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Geadresseerden Aan de directies en eenheden van de federale politie 
Aan de politiezones van de lokale politie 

  
  
ONDERWERP Vakantiegeld 2022 – Prestaties 2021 
  
Referenties  1. Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen 

van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 19 juli 2017; 
2. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001 (RPPol); 
3. Deel III – Titel III – Hoofdstuk I van de Handleiding Financiële  

Personeelsadministratie (raadpleegbaar op www.ssgpi.be). 
 
 

1. Ratione personae 
 
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 

2. Ratione materiae 
 
2.1 Berekeningswijze vakantiegeld 
 

Het vakantiegeld 2022 (prestaties 2021) wordt vastgesteld op 92% van een twaalfde van de jaarwedde die 
verschuldigd is voor de maand maart 2022.  
 
Het vakantiegeld is onderworpen aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing en aan een sociale inhouding van 
13,07%. 
 
Meer informatie omtrent de berekeningswijze kan u terugvinden in de Handleiding Financiële 
Personeelsadministratie (Deel III – Titel III – Hoofdstuk I). 
 
 2.2 Betaaldatum 

 
De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld 2022 is vastgelegd op 13 mei 2022 (betaaldatum 13-05-2022). 
 
De personeelsleden die in de loop van 2021 een statutaire wijziging hebben ondergaan (bijvoorbeeld: 
mobiliteit, mobiliteit sui generis, statutarisering, sociale promotie, ontslag van ambtswege, afzetting, vrijwillig 
ontslag, pensionering) hebben een deel van hun vakantiegeld 2022 (prestaties 2021) reeds ontvangen 
(=vervroegd vakantiegeld). Dit vervroegd vakantiegeld wordt immers betaald op het einde van de maand die 
volgt op de statutaire wijziging. Indien het personeelslid in 2021 nog prestaties heeft geleverd na een 
statutaire wijziging, zal het vakantiegeld, dat hierop betrekking heeft, betaald worden op 13 mei 2022. 
 
De bijzondere rekenplichtige zal een apart betaalbestand ontvangen met betrekking tot het vakantiegeld. De 
betaalbestanden worden via de website SSGPI (toepassing ‘FINDOC’) ter beschikking gesteld.  
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3. In het kort… 
  
De betaling van het vakantiegeld 2022 (prestaties 2021) zal op 13 mei 2022 plaatsvinden. 
 
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").  
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Gert DE BONTE 
Directeur-diensthoofd SSGPI 
 

 


