Minister van Binnenlandse Zaken
Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Fritz Toussaintstr. 8
1050 Brussel
Tel 02 554 43 16

DIENSTNOTA
Uitgiftenummer
Uitgiftedatum

Geadresseerden

Aan de korpschef van de lokale politie
Aan DGS en DGS/DSP-C

ONDERWERP

Verhoging van de index

SSGPI-RIO-2012/75
07-02-2012

1. Ratione personae
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
2. Ratione materiae
Wedden, toelagen en vergoedingen
De wedden, toelagen en vergoedingen – betaald op hetzelfde tijdstip als de wedde – die onderworpen zijn
aan de oude spilindex 138,01, worden opnieuw aangepast bij de betaling van de wedde voor de maand
maart 2012.
De nieuwe verhogingscoëfficiënt zal dan 1,5769 bedragen.
Voor de personeelsleden die voorafbetaald worden, zal de aanpassing van de wedde aan de index reeds
worden uitgevoerd bij de betaling eind februari 2012 (het betreft hier de personeelsleden die eind februari
2012 hun wedde voor maart 2012 ontvangen).
Voor de personeelsleden die na vervallen termijn betaald worden (het betreft hier de personeelsleden die
eind maart 2012 hun wedde voor maart 2012 ontvangen), zal de aanpassing worden uitgevoerd in de
weddecyclus maart 2012.
Opgelet:
Door toepassing van de nieuwe index kan het zijn dat er bij de berekening van de wedde een hogere schaal
van bedrijfsvoorheffing dient toegepast te worden. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde personeelsleden
netto minder zullen verdienen.
Kinderbijslag
De overschrijding van de spilindex heeft ook zijn weerslag op de kinderbijslag. Deze zal eveneens met 2%
verhoogd worden vanaf de betaling van februari 2012.
Concreet betekent dit dat de kinderbijslag gekoppeld zal zijn aan de nieuwe index (zijnde 1,2936).

3. In het kort …
-

De nieuwe verhogingscoëfficiënt bedraagt 1,5769;
Voor de personeelsleden die voorafbetaald worden, zal de aanpassing van de wedde aan de index
reeds worden uitgevoerd bij de betaling eind februari 2012;
Voor de personeelsleden die na vervallen termijn betaald worden zal de aanpassing worden
uitgevoerd in de weddecyclus maart 2012;
Voor wat de kinderbijslag betreft zal de nieuwe index toegepast worden vanaf de maand februari
2012.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet van het
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (voor de lokale politie) of via het callcenter Polsupport op het nummer
0800/99 271 (voor de federale politie).

Hoogachtend,

“Werd getekend”

Robert ELSEN
Waarnemend directeur-diensthoofd
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