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Wij komen bij u terug betreffende de DmfA-aangiften en in het bijzonder het punt van de sociale 
toelage II.  
 
Het SSGPI heeft van de RSZ de berekeningswijze van de sociale toelage II ontvangen voor het boekjaar 
2022 en de boekjaren 2023 en volgende.  
U vindt deze procedure op de website van het SSGPI, onder de rubriek Boekhouding- FAQ, toegankelijk 
via deze link.   
 
Deze procedure is gebaseerd op de DmfA-aangiften Q42021, Q12022, Q22022 en Q32022. Voor het 
jaar 2022 zijn de aangiften voor de eerste 3 trimesters van 2022 gepubliceerd op FINDOC op 
23/01/2023, in de map XXXX_SocialeAangifteOA2022Q1Q2Q3_20221230A.zip.  
 
Zoals vermeld in de RSZ-procedure kunt u voor het 4e trimester van 2021 het bedrag van de sociale 
toelage II terugvinden in de factuur die ter beschikking wordt gesteld in de E-Box van uw politiezone. 
 
Samengevat :  
1°) Open het bestand van de DmfA en de Excel.  
2°) Selecteer, aan de hand van de filters, 15 voor de contractuele personeelsleden in de kolom 
WorkerCode.  
3°) Selecteer de codes 43, 44 en 45 in de kolom RemunCode. Deze codes stemmen overeen met :   
 43 :  Premies, toelagen en vergoedingen betaald aan een contractueel of statutair 
personeelslid van de lokale politie die in aanmerking komen voor sociale toelage II, m.u.v. de 
eindejaarspremie - onderworpen aan overheidspensioenbijdrage 
 44 : Premies, toelagen en vergoedingen betaald aan een statutair personeelslid van de lokale 
politie die in aanmerking komen voor sociale toelage II, m.u.v. de eindejaarspremie - vrijgesteld van 
overheidspensioenbijdrage 
 45: Onderworpen eindejaarspremie van lokale politie   
4°) Maak het totaal van de kolom RemunAmount. Opgelet, het formaat van de cijfers is zonder komma. 
Het verkregen bedrag moet gedeeld worden door 100.  
5°) Het totale verkregen bedrag van de codes 43, 44 en 45 voor de contractuelen (WorkerCode 15) 
moet vermenigvuldigd worden met 28,86 %. RSZ-bijdragen voor de contractuelen.  
6°) Schakel de filter uit van de kolom RemunCode. Selecteer 675 in de kolom WorkerCode voor de 
statutaire personeelsleden.  
7°) Selecteer de codes 43, 44 en 45 in de kolom RemunCode.  
8°) Maak het totaal van de kolom RemunAmount. Opgelet, het formaat van de cijfers is zonder komma. 
Het verkregen bedrag moet gedeeld worden door 100.  
9°) Het totale verkregen bedrag van de codes 43, 44 en 45 voor de statutairen (WorkerCode 675) moet 
vermenigvuldigd worden met 15,48 %. RSZ-bijdragen voor de statutairen.   
10°) Schakel alle filters uit van de kolommen. Selecteer de code 802 in de kolom 
UnrelatedWorkerCode. Het betreft het plafondbedrag van de sociale toelage II ten laste van de 
politiezone. Het bedrag is hernomen in de kolom UnrelatedAmount. Opgelet, het formaat van de 
cijfers is zonder komma. Het verkregen bedrag moet gedeeld worden door 100.  

https://www.ssgpi.be/nl/page/Boekhouding
https://www.ssgpi.be/nl/page/Boekhouding


11°) Om het bedrag van de sociale toelage II te verkrijgen, telt u het bedrag van de RSZ-bijdrage voor 
de contractuelen (verkregen in punt 5) en het bedrag van de RSZ-bijdrage voor de 
statutairen(verkregen in punt 9) bij elkaar op. U vermindert dit totaalbedrag met het in punt 10 
verkregen plafondbedrag ten laste van de politiezone. 
 
In de communicatie van de cel boekhouding van 01/2023, beschikbaar op onze website, onder de 
rubriek boekhouding, hebben wij een procedure opgenomen om de berekeningen uitgevoerd met 
betrekking tot de sociale toelage II te isoleren via de TH.CNTL-bestanden (looncode 9568). 

Ingevolge de procedure ontvangen van de RSZ, moet u de TH.CNTL-bestanden van 10/2021 tot 
09/2022 nemen en in de kolom PayPeriod de maanden van het jaar 2022 selecteren.  

https://download.dalicloud.com/fis/download/679b0792fcac4606d6c8d1e6/c260efe9-06ea-4c0b-be2e-f27bcbd8d019/RSZ_SSGPI_-_berekening_dotatie2_vanaf_2022_N.pdf

