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Geadresseerden Aan de personeelsverantwoordelijken van de lokale politie 

Aan de bijzondere rekenplichtigen van de lokale politie 
  
  
ONDERWERP Jaarlijkse aangifte RSVZ  
  
Referenties Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten 

laste van bepaalde instellingen 
 
 
Mevrouw, meneer de personeelsverantwoordelijke,  
Mevrouw, meneer de bijzondere rekenplichtige,   
 
 
Om de instellingen die bedoeld worden in de wet van 13-07-2005 (betreffende de invoering van een 
jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen) toe te laten om hun jaarlijkse aangifte correct en 
volledig uit te voeren, stelt het SSGPI jaarlijks een RSVZ-bestand ter beschikking van de politiezones.  
 
Op datum van 06-04-2020 werd dit RSVZ-bestand gepubliceerd via de beveiligde toepassing FINDOC ter 
attentie van deze politiezones.   
 
Ter herinnering, het RSVZ-bestand is bestemd voor de meergemeentepolitiezones die, de taak van de 
berekening van de presentiegelden van de leden van de politieraad aan het SSGPI hebben toevertrouwd. 
 
Zoals u weet, dient de meergemeente-politiezone een jaarlijkse aangifte1 uit te voeren, ten laatste op 30-6-
2020, die een bepaald aantal gegevens herneemt die het jaar betreffen voorafgaand aan het jaar van de 
bijdrage. Dit is het brutobedrag van de bezoldigingen die dat jaar toegekend werden aan de leden van de 
politieraad (of ze nu als gemeenteraadslid of als schepen zetelen). 
Wanneer men spreekt over ‘brutobedrag’, gaat het hier over het belastbaar bedrag aangezien er geen 
sociale inhouding is op het brutobedrag van het presentiegeld. 
 
Het RSVZ-bestand dat gepubliceerd werd op FINDOC bevat 2 tabbladen.  
Het eerste tabblad betreft de leden die zetelen als gemeenteraadslid, terwijl het tweede tabblad de leden 
betreft die zetelen als schepen.  
Ieder tabblad herneemt een detail per persoon, een totaal jaarlijks brutobedrag en de periode op dewelke dit 
bedrag betrekking heeft.  
 
Om een correcte jaarlijkse aangifte uit te kunnen voeren, dient de meergemeente-politiezone het bruto-
bedrag aan te geven van de presentiegelden betaald tussen 01-01-2019 en 31-12-2019, of het nu een recht 
van 2019 betreft of van een voorgaand jaar.   
 
Vervolgens gaat het RSVZ een controle uitvoeren tussen deze aangifte en het belastbaar bedrag dat op de 
fiscale fiche van het politieraadslid staat (een fiche 281.30 voor een gemeenteraadslid of een fiche 281.10 
voor een schepen).  
 

 
1 Voor bijkomende info aangaande dit onderwerp, kan u op onze website (www.ssgpi.be – rubriek Dienstnota’s en FAQ) 
de nota van 12-09-2005 raadplegen (referentie SSGPI-Sectie Steun-4073-2005), de FAQ 2010-01 van 06-01-2010 of u 
kan terecht op de website van RSVZ (www.rsvz.be – home – specifieke situaties – publieke mandataris – wettelijke 
verplichtingen).   
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De aangifte op basis van het RSVZ-bestand dat ter uwer beschikking staat op FINDOC dient om deze 
overeenkomst te bekomen en om, in voorkomend geval, elke vraag tot bijkomende informatie/bezwaar/boete 
vanwege het RSVZ te vermijden. 
 
Indien u na het lezen van dit schrijven nog vragen zou hebben, raden wij u aan om de bevoegde lokale 
Satelliet van het SSGPI te contacteren.  
 
Hoogachtend,   

 
Gert DE BONTE 
Directeur – diensthoofd SSGPI 


