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Werkinstructie nr: Uitstel verjaardatum toelage Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bij bepaalde afwezigheden
Referenties:

1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, B.S. 31 maart 2001 (RPPol)
2. FAQ 2009-05 van 11-02-2009 (Gebeurtenis 284)
3. Analyse: Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest – CALog-personeel (versie
18-04-2008) ID 131781

ALGEMEEN:
Aan de personeelsleden van het operationeel kader en de personeelsleden van het administratief
en logistiek kader (die zich verbonden hebben om een aanwezigheidstermijn van 5 jaar na te
komen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die aangewezen zijn voor een betrekking op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toelage Brussels Hoofdstedelijk
Gewest toegekend. Jaarlijkse wordt het bedrag vastgesteld, in functie van de
aanwezigheidsperiode (art. XI.III.28, XI.III.28bis en XI.III.30bis RPPol).
Een aanwezigheidsjaar is verstreken op de verjaardatum van de dag waarop de aanwijzing heeft
plaatsgevonden voor de personeelsleden van het operationeel kader.
Voor de personeelsleden van het administratief en logistiek kader is een aanwezigheidsjaar
verstreken op de verjaardag van de dag waarop de verbintenis heeft plaatsgevonden.
In geval van non-activiteit of van disponibiliteit gedurende het jaar wordt de verjaardatum
uitgesteld met het aantal kalenderdagen van non-activiteit of van disponibiliteit (art. XI.III.28 lid 4,
XI.III.28bis lid 3 en XI.III.30quater RPPol).
De verjaardatum wordt met andere woorden opgeschoven met het aantal dagen dat de
afwezigheid duurt in volgende gevallen:
1. Disponibiliteit wegens ziekte (statutairen)
2. Ziekteverlof (contractuele CALog): aantal dagen na het gewaarborgd loon
3. Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden
4. Schorsing als tuchtmaatregel
5. Voorlopige schorsing
6. Voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (contractuelen)
7. Onregelmatige afwezigheid
8. Verlof voor opdracht van algemeen belang
Indien de (gewijzigde) verjaardatum van de toelage niet op de eerste dag van de maand valt,
wordt de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaald met de wedde van de maand die volgt
op de verjaardatum (art. XI.III.29 §1 RPPol).
Boven vermelde afwezigheden hebben een invloed op de verjaardatum van de toelage Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
PROCEDURE
Bij het ingeven verschijnt dan volgende waarschuwing indien het personeelslid momenteel recht
heeft op de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de afwezigheid van dit personeelslid de
toelage kan opschorten.
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Volgende afwezigheden zijn mogelijk:
1. Eén maal afwezig tijdens eenzelfde maand
2. Meerdere kortere periodes afwezig tijdens eenzelfde maand
3. Afwezigheid overlapt meerder maanden
Om een herberekening te krijgen van de verjaardatum van de toelage Brussels Hoofdstedelijk
Gewest:
Ga naar de component “Looncodes” en klik op de link “Toekennen incidentele looncode“ om de
toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest, code “7002” in te voeren.

1. Eén maal afwezig tijdens eenzelfde maand
Geef “Looncode” 7002 in.
Vul “begindatum” in (zijnde de eerste dag van de maand waarin de berekening van de toelage
geschorst wordt)
Vul “einddatum” in (zijnde de laatste dag van de maand waarin de berekening van de toelage
geschorst wordt)
Zet “Type” op “1”.
Zet de “status” op “Actief”
Vul in het vak “Parameters” de effectieve “begin- en einddatum” van de afwezigheid in.
Klik op

.
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Ga verder naar het proces om te valideren, eventueel te verifiëren en goed te keuren.
(Werkinstructie nr. XXX)
2. Meerdere korte periodes afwezig tijdens eenzelfde maand
Klik op

onder de balk “Periodes” .

Geef “Looncode” 7002 in.
Kies “Type” 1 voor de eerste periode.
Vul de “begin- en einddatum” in van de afwezigheid bij “Parameters”.
Kies “Type” 2 voor de tweede periode.
Vul de “begin- en einddatum” in van de afwezigheid bij “Parameters”.
Herhaal deze procedures, totdat alle periodes in de maand gedekt zijn.
Klik op

.
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OPMERKING:
Voor elke maand waarbij de verjaardatum van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
opgeschoven, wordt telkens opnieuw “Type” 1 ingevoerd.

Ga verder naar het proces om te valideren, eventueel te verifiëren en goed te keuren.
(Werkinstructie nr. XXX)
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3. Afwezigheid overlapt meerdere maanden
Indien het personeelslid over meerdere maanden lange tijd afwezig is, moet de looncode “7002”
per maand ingegeven worden.
OPMERKING:
Bij het invoeren van een afwezigheid gespreid over meerdere maanden, moet het veld “Type”
steeds het zelfde zijn. Zo niet zal het systeem dit niet als 1 afwezigheid nemen. Geef voor iedere
nieuwe maand telkens “Type” “1” in.

VOORBEELD:
De betrokkene is afwezig vanaf 20 mei 2009 tot en met 13 juli 2009. Deze afwezigheid loopt over
een periode van drie maand.
Geef “Looncode” 7002 in.
ste

1 maand:
Geef “begin- en einddatum” (zijnde de eerste en laatste dag van de eerste maand waarin de
berekening van de toelage geschorst wordt)
Geef voor de eerste maand “Type” 1 in.
Geef de periode van de afwezigheid in bij “Parameters” (startdatum is in deze maand (=”Datum
begin afwezigheid”), einddatum ligt in een andere maand, dus “Datum einde afwezigheid” komt
overeen met de laatste dag van de eerste maand.)
de

2 maand:
Geef “begin- en einddatum” (zijnde de eerste en laatste dag van de volgende maand waarin de
berekening van de toelage geschorst wordt)
Geef opnieuw “Type” 1 in (cfr opmerking).
Geef dezelfde periode van afwezigheid in bij “Paramenters” als bij “begin- en einddatum”.
de

3 maand:
Geef “begin- en einddatum” (zijnde de eerste en laatste dag van de laatste maand waarin de
berekening van de toelage geschorst wordt)
Geef voor de laatste maand “Type” 1 in.
Geef de periode van de afwezigheid in bij “Parameters” (”Datum begin afwezigheid” is de eerste
dag van de maand, “Datum einde afwezigheid” is de einddatum van de afwezigheid)
Klik op

.
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Ga verder naar het proces om te valideren, eventueel te verifiëren en goed te keuren.
(Werkinstructie nr. XXX)
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VOORBEELD:
Een personeelslid van het administratief en logistiek kader heeft zich op 15 februari 2008 ertoe
verbonden om een aanwezigheidstermijn van 5 jaar na te komen in zijn lokale Brusselse
politiezone. De verjaardatum (datum begin verbintenis) wordt dus vastgesteld op 15 februari
2008.
Artikel XI.III.29 §1 RPPol voorziet dat de eerste toelage betaald wordt met de wedde van de
maand die volgt op de verjaardatum. In dit geval, vindt de eerste betaling plaats op 1 maart 2008.
In de loop van het jaar 2008, is de betrokkene op 07-07-2008, 11-08-2008 en van 06-09-2008 tot
en met 08-09-2008 in disponibiliteit en van 15-12-2008 tot en met 19-12-2008 afwezig wegens
persoonlijke aangelegenheden.
Zijn verjaardatum wordt dus met 10 kalenderdagen opgeschoven (25-02-2008) met als gevolg
dat het tweede bedrag van de toelage dus kan toegekend worden vanaf 01-03-2009. Immers
artikel XI.III.28 lid 4 RPPol voorziet dat in geval van disponibiliteit of non-activiteit, de
verjaardatum wordt opgeschoven met het aantal dagen van de disponibiliteit of de non-activiteit.
De verjaardatum schuift dus op van 15-02-2008 naar 25-02-2008, maar dit verandert niets aan de
toekenningsdatum van het recht. Deze blijft aldus vastgesteld op 01-03-2008.
Pas voor dit personeelslid de datum van het begin van de verbintenis aanin Themis.
Ga naar de component “Looncodes” en klik op de link “Toekennen Vaste Looncodes”.

Zoek op werknemer-ID.
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Zoek looncode 4081 (T-Brussels Gewest CALog) op
Pas onderaan bij “Parameters” de “datum begin verbintenis” aan naar 25-02-2008 (15-02-2008 +
10 kalenderdagen).

EN REGIME:
Wanneer een afwezigheid wordt geseind, die een invloed heeft op de berekening van de toelage
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of op de verjaardatum van de betaling vanaf 01-02-2009,
dient dit in Themis ingevoerd te worden op de wijze zoals hierboven werd beschreven namelijk:
1. De afwezigheid opvoeren in de component “Afwezigheid en vakantie” zodat er een juiste
berekening wordt gemaakt van de wedde en van de toelage Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
2. Wanneer de afwezigheid een disponibiliteit of non-activiteit betreft en de verjaardatum
van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschorst wordt, dient de looncode 7002
opgevoerd te worden bij de incidentele looncodes (begin- en einddatum, type, status
actief, parameter met de effectieve data van afwezigheid).
Het weddesysteem zal, na het opvoeren van de afwezigheid en de looncode 7002, de nodige
berekeningen uitvoeren.
De datum verbintenis of datum mobiliteit geeft aan welke het startkapitaal was voor de toelage
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) op 01-02-2009. Nergens in Themis wordt de telling
bijgehouden van het effectieve aantal dagen non-activiteit of disponibiliteit. Met andere woorden:
er is geen teller voorzien die ervoor zorgt dat op eender welk moment kan nagegaan worden
welke de verjaardatum is van de toelage BHG. Of nog: als er door de personeelsdienst of het
personeelslid zelf gevraagd wordt wanneer het volgende bedrag zal worden toegekend, zal dit
manueel uitgerekend moeten worden.
Het is aangeraden dit zelf bij te houden.
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