende regeling van de koppeling aan het indexcijfer.”

Voor de berekening van het presentiegeld voor de politieraadsleden dient rekening gehouden te
worden met het feit dat:

6.2

-

het minimumbedrag € 37,18 (nog te indexeren) bedraagt;

-

het maximumbedrag € 121,95 (nog te indexeren) bedraagt.

Index
Het presentiegeld is onderworpen aan de index.

6.3

Vaststelling van het presentiegeld door de politieraad
De politieraad heeft bij de vaststelling van het bedrag van het presentiegeld twee mogelijkheden:
- ofwel stelt de politieraad een basisbedrag vast dat gekoppeld wordt aan de index;
- ofwel stelt de politieraad een vast bedrag vast dat niet onderworpen is aan de index.

Indien de politieraad opteert voor een vast bedrag, mag dit vast bedrag nooit lager of hoger zijn van
het wettelijk vastgestelde geïndexeerde minimum- en maximumbedrag.
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Dit betekent aldus dat de politieraad bij elke indexoverschrijding dient na te gaan of het initieel
vastgelegde bedrag zich nog steeds bevindt tussen het wettelijk vastgestelde geïndexeerde minimumen maximumbedrag. Indien dit niet het geval is dient de politieraad een nieuw raadsbesluit te nemen
waarin het nieuwe vast bedrag wordt vastgesteld. Dit nieuw politieraadsbesluit moet steeds aan het
SSGPI overgemaakt worden.

7.

Kenmerken van de presentiegelden

7.1

Indexering
Het presentiegeld is onderworpen aan de index.

7.2

Sociale en fiscale inhoudingen

7.2.1

Niet-schepenen (gemeenteraadsleden) die als raadslid zetelen in een politieraad

Deze raadsleden krijgen een presentiegeld voor de dagen waarop ze effectief deelnemen aan de
vergaderingen van de politieraad. De presentiegelden worden als een belastbaar inkomen
beschouwd. Dit wil zeggen dat er belastingen moeten betaald worden op deze presentiegelden.
De presentiegelden worden gezien als baten, wat betekent dat ze niet onder de noemer salaris vallen
voor wat de sociale zekerheid betreft en dat er geen enkele socialezekerheidsbijdrage zal worden
aangerekend.
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Voor de fiscale aangifte van deze presentiegelden zal het SSGPI een fiscale fiche 281.30 opstellen.

7.2.2

Schepenen die als raadslid zetelen in de politieraad

Deze raadsleden krijgen een presentiegeld voor de dagen waarop ze effectief deelnemen aan de
vergaderingen van de politieraad. De presentiegelden worden als een belastbaar inkomen
beschouwd. Dit wil zeggen dat er belastingen moeten betaald worden op deze presentiegelden.
De presentiegelden worden beschouwd als beroepsinkomsten omdat de schepenen niet beschouwd
kunnen worden als werknemer binnen de politiezone – het gaat immers niet om een gezagsrelatie –
en daardoor geven hun inkomsten geen aanleiding tot RSZ-inhoudingen in het stelsel der
werknemers.
Voor de fiscale aangifte van deze presentiegelden zal het SSGPI een fiscale fiche 281.10 opstellen.

7.3

Geschillen
De presentiegelden komen niet in aanmerking voor de berekening van het belastbaar deel van het
salaris.
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7.4

Invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de meergemeentepolitiezones op de
presentiegelden toegekend aan de openbare mandatarissen die zetelen in de
politieraad of het politiecollege
Deze bijdrage is op het niveau van de lokale politie verschuldigd door de meergemeentezone in wiens
politieraad en/of het politiecollege een openbare mandataris (raadslid of schepen) zetelt en waaraan
presentiegelden worden toegekend.
Conform artikel 97 van de Programmawet van 23 december 2009 zal de meergemeentezone vanaf 1
januari 2010 een jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn, ten belope van 23% in plaats van 20% van het
bedrag dat 200 euro overschrijdt van de beloningen die gedurende het aan het bijdragejaar
voorafgaande jaar werden toegekend aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent.

8.

Betaling
De presentiegelden worden betaald na de verwerking van de gegevens door het SSGPI op basis van
het formulier L-126.

9.

Toekenningsprocedure voor de presentiegelden (Themis base)
De uitleg die volgt heeft betrekking op het decentralisatiemodel Themis BASE. Wat de modellen FULL
et LIGHT betreffen, verwijzen we naar DEEL I.
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9.1

Rol van de verantwoordelijke van de personeelsadministratie
De secretaris van de politieraad vult maandelijks een formulier L-126 in waarin hij volgende gegevens
vermeldt:
•

Het identificatienummer van elk raadslid dat de vergaderingen effectief bijwoont;

•

Hun namen en voornamen;

•

Hun hoedanigheid (schepen/niet-schepen);

•

Het bedrag waar ze recht op hebben;

•

Het aantal vergaderingen die tijdens die maand hebben plaatsgevonden.

Het formulier moet vervolgens ondertekend worden door de voorzitter van de politieraad en
doorgestuurd worden naar de bevoegde satelliet van het SSGPI.

Bij een wijziging van het rekeningnummer of bij een adreswijziging van een lid van de politieraad,
moet de secretaris van de politieraad een formulier L-002 overmaken.

Eventuele wijzigingen in de samenstelling van de politieraad (overlijden, vervanging, …) alsook
wijzigingen aan de hoedanigheid van het raadslid (schepen/niet-schepen) dienen onverwijld
meegedeeld te worden aan bevoegde satelliet van het SSGPI.
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9.2

Rol van het SSGPI
Het secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, (afgekort SSGPI),
onder meer belast met de correcte toepassing van het statuut op alle leden, berekent de
presentiegelden.
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