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Eindejaarstoelage 2019 

  
Referenties 1. Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen 

van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 19 juli 2017; 
2. Omzendbrief nr. 674 van 25 november 2019 - Eindejaarstoelage 2019, BS 27 

november 2019. 
 

 
 

1. Ratione personae 
 
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 

2. Berekening van de eindejaarstoelage 
 

2.1 Samenstelling van de eindejaarstoelage 
 
De eindejaarstoelage bestaat uit een forfaitair gedeelte, een gedeelte dat varieert met de jaarlijkse 
bezoldiging en een gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging.  
 
De referentieperiode van de eindejaarstoelage 2019 is gebaseerd op de prestaties van januari tot en met 
september 2019 en wordt berekend op basis van de wedde van oktober 2019. 
 
Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2019 is vastgesteld op € 753,39. 
 
Het wijzigbaar gedeelte bedraagt, zoals vorig jaar, 2,5 % van de jaarlijkse bruto bezoldiging (met inbegrip 
van het bruto bedrag van de werkelijk betaalde competentieontwikkelingstoelage 2019) die als basis heeft 
gediend voor de berekening van de wedde verschuldigd voor de maand oktober 2019.  
 
Het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging bedraagt 7% van de maandelijkse bruto 
bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober 2019, met de twee volgende correcties: 

- het wordt opgetrokken tot € 100,95, niet-geïndexeerd (op 1 oktober 2019: € 172,3115 – 
geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag ;  

- het wordt beperkt tot € 201,90, niet-geïndexeerd (op 1 oktober 2019: € 344,6231 – geïndexeerd) als 
het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.  

 
2.2 Inhouding sociale zekerheid 

 
2.2.1 Statutaire personeelsleden 
 

Op het forfaitair gedeelte wordt een bedrag van € 14,1840 ingehouden, terwijl op het gedeelte dat varieert 
met de maandelijkse bezoldiging (i.e. 7%) een inhouding van 3,55% dient te worden uitgevoerd.  
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2.2.1 Contractuele personeelsleden 
 
Het totale brutobedrag van de eindejaarstoelage wordt onderworpen aan 13,07%.  
 

2.3 Bedrijfsvoorheffing 
 

Krachtens punt 2.9 van Bijlage III van het KB/WIB 92, wordt de eindejaarstoelage onderworpen aan de 
bedrijfsvoorheffing (forfaitair percentage – tarief ‘andere toelage’). 
 
Voor verdere verduidelijkingen over de berekening van de bedrijfsvoorheffing, verwijzen wij naar onze FAQ 
2010-12 van 10 mei 2010 “Vakantiegeld – prestaties 2009” (gepubliceerd op de website www.ssgpi.be).  
 

2.4 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 
 
De eindejaarstoelage wordt onderworpen aan de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. 
 
Voor meer inlichtingen over de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid op de 
eindejaarstoelage, verwijzen wij naar onze FAQ 2010-08 van 26 maart 2010 “De berekening van de 
bijzondere bijdrage sociale zekerheid” (gepubliceerd op de website www.ssgpi.be). 
 

3. Betaaldatum 
 
De betaaldatum van de eindejaarstoelage 2019 werd vastgesteld op 13-12-2019. 
 
Indien het personeelslid echter tijdens de referentieperiode mobiliteit heeft gemaakt of zijn functie verlaten 
heeft (einde contract, overlijden, ...), dan zal de eindejaarstoelage betaald worden in twee delen, al 
naargelang dit personeelslid voorafbetaald of nabetaald wordt.  
 
Op 28-11-2019 werden de voorafbetaalde personeelsleden betaald (voor het gedeelte van het contract dat 
afgesloten werd in Themis);  
 
Op 13-12-2019 worden de personeelsleden betaald die zich in een « klassieke » situatie bevinden (op basis 
van het lopende contract in Themis);  
 
Op 30-12-2019 worden de nabetaalde personeelsleden betaald (voor het gedeelte van hun contract dat 
afgesloten is in Themis).  
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de bevoegde satelliet van het 
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (zie www.ssgpi.be, "Contact"). 

 
Gert De Bonte 
Directeur-diensthoofd SSGPI 
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