Encodage van de code 4220 ingevolge een overlijden
Bij de ontvangst van een formulier L124 dat ons inlicht over het overlijden van een personeelslid
(contractueel of statutair), dient er een onderscheid gemaakt te worden al naargelang:
-

De periode waarin het overlijden plaatsvond: voor of na 01-09-2017?
De datum van het overlijden: de 1e van de maand of een andere datum?
De betaalwijze van het personeelslid: voorafbetaald of nabetaald?
Voor de berekening van het complement 4220: overlijden tussen 01-01 en 30-09 of tussen
01-10 en 31-12?

A. Periode vóór 01-09-2017
I : THEORIE
1. Overlijden 1e van de maand
Wedde/Toelagen en
vergoedingen
Nabetaalden
Indien wedde van de maand
van overlijden reeds betaald
werd, dient deze niet
terugbetaald te worden

Voorafbetaalden

Indien de wedde van de
maand van overlijden nog niet
betaald werd, geen recht en
oppositie aanvragen indien
nodig
Recht op volledige
wedde/vergoeding en toelage
voor de maand van overlijden

Vakantiegeld

Eindejaarstoelage

Recht op
vakantiegeld tem de
dag van het
overlijden (prorata)

Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)

Recht op
vakantiegeld tem de
dag van het
overlijden (prorata)

Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)

1

2. Overlijden op een andere datum dan de 1e van de maand
Wedde/Toelagen en
Vakantiegeld
vergoedingen
Nabetaalden
Recht op volledige
Recht op
wedde/toelage en vergoeding vakantiegeld tem de
voor de maand van het
dag van het
overlijden
overlijden (prorata)
Voorafbetaalden

Recht op volledige
wedde/toelage en vergoeding
voor de maand van het
overlijden

Recht op
vakantiegeld tem de
dag van het
overlijden (prorata)

Eindejaarstoelage
Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)
Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)

II : PRAKTIJK
1. Indien het overlijden plaatsvond op de 1e van de maand
Onderscheid al naargelang het personeelslid VOORAFBETAALD of NABETAALD was

a) Het personeelslid werd NABETAALD
Indien u voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt,
betekent dit dat de wedde van de maand van het overlijden hem nog niet gestort werd en dat
dit ook niet mag gebeuren. Er zal dus geen vaste looncode 4220 zijn om te berekenen en te
encoderen in de loonmotor.
Indien u niet voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt,
dient de wedde die hem zal toegekend worden niet terugbetaald te worden (artikel XI.II.13
§5 RPPOL). Om een negatief te vermijden dat niet teruggevorderd mag worden bij de
nalatenschap zal een code CSF 4220 berekend en geëncodeerd dienen te worden in de
loonmotor (zie hieronder voor de berekeningswijze).
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b) Het personeelslid werd VOORAFBETAALD
Het personeelslid heeft recht op zijn volledige wedde voor de maand van het overlijden.
Het voorafbetaalde PL zal op het einde van de voorgaande maand reeds zijn wedde voor de
maand van het overlijden ontvangen hebben. Deze wedde zal niet
terugbetaald/teruggevorderd dienen te worden bij de nalatenschap (artikel XI.II.13 §5
RPPOL).
Indien u over de informatie beschikt vóór de sluiting van de maand van het overlijden, opdat
de loonmotor hem een volledige wedde berekent voor de maand van het overlijden, dient
een vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor (zie hieronder
voor de berekeningswijze).
Indien u niet over de informatie beschikt voor de sluiting van de maand van het overlijden,
betekent dit dat de wedde van de volgende maand voor hem zal berekend worden. Deze
wedde zal het voorwerp dienen uit te maken van een aanvraag tot oppositie en zoniet van
een terugbetalingsaanvraag. Voor de wedde van de maand van het overlijden daarentegen,
dient een vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor (zie
hieronder voor de berekeningswijze).
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2. Indien het overlijden heeft plaatsgevonden op een andere datum dan de 1e van de
maand
Onderscheid al naargelang het personeelslid VOORAFBETAALD of NABETAALD was

a) Het personeelslid werd NABETAALD
Het personeelslid heeft recht op zijn volledige wedde voor de maand van het overlijden.
Ongeacht het moment waarop u de informatie ontvangt (voor of na de sluiting van de maand
van overlijden), er dient een vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de
loonmotor opdat hem een volledige wedde voor de maand van het overlijden berekend wordt
(zie hieronder voor de berekeningswijze).

b) Het personeelslid werd VOORAFBETAALD
Het personeelslid heeft recht op zijn volledige wedde voor de maand van het overlijden.
Het voorafbetaalde personeelslid heeft reeds aan het einde van de maand voorafgaand het
overlijden zijn wedde ontvangen voor de maand van het overlijden. Deze wedde zal niet
teruggevorderd/terugbetaald dienen te worden bij de nalatenschap (artikel XI.II.13 §5 RPPol).
Indien u voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt, dient
de vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor opdat hem een
volledige wedde wordt berekend voor de maand van het overlijden (zie hieronder voor de
berekeningswijze).
Indien u niet voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt,
betekent dit dat de wedde van de volgende maand berekend zal worden. Deze wedde zal het
voorwerp dienen uit te maken van een aanvraag tot oppositie en zoniet van een
terugbetalingsaanvraag. Voor de wedde van de maand van het overlijden daarentegen dient
een vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor (zie hieronder
voor de berekeningswijze).
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III : BEREKENINGSWIJZE VAN HET COMPLEMENT VOOR DE ENCODAGE VAN DE VASTE
LOONCODE (VLC) 4220
Ter herinnering, de VLC 4220 te berekenen in alle gevallen BEHALVE voor een nabetaald PL,
overleden op de 1e van de maand en voor wie u het overlijdensbericht heeft ontvangen voor
de sluiting van de maand van het overlijden.
Voor de berekening van de VLC 4220 bestaat een Excel-toepassing die zich bevindt onder
G:\SSGPI\SAT\Est\_Docs\Décès. Zo dient u de berekening niet manueel uit te voeren.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden al naargelang het overlijden plaatsvindt tussen 0101 en 30-09 of tussen 01-10 en 31-12 voor wat betreft de berekening van het complement
eindejaarstoelage dat slechts uitgevoerd dient te worden indien het overlijden plaatsvindt tussen
01-01 en 30-09 (gekoppeld aan de referentieperiode voor de berekening van de EJT).

1. Overlijden tussen 01-01 en 30-09
In dit geval dient het complement berekend te worden verschuldigd voor de:
-

Wedde/toelagen/vergoedingen verschuldigd voor de maand van het overlijden;
Eindejaarstoelage.

De loonmotor zal zelf het recht verschuldigd voor het vakantiegeld berekenen (rekening
houdend met het werkregime/tussengekomen afwezigheden).

TO DO, encoderen in de Xls-toepassing:
•
•
•
•
•
•

Het stamnummer/naam/voornaam van de overledene;
Het aantal werkdagen dat er geweest is na de dag van overlijden (aantal te betalen dagen);
De maand van het overlijden;
De maandelijkse BRUTO GEINDEXEERDE wedde van de maand van het overlijden;
Indien toelagen en/of vergoedingen, hun maandelijks BRUTO GEINDEXEERD bedrag
encoderen;
Het brutobedrag van de som van de 3 codes (6000,6001 en 6032) gelinkt aan de reeds
betaalde EJT en gekend op het moment van uw encodage.

De toepassing geeft vervolgens het bedrag dat geëncodeerd dient te worden met de VLC
4220.
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2. Overlijden tussen 01-10 en 31-12
In dit geval dient het complement berekend te worden verschuldigd voor de:
-

Wedde/toelagen/vergoedingen van de maand van het overlijden.

Geen recht te berekenen voor de eindejaarstoelage, aangezien het overlijden niet plaatsvindt
in de referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage.
De loonmotor zal zelf het recht verschuldigd voor het vakantiegeld berekenen (rekening
houdend met het werkregime/tussengekomen afwezigheden).

TO DO, encoderen in de Xls-toepassing:
•
•
•
•
•

Het stamnummer/naam/voornaam van de overledene;
Het aantal werkdagen dat er geweest is na de dag van overlijden (aantal te betalen dagen);
De maand van het overlijden;
De maandelijkse BRUTO GEINDEXEERDE wedde van de maand van het overlijden;
Indien toelagen en/of vergoedingen, hun maandelijks BRUTO GEINDEXEERD bedrag
encoderen;

3.
-

Encodage van de VLC 4220 in de loonmotor
Begindatum: 1e van de maand van het overlijden;
Einddatum: dag van het overlijden;
Statuut : actief ;
Bedrag opgegeven in de XLS-toepassing;
Niet indexeren/Niet berekenen.

In de functiegegevens: niet vergeten een + te maken met als begindatum de dag na het
overlijden/einde functie/overlijden
In de persoonsgegevens, niet vergeten om het rekeningnummer te wijzigen en het
rekeningnummer van de politiezone/federale politie te vermelden.
Voor de politiezone Luik bestaat een specifiek rekeningnummer: BE98 0910 1684 5693
 Registreren, valideren, goedkeuren
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B. Periode vanaf 01/09/2017

I : THEORIE

Overlijden op de 1e van de maand
Wedde/toelagen en
vergoedingen
Nabetaalden
Indien wedde van de maand
van overlijden reeds betaald
werd, dient deze niet
terugbetaald te worden

Voorafbetaalden

Indien de wedde van de
maand van overlijden nog niet
betaald werd, geen recht en
oppositie aanvragen indien
nodig
Recht op volledige
wedde/vergoeding en toelage
voor de maand van overlijden

Vakantiegeld

Eindejaarstoelage

Recht op
vakantiegeld voor
de volledige maand

Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)

Recht op
vakantiegeld voor
de volledige maand

Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)

Overlijden op een andere datum dan de 1e van de maand
Wedde/toelagen en
Vakantiegeld
vergoedingen
Nabetaalden
Recht op volledige
Recht op
wedde/toelage en vergoeding vakantiegeld voor
voor de maand van het
de volledige maand
overlijden
Voorafbetaalden

Recht op volledige
wedde/toelage en vergoeding
voor de maand van het
overlijden

Recht op
vakantiegeld voor
de volledige maand

Eindejaarstoelage
Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)
Recht op
eindejaarstoelage voor
de volledige maand
(behalve indien
overlijden tussen 01-09
en 31-12)
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II : PRAKTIJK
3. Indien het overlijden plaatsvond op de 1e van de maand
Onderscheid al naargelang het personeelslid VOORAFBETAALD of NABETAALD was

a) Het personeelslid werd NABETAALD
Indien u voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt,
betekent dit dat de wedde van de maand van het overlijden hem nog niet gestort werd en dat
dit ook niet mag gebeuren. Er zal dus geen vaste looncode 4220 zijn om te berekenen en te
encoderen in de loonmotor.
Indien u niet voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt,
dient de wedde die hem zal toegekend worden niet terugbetaald te worden (artikel XI.II.13
§5 RPPOL). Om een negatief te vermijden dat niet teruggevorderd mag worden bij de
nalatenschap zal een code CSF 4220 berekend en geëncodeerd dienen te worden in de
loonmotor (zie hieronder voor de berekeningswijze).

b) Het personeelslid werd VOORAFBETAALD
Het personeelslid heeft recht op zijn volledige wedde voor de maand van het overlijden.
Het voorafbetaalde PL zal op het einde van de voorgaande maand reeds zijn wedde voor de
maand van het overlijden ontvangen hebben. Deze wedde zal niet
terugbetaald/teruggevorderd dienen te worden bij de nalatenschap (artikel XI.II.13 §5 RPPOL).
Indien u over de informatie beschikt vóór de sluiting van de maand van het overlijden, opdat
de loonmotor hem een volledige wedde berekent voor de maand van het overlijden, dient een
vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor (zie hieronder voor
de berekeningswijze).
Indien u niet over de informatie beschikt voor de sluiting van de maand van het overlijden,
betekent dit dat de wedde van de volgende maand voor hem zal berekend worden. Deze
wedde zal het voorwerp dienen uit te maken van een aanvraag tot oppositie en zoniet van een
terugbetalingsaanvraag. Voor de wedde van de maand van het overlijden daarentegen, dient
8

een vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor (zie hieronder
voor de berekeningswijze).

4. Indien het overlijden plaatsvond op een andere datum dan de 1e van de maand
Onderscheid al naargelang het personeelslid VOORAFBETAALD of NABETAALD was

a) Het personeelslid werd NABETAALD
Het personeelslid heeft recht op zijn volledige wedde voor de maand van het overlijden.
Ongeacht het moment waarop u de informatie ontvangt (voor of na de sluiting van de maand
van overlijden), er dient een vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de
loonmotor opdat hem een volledige wedde voor de maand van het overlijden berekend wordt
(zie hieronder voor de berekeningswijze).

b) Het personeelslid werd VOORAFBETAALD
Het personeelslid heeft recht op zijn volledige wedde voor de maand van het overlijden.
Het voorafbetaalde personeelslid heeft reeds aan het einde van de maand voorafgaand het
overlijden zijn wedde ontvangen voor de maand van het overlijden. Deze wedde zal niet
teruggevorderd/terugbetaald dienen te worden bij de nalatenschap (artikel XI.II.13 §5 RPPol).
Indien u voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt, dient
de vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor opdat hem een
volledige wedde wordt berekend voor de maand van het overlijden (zie hieronder voor de
berekeningswijze).
Indien u niet voor de sluiting van de maand van het overlijden over de informatie beschikt,
betekent dit dat de wedde van de volgende maand berekend zal worden. Deze wedde zal het
voorwerp dienen uit te maken van een aanvraag tot oppositie en zoniet van een
terugbetalingsaanvraag. Voor de wedde van de maand van het overlijden daarentegen dient
een vaste looncode 4220 berekend en geëncodeerd te worden in de loonmotor (zie hieronder
voor de berekeningswijze).
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III : BEREKENINGSWIJZE VAN HET COMPLEMENT VOOR DE ENCODAGE VAN DE VASTE
LOONCODE (VLC) 4220
Ter herinnering, de VLC 4220 te berekenen in alle gevallen BEHALVE voor een nabetaald PL,
overleden op de 1e van de maand en voor wie u het overlijdensbericht heeft ontvangen voor
de sluiting van de maand van het overlijden.
Voor de berekening van de VLC 4220 bestaat een Excel-toepassing die zich bevindt onder
G:\SSGPI\SAT\Est\_Docs\Décès. Zo dient u de berekening niet manueel uit te voeren.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden al naargelang het overlijden plaatsvindt tussen 0101 en 30-09 of tussen 01-10 en 31-12 voor wat betreft de berekening van het complement
eindejaarstoelage dat slechts uitgevoerd dient te worden indien het overlijden plaatsvindt tussen
01-01 en 30-09 (gekoppeld aan de referentieperiode voor de berekening van de EJT).

Vanaf 01-09-2017 heeft de overledene recht op een volledig vakantiegeld voor de maand van het
overlijden.
4. Overlijden tussen 01-01 en 30-09
In dit geval dient het complement berekend te worden verschuldigd voor:
-

Wedde/toelagen/vergoedingen voor de maand van het overlijden;
De eindejaarstoelage;
Het vakantiegeld.

TO DO, encoderen in de XLS-toepassing:
•
•
•
•
•
•
•

Het stamnummer/naam/voornaam van de overledene;
Het aantal werkdagen dat er geweest is na de dag van overlijden (aantal te betalen dagen);
De maand van het overlijden;
De maandelijkse BRUTO GEINDEXEERDE wedde van de maand van het overlijden;
Indien toelagen en/of vergoedingen, hun maandelijks BRUTO GEINDEXEERD bedrag
encoderen;
Het brutobedrag (*) gelinkt aan het reeds betaalde vakantiegeld en gekend op het
moment van uw encodage;
Het brutobedrag van de som van de 3 codes (6000,6001 en 6032) gelinkt aan de reeds
betaalde EJT en gekend op het moment van uw encodage.
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De toepassing geeft vervolgens het bedrag dat geëncodeerd dient te worden met de VLC
4220.
(*) Het betreft de looncode: 6006 voor statutair LOKPOL, contractueel LOKPOL en contractueel FEDPOL OF de
looncode: 6023 voor statutair FEDPOL
Overlijden tussen 01-10 en 31-12
In dit geval dient het complement berekend te worden verschuldigd voor:
-

Wedde/toelagen/vergoedingen verschuldigd voor de maand van het overlijden;
Het vakantiegeld.

Geen recht te berekenen voor de eindejaarstoelage, aangezien het overlijden niet plaatsvindt
in de referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage.

TO DO, encoderen in de XLS-toepassing:
•
•
•
•
•
•

Het stamnummer/naam/voornaam van de overledene;
Het aantal werkdagen dat er geweest is na de dag van overlijden (aantal te betalen dagen);
De maand van het overlijden;
De maandelijkse BRUTO GEINDEXEERDE wedde van de maand van het overlijden;
Indien toelagen en/of vergoedingen, hun maandelijks BRUTO GEINDEXEERD bedrag
encoderen;
Het brutobedrag (*) gelinkt aan het reeds betaalde vakantiegeld en gekend op het
moment van uw encodage;

(*) Het betreft de looncode: 6006 voor statutair LOKPOL, contractueel LOKPOL en contractueel FEDPOL OF de
looncode: 6023 voor statutair FEDPOL

5. Encodage van de VLC 4220 in de loonmotor
-

Begindatum: 1e van de maand van het overlijden;
Einddatum: dag van het overlijden;
Statuut : actief ;
Bedrag opgegeven in de XLS-toepassing;
Niet indexeren/Niet berekenen.
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In de functiegegevens: niet vergeten een + te maken met als begindatum de dag na het
overlijden/einde functie/overlijden
In de persoonsgegevens, niet vergeten om het rekeningnummer te wijzigen en het
rekeningnummer van de politiezone/federale politie te vermelden.
Voor de politiezone Luik bestaat een specifiek rekeningnummer: BE98 0910 1684 5693
 Registreren, valideren, goedkeuren
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