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Berekening van sociale toelage 2 vanaf 2022 
 

In het verleden werd het bedrag van de sociale toelage 2 vermeld in de maandelijkse facturen van de 

RSZ. Het was aan de politiezone om de bedragen relevant voor een bepaald boekjaar te selecteren. 

 

Sinds de integratie van de lokale besturen in RSZ’ informaticasystemen in 2022 is deze factuur niet 

meer beschikbaar voor de socialezekerheidsaangiften (DmfA) die betrekking hebben op de periode 

vanaf 1/1/2022. Sinds 1/1/2022 zijn de politiezones automatisch vrijgesteld van werkgeversbijdragen 

op bepaalde loonsupplementen en betalen ze enkel het maximumbedrag (het "plafond" verbonden 

aan de zone in kwestie). 

 

In dit document wordt uitgelegd hoe u de elementen moet verzamelen om het bedrag van deze 

toelage voor het boekjaar 2022 en later te berekenen. 

 

 

 

1. Boekjaar 2022 (overgang van het "maandelijkse factuursysteem" naar de nieuwe 

berekeningsmethode - periode van 1/1/2022 tot en met 31/12/2022). 

 

1.1 U kunt het bedrag van sociale toelage 2 als volgt berekenen aan de hand van de DmfA-gegevens 

 

bedrag van de sociale toelage 2 

= (som van de bedragen aangegeven met de looncodes 43, 44 en 45 voor de contractuelen in 

het 1e, 2e en 3e kwartaal van 20221 x bijdragevoet12) 

+ (som van de bedragen aangegeven met de looncodes 43, 44 en 45 voor de statutairen in het 

1e, 2e en 3e kwartaal 20221 x bijdragevoet23) 

- som van de bedragen aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 802 in het 1e, 2e en 

3e kwartaal van 20221 

 
1: De bedragen van het 4e kwartaal 2022 worden niet in aanmerking genomen, omdat zij niet tijdens het boekjaar 2022 zijn 

betaald. 

2: bijdragevoet1 = 28,86% 

3: bijdragevoet2 = 15,48%. 

 

 

1.2 De bedragen voor het 4e kwartaal van 2021 en eventuele regularisaties voor de periode tot en 

met 31/12/2021 tijdens het boekjaar. 

De facturen voor de aangiften m.b.t. de periode t.e.m. 31/12/2021 worden nog steeds naar de e-Box 

van de politiezone gestuurd. Het bedrag van de sociale toelage 2 wordt op de facturen vermeld.  

Voor de perioden vanaf 1/1/2022 wordt verwezen naar de toelichting in sectie 1.1 hierboven. 

 

 

Opgelet: het gaat het steeds om bedragen die tijdens het boekjaar zijn betaald. Zo zal bijvoorbeeld een 

regularisatie voor het 1e kwartaal van 2022 uitgevoerd in september 2022 in aanmerking komen. 

Indien dezelfde regularisatie in februari 2023 werd uitgevoerd en betaald, dan moet zij aan het 

boekjaar 2023 worden toegerekend. 

 

  



 

 4 / 4 

2. Boekjaar 2023 en later 

 

2.1 U kunt het bedrag van de sociale toelage 2 als volgt berekenen aan de hand van de DmfA-

gegevens  

 

bedrag van de sociale toelage 2 

= (som van de bedragen aangegeven met de looncodes 43, 44 en 45 voor de contractuelen in 

het 4e kwartaal 2022 en het 1e, 2e en 3e kwartaal van 20231 x bijdragevoet12) 

+ (som van de bedragen aangegeven met de looncodes 43, 44 en 45 voor de statutairen in het 

4e kwartaal 2022 en het 1e, 2e en 3e kwartaal 20231 x bijdragevoet23) 

- som van de bedragen aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 802 in het 4e 

kwartaal 2022 en het 1e, 2e en 3e kwartaal van 20231 

 

 
1: De bedragen van het 4e kwartaal 2023 worden niet in aanmerking genomen, omdat zij niet tijdens het boekjaar 2023 zijn 

betaald. 

2: bijdragevoet1 = 28,85% voor het 4e kwartaal 2022; 28,86% voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2023 (onder voorbehoud van 

wijziging) 

3: bijdragevoet2 = 15,47% voor het 4e kwartaal 2022; 15,48% voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2023 (onder voorbehoud van 

wijzigingen). 

 

 

2.2 De bedragen van eventuele regularisaties tijdens het boekjaar. 

De facturen voor de aangiften voor de periode t.e.m. 31/12/2021 worden nog steeds naar de e-Box 

van de politiezone gestuurd. Het bedrag van de sociale toelage 2 wordt op de facturen vermeld.  

Voor de periode vanaf 01/01/2022 wordt verwezen naar de toelichting in sectie 2.1 hierboven. 

 


