Nieuwe loonmotor 2PAY
Overzicht wijzigingen
Nieuwe loonmotor voor de weddeberekening vanaf 1 oktober 2021
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 loonmotor,
genaamd “2PAY”.
Sinds 2010 gebeurde de weddeberekening, de productie van de weddefiches, de bijhorende
boekhouding, alsook de sociale en fiscale aangiften, in de loonmotor “Themis”. Echter, gezien de
verouderde gebruikte technologie, kan deze niet langer ondersteund en onderhouden worden.
Gezien de wet op de overheidsopdrachten en om een zo groot mogelijk schaalvoordeel te bekomen,
werd beslist om een gezamenlijk dossier samen met Defensie op te starten. Eind 2018 werd het
project van de nieuwe en gezamenlijke loonmotor van Defensie en de Geïntegreerde politie gegund
aan de firma “Alight”, waarbij gekozen werd voor een “SAP”-loonmotor. “SAP” staat voor System
Analysis Program Development en is een van ’s werelds meest toonaangevende softwareproducenten
voor het managen van bedrijfsprocessen en dataverwerking.
Een projectteam werd geactiveerd en na een bouwfase van ongeveer een jaar met losstaande
testfases, werd de integratietesting begin dit jaar aangevat.
Wat betekent dit nu concreet voor alle personeelsleden van de Geïntegreerde politie?
Het aantal wijzigingen is eerder beperkt: de berekeningswijze blijft in bijna alle gevallen identiek en
de nieuwe loonmotor zal geen invloed hebben op de bruto wedde (m.i.v. haard-/standplaatstoelage,
vakantiegeld en eindejaarstoelage, andere toelagen (tweetaligheid, bijkomende prestaties, …)).
Er kunnen wel verschillen optreden in de netto wedde omdat er voor bepaalde berekeningen andere
methodes worden gebruikt:
Wijzigingen in de persoonlijke (fiscale) situatie van het personeelslid zullen bijvoorbeeld sneller in
rekening gebracht worden.
De personeelsleden die in 2021 in het huwelijk zijn getreden werden in de vorige loonmotor “Themis”
voor het jaar 2021 nog beschouwd als alleenstaande maar vanaf oktober 2021 (nieuwe loonmotor

“2PAY”) 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 € 26 netto minder verdienen vanaf oktober 2021.
De Bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) wordt op een andere manier verwerkt. De nieuwe
loonmotor maakt namelijk geen onderscheid tussen de maandelijkse en de trimestriële BBSZ.
Ook op het niveau van het schuldenbeheer zal een wijziging plaatsvinden: de nieuwe loonmotor voert
geen regularisaties uit op schulden uit het verleden. Inhoudingen die reeds definitief zijn, zullen niet
herzien worden.
Het meest tastbare verschil zal de nieuwe lay-out van de weddefiche zijn. De resultaten worden
overzichtelijker weergegeven. Er verandert echter niets aan de looncodes op de weddefiches en alle
wettelijk vereiste informatie blijft vermeld.
De loonfiches zullen ook nog steeds ter beschikking gesteld worden via GALoP Lite.
Als bijlage aan dit schrijven vindt u een voorbeeld van een nieuwe weddefiche met bijhorende uitleg.
Zoals u ondertussen wellicht heeft vernomen via onze website www.ssgpi.be, vindt er in oktober ook
een indexaanpassing plaats. Hierdoor zal er sowieso een klein verschil ontstaan tussen de wedde van
september en die van oktober.
Alle voorzorgen werden genomen om deze overgang zo vlot als mogelijk en met zo weinig mogelijk
impact te realiseren.

Nieuwe loonmotor 2PAY
Wat staat er op mijn weddefiche?
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 loonmotor,
genaamd “2PAY”.
Dit zal u onder andere kunnen merken aan de opmaak van de weddefiches die u vanaf uw wedde berekend
eind oktober 2021 zal ontvangen.
1. Weddefiche “Wedde en vaste toelagen en vergoedingen”
Hieronder vindt u een voorbeeld van de verschillende gegevens die hernomen worden op een weddefiche
“Wedde en vaste toelagen en vergoedingen”:

Bovenaan de weddefiche vindt u de
gegevens van uw werkgever.
Hier kan u ook de contactgegevens van uw
werkgever terugvinden. Dit is telkens het
eerste contactpunt voor vragen met
betrekking tot de wedde – het SSGPI is
namelijk enkel een aanspreekpunt voor de
werkgever.

INSZ
Identificatienummer
Werknemer-ID
Anciënniteitsdatum
Statuut
Loonschaal
Jaarsalaris 100% (EUR)
Tewerkstellingsbreuk
Betaaltijdstip
Fiscale gegevens

Het unieke identificatienummer van een natuurlijk
persoon bij de Belgische sociale zekerheid.
Voor inwoners van België is het identiek aan het
rijksregisternummer.
Uw identificatienummer binnen de geïntegreerde
politie.
Het unieke identificatienummer in de loonmotor.
De geldelijke anciënniteitsdatum, die de weddetrap
binnen uw loonschaal bepaalt.
Vastbenoemd of contractueel; operationeel of CALog.
Loonschaal waarin u betaald wordt (nieuw statuut of
statuut van oorsprong). Ook in geval van vrijwaring
wordt hier de officiële weddeschaal vermeld.
Uw jaarwedde aan 100%, niet-geïndexeerd.
Voor voltijds tewerkgestelde personeelsleden is dit
38,00/38,00.
Voor
deeltijds
tewerkgestelde
personeelsleden is dit de verhouding tot de werkelijk
geleverde prestaties.
Voorafbetaald of nabetaald.
De bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de
belastbare wedde is afhankelijk van uw fiscale toestand
(burgerlijke staat, aantal personen ten laste,
echtgeno(o)t(e) met of zonder eigen inkomsten,…).
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Index:

1,7758

Basis

Totaal

21.368,44
495,79

3.711,00
3.162,17
73,37

33,47
133,87
1.204,77

59,44
237,73
178,29

3,55

3.711,00

-368,90
-131,74

7,50

3.162,17

-237,16

OVERZICHT LOONBEREKENING OKTOBER 2021 (EUR)
Omschrijving

Code

%

Prestatiegegevens in uren
Werkel. prest. of gelijkwaardig

3101

Brutoloon
Wedde
T- Nabijheidspolitie

4000
4003

T- Tweetaligheid nuttige kennis
T- Tweetaligheid vereiste kennis
T- BrusselsGewest 2009

4086
4087
4224

4,00
1,00

Inhoudingen voor desociale zekerheid
Individuele bijdrageSZ

9000

Inhouding pensioen (Politie)

9011

Aantal
159,60

2,00

Belastbaar
Belastbaar huidige maand
Overdracht belastbaar voorgaandejaren *

4.265,09
3.342,10
922,99

9092

Fiscale inhoudingen
Bijz.bijdr.soc.zekerheid / maand

9102

3.711,00

-1.288,74
-35,33

Bedrijfsvoorheffing (baremiek)

9200

3.342,10

-964,51

BVop achterstallige vergoedingen

9231

922,99

-288,90

Niet-belastbare bedragen
V- Telefoonvergoeding

4045

13,39

40,53
23,78

V- Onderhoud uniform

4046

9,43

Verschuldigd bedrag
* Kijk naar de looncode 9091 op de volgende pagina(s)

Index
Prestatiegegevens in uren
Werkel. prest. of gelijkwaardig
Brutoloon
Wedde
T – Nabijheidspolitie, …
Inhoudingen voor de sociale zekerheid
Individuele bijdrage SZ

Inhouding pensioen (Politie)

Belastbaar
Fiscale inhoudingen
Bijz. bijdr. soc. zekerheid / maand
Bedrijfsvoorheffing (baremiek)

16,75
3.016,88

De huidige index op basis waarvan de toelagen,
vergoedingen en jaarwedde aan 100% worden
geïndexeerd.
Het aantal uren dat men gewerkt heeft of het aantal
uren waarvoor men betaald wordt.
Uw geïndexeerde maandwedde (jaarwedde aan 100%
/ 12 maanden x huidige index x tewerkstellingsbreuk).
Beschrijving van de toelage, steeds voorafgegaan door
T- (toelage)
Inhouding Rijksdienst Sociale Zekerheid (3,55% voor
de statutaire personeelsleden of 13,07% voor de
contractuele personeelsleden) van het brutobedrag
onderworpen aan ZIV (ziekteverzekering) of RSZ.
Inhouding Fonds voor Overlevingspensioen (FOP),
7,5% (voor de statutaire personeelsleden) van het
bruto-bedrag onderworpen aan FOP.
Brutoloon met aftrek van 3,55% sociale zekerheid en
7,5% FOP (statutaire personeelsleden) of 13,07%
(contractuele personeelsleden).
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Netto-inhouding
berekend op het bruto-bedrag onderworpen aan ZIV.
Bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de
belastbare wedde (afhankelijk van de fiscale situatie
van het personeelslid).

Niet-belastbare bedragen
V – Onderhoud uniform
V – Telefoonvergoeding
Verschuldigd bedrag

Looncode 4000,
3101,...
Looncode
9091*
Looncode
9092*
%
Aantal
Basis
Totaal

Beschrijving van de vergoeding, steeds voorafgegaan
door V- (vergoeding).
Het nettobedrag dat gestort zal worden op uw
rekeningnummer.

Codes die gebruikt worden door het betaalsysteem (bijvoorbeeld code 4000: nietgeïndexeerde jaarbasis).
Nieuwe looncode: over te dragen bedrag op het belastbaar bedrag van de huidige
maand.
Nieuwe looncode: overdracht belastbaar bedrag voorgaande jaren.
Het percentage of de constante die wordt toegepast voor een bepaalde inhouding
(zoals FOP of ZIV).
Het aantal dat aan de basis ligt van de berekening.
De berekeningsbasis aan 100% van de betreffende inhouding, toelage, vergoeding,
jaarwedde,…
Het geïndexeerde maandbedrag van de betreffende toelage, vergoeding, inhouding,…

* Positieve regularisatie van een voorgaand fiscaal jaar:

In geval van een positieve herberekening met betrekking tot een voorgaand fiscaal jaar, wordt het
belastbare verschil via de looncode 9091 overgedragen naar de actuele berekeningsmaand. Via de
looncode 9092 wordt dit belastbare verschil bijgeteld bij de actuele berekeningsmaand. Het bedrag dat
vermeld wordt onder de looncode 9092 zal onderworpen worden aan de bedrijfsvoorheffing – tarief
achterstallen.
Voorbeeld: In 2021/10 vindt er een positieve herberekening plaats van € 922,99 met toepassing van een
bedrijfsvoorheffing op achterstallen van € 288,90 hernomen onder de looncode 9231. De samenstelling van
dit bedrag kan men terugvinden in het detailoverzicht van de rechtzettingen voor 2018/10 (op pagina 2 van
de weddefiche onder de looncode 9091). Dit bedrag wordt overgedragen naar de actuele
berekeningsmaand 2021/10 via de looncode 9092 en kan teruggevonden worden op de eerste pagina van
de weddefiche.
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Te ontvangen op IBAN: BEXXXXXXXXXXXXXX
BIC : XXXXXXXX
Mededeling

Het rekeningnummer en de bankinstelling waarop uw
wedde gestort zal worden.
Mededeling die vermeld zal worden op het rekeninguittreksel.

2. Weddefiche “Variabele wedde”
Voor de prestatiegebonden toelagen en vergoedingen wordt een aparte weddefiche opgemaakt. Hieronder
vindt u een voorbeeld van de verschillende gegevens die hernomen worden op de weddefiche “Variabele
wedde”:
Omschrijving

Code

Brutoloon
T- Nachtuur NS19h-22h
T- Weekenduur OS& NS
T- Nachtuur NS22h-06h

4037
4038
4222

Inhoudingen voor desociale zekerheid
Individuele bijdrageSZ

9000

%

Aantal
32,00
37,00
2,00

3,55

Basis

Totaal

22.481,51
22.481,51
22.481,51

933,02
135,40
782,81
14,81

933,02

-33,12
-33,12

Belastbaar

899,90

Fiscale inhoudingen
Bijz.bijdr.soc.zekerheid / maand

9102

933,02

-428,17
-10,26

BVexcept vergoed en toelagen

9210

899,90

-417,91

Niet-belastbare bedragen
V- Maaltijd Mod9bis

4163

6,20

1,00

Verschuldigd bedrag

10,79
10,79
482,52

Uitleg van de omschrijvingen: cfr supra
3. Weddefiche vakantiegeld, eindejaarstoelage, competentieontwikkelingstoelage
Naast de maandelijkse weddefiches, zal jaarlijks een aparte weddefiche opgemaakt worden voor het
vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de competentieontwikkelingstoelage.
Eventuele herberekeningen betreffende het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de
competentieontwikkelingstoelage worden samen met de wedde en de vaste toelagen en vergoedingen op
éénzelfde weddefiche hernomen.
4. Fiscale fiches
De fiscale fiches zullen aangeleverd blijven via GALoP Lite. Het betreft volgende types van fiscale fiches:
281.10, 281.12, 281.16, 281.18, 281.25, evenals de Staat der bezoldigingen.
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