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Vergoeding politiehond
Inleiding

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de maandelijkse
vergoeding voor het onderhoud van een politiehond en de dagelijkse
vergoeding voor het herbergen van een politiehond:
- De maandelijkse vergoeding (€ 74,37) wordt toegekend aan het
personeelslid dat een aangenomen hond gebruikt in de uitvoering
van zijn dienst, waarvan de onderhoudskosten niet op zich genomen
worden door de Staat, de gemeente of de politiezone.
- De dagelijkse vergoeding (€ 2,48) wordt dagelijks toegekend en per
hond aan het personeelslid dat één of meerdere honden behorend
tot de Staat, de gemeente of de politiezone dient te herbergen.
De 2 vergoedingen zijn niet cumuleerbaar voor éénzelfde hond; een cumul is
desalniettemin mogelijk in het geval waar een personeelslid een
aangenomen hond gebruikt in de uitvoering van zijn functie en tegelijkertijd
een hond behorend tot de politiezone herbergt.
Vanaf 01/01/2015 dient de vergoeding voor het herbergen van een
politiehond op dezelfde manier als voor het onderhoud van een politiehond
aangegeven en betaald te worden via Themis.
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Vergoeding politiehond, Vervolg
Opvoeren

Stap
1
2

Stap
1
2

Handeling
Klik in het menu op ‘Looncodes’.
Klik op ‘Toekennen vaste looncodes’.

Handeling
Vul het ‘werknemer-ID’ in.
Klik op

.
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Vergoeding politiehond, Vervolg
Opvoeren
(vervolg)

Stap
1
2
3

4

5
6

Handeling
Klik op .
Vul als looncode 4062 in.
Voer de begin- en einddata in.
Opmerking: encoderen op de volledige maand vermijdt de
aanmaak van een subperiode.
Voer het bedrag in:
€ 2,48/dag/hond voor het recht op de dagelijkse vergoeding,
eventueel verhoogd met de € 74,37 van de maandelijkse
vergoeding voor het onderhoud van een politiehond.
Kies als manipulatiecode ‘Wel indexeren, niet tellen’.
Klik op

Opgelet : Bij een loopbaanincident dat een invloed heeft op de bezoldiging,
indien een personeelslid 2 vergoedingen geniet, dient het bedrag van de
maandelijkse vergoeding voor het onderhoud van een politiehond manueel
prorata herberekend te worden terwijl het recht op de dagelijkse vergoeding
behouden wordt.
IT gaat maandelijks de lijst van de betrokken PL bezorgen opdat het
opgevolgd kan worden.
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Vergoeding politiehond, Vervolg
Loondossier

Valideren/
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren - Goedkeuren ».

5/5

