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Wedde van december 2020 – Uitvoeringsdatum 
 
 
Geachte, 
 
1. Algemeen 
 
De wet van 11 december 2016, gepubliceerd in het BS op 22 december 2016, wijzigt artikel 2 van het Koninklijk Besluit nr 279 van 
30 maart 1984 als volgt:  
 
“In afwijking van de alinea's 1 en 2, vindt de betaling van de wedde van de maand december van het jaar 2016 van de 
personeelsleden van de federale politie en voor de jaren 2016 tot 2019 van de personeelsleden van de lokale politie 
plaats op de eerste werkdag van januari van het volgende jaar.” 
 
Vanaf het jaar 2020 zal de betaling van de wedde van december van de nabetaalde personeelsleden van de lokale politie worden 
uitgevoerd op de voorlaatste werkdag van december.  
 
Voor de voorafbetaalde personeelsleden van de lokale politie verandert er niets. Zij zullen de wedde van december op de laatste 
werkdag van november blijven ontvangen.  
 
Voor de lokale politie was een overgangsbepaling voorzien in artikel 2 van het Koninklijk Besluit nr 279 van 30 maart 1984 om de 
lokale politiezones in staat te stellen geleidelijk aan de nodige middelen vrij te maken. De wijziging van de betaaldatum van de 
wedde van december verplicht de lokale politiezones immers om éénmalig 13 maanden wedde in hun politiebudget op te nemen. 
(punt 1.2.2 van de omzendbrief PLP 59). Deze overgangsperiode is nu voorbij.  
 
2. Impact op de outputbestanden 
 
Er is een specifieke definitieve run voor de wedde van december van de nabetaalde personeelsleden en een specifieke run voor de 
wedde van de maand januari 2021 voor de voorafbetaalde personeelsleden gepland. Het doel is om de outputbestanden 
afzonderlijk beschikbaar te maken tussen deze verschillende runs.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van het verloop van de definitieve runs met de verschillende berekeningen die gepland zijn voor 
december:  
 
 

 Datum definitieve run FinDoc ten laatste Betaaldatum Aangiftejaar BV 
Eindejaarstoelage 2020 20/11/2020 02/12/2020 11/12/2020 2020 
Achterstallen lokale politie  08/12/2020 14/12/2020 30/12/2020 2020 
Wedde na vervallen termijn lokpol 11/12/2020 16/12/2020 30/12/2020 2020 
Voorafbetaalde wedde lokpol 18/12/2020 23/12/2020 04/01/2021 2021 

 
Het enige verschil met voorgaande jaren betreft de publicatie van de outputbestanden. Ze zullen worden gesplitst met enkel de 
wedde voor de maand december 2020. Het is belangrijk om de uitvoering van een van de betaalbestanden niet te vergeten. 
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3. Budgettaire impact 
 
Overeenkomstig punt 1.2.2 van PLP 59 worden de wedden van januari 2020 tot december 2020 begroot op het jaar 2020.  
In de outputbestanden van de wedde van december 2020 van de nabetaalde personeelsleden is rekening gehouden met deze 
boeking in de begroting 2020. 
 
4. Fiscale gevolgen (zie nota SSGPI-RIO/2020/Quar_83 van 12/11/2020) 

 
4.1. Fiscale fiche 

 
De wijziging van de betaaldatum van de wedde van december 2020 betekent dat de nabetaalde personeelsleden van de lokale 
politie, voor het jaar 2020, 13 maanden wedde ontvangen in plaats van 12 maanden. 
 
Om te vermijden dat het personeelslid (geleidelijk) over 13 maanden wordt belast, wordt in toepassing van artikel 171, 6° WIB, de 
wedde van december voor de eerste en enige keer afzonderlijk belast "tegen het belastingtarief dat van toepassing is op alle 
andere belastbare inkomsten". 
Bijgevolg zal de wedde van december 2020 niet worden belast tegen het gewone belastingtarief (van toepassing op de andere 
bezoldigingen die het personeelslid in 2020 ontvangt), maar tegen het gemiddelde belastingtarief van deze andere bezoldigingen 
voor 2020. 
 
Op de fiscale fiche met betrekking tot de inkomsten van 2020 zal de wedde van december 2020 in een aparte rubriek worden 
vermeld, met name in het vakje "Afzonderlijk belastbaar inkomen - bezoldigingen van de maand december (Overheid)". 
 

4.2. Bedrijfsvoorheffing op de wedde 
 

Er zijn geen specifieke regels voorzien voor de bedrijfsvoorheffing. De wedde voor december 2020 moet worden beschouwd als 
een normale bezoldiging. De gebruikelijke bedrijfsvoorheffingsschalen zullen dus worden toegepast. 
 
De bedrijfsvoorheffing op de wedde van december 2020 zal op het inkomstenjaar 2020 moeten worden aangegeven. Het 
bestand F274 zal het inkomstenjaar 2020 hernemen. 
 

4.3. Bedrijfsvoorheffing op de onregelmatige prestaties 
 

Deze wijziging van de betaaldatum van de wedde van december heeft echter gevolgen voor de berekening van de onregelmatige 
prestaties van december 2020. 
De onregelmatige prestaties van december 2020 zullen ten vroegste in januari 2021 betaald worden aan de nabetaalde 
personeelsleden van de lokale politie.  
 
Aangezien de wedde van december 2020 voor deze personeelsleden eind december 2020 wordt uitbetaald (en dus deel uitmaakt 
van de inkomsten voor het jaar 2020) en de onregelmatige prestaties pas in het volgende fiscale jaar (2021) worden uitbetaald, 
zullen ze als achterstallen worden beschouwd. 
 
De onregelmatige prestaties die als achterstallen worden beschouwd, zijn niet langer onderworpen aan de uitzonderlijke 
bedrijfsvoorheffing (d.w.z. een belastingtarief tussen 0% en 53,50%), maar worden belast tegen het tarief van de "achterstallige" 
bedrijfsvoorheffing (d.w.z. een belastingtarief tussen 0% en 48,00%). 
 
Met andere woorden, het nettobedrag voor de onregelmatige prestaties van december 2020, dat in 2021 zal worden betaald, zal 
hoger zijn. De reden hiervoor is dat het tarief van de bedrijfsvoorheffing lager is dan de uitzonderlijke bedrijfsvoorheffing.  
 
De onregelmatige prestaties van 2021, die in de loop van 2021 zullen worden betaald, zullen daarentegen worden onderworpen 
aan de uitzonderlijke bedrijfsvoorheffing.  
 
De bedrijfsvoorheffing op de onregelmatige prestaties van december 2020 zal moeten worden aangegeven op het 
inkomstenjaar 2021. Het bestand F274 voorzien bij de definitieve run van januari 2021 zal het inkomstenjaar 2021 
hernemen.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
“werd getekend”      “werd getekend” 
 
Stijn SCHELFHOUT     Leandro SIMONS 
SSGPI – Cel boekhouding   SSGPI – Cel boekhouding 
 


