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Aan de bijzondere rekenplichtige van de lokale politiezone

ONDERWERP

Politiebegroting 2019

Referenties

1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten (RPPol), BS 31 maart 2001 (art. XI.II.13 §1 en art.
XII.XI.59 RPPol);
2. Koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen
termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector, BS
30 maart 1984 (art. 2);
3. Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake
ambtenarenzaken, BS 22 december 2016 (art. 7);
4. Ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve
van de politiezones, BS 28 november 2017;
5. Nota SSGPI van 2 augustus 2017 met als onderwerp “wedde december –
uitvoeringsdatum” (referentie SSGPI-RIO-2017/556).

1. Algemeen
Op 5 juni 2018 zal de begrotingsmodule voor de opmaak van de begroting van 2019 en volgende
(meerjarenplan) voor de lokale politiezones ter beschikking gesteld worden. Deze begrotingsmodule houdt
reeds rekening met de wijzigingen aan het politiestatuut die afgesproken werden op het Hoog Overlegcomité
van 13 maart 2018 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).
2. Herinnering
Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984, aangepast bij wet van 11
december 2016, heeft de uitbetaling van de wedde van de maand december van de jaren 2016 tot en met
2019 voor de personeelsleden van de lokale politie plaats op de eerste werkdag van de maand januari van
het volgende jaar.
Hieruit volgt aldus dat de wedde van december 2016, 2017, 2018 en 2019 respectievelijk uitbetaald dient te
worden op de eerste werkdag van 2017, 2018, 2019 en 2020.
Of met andere woorden de wedde van december 2019 wordt voor de laatste maal betaald op de eerste
werkdag van januari 2020.
Vanaf 2020 zal de wedde van december betaald worden in december. Het is dan ook in 2020 dat er voor de
personeelsleden 13 maanden betaald moeten worden.
Voor de opmaak van de politiebegroting 2019 stelt de PLP 56 een overgangsperiode in die de politiezones
toelaat om tot 31 december 2019, de kredieten voor de wedden van december ‘dienstjaar N-1’ nog te
budgetteren in het financiële jaar N ‘vorig dienstjaar’. Het jaar 2019 is bijgevolg het laatste jaar waarin de
wedde van de maand december (dienstjaar X-1) kan worden ingeschreven in het financiële dienstjaar N
(vorig dienstjaar).

Wanneer een politiezone is overgegaan tot een aanpassing van de politiebegroting waarbij de wedde van
december ‘dienstjaar N-1 – lees 2019) gebudgetteerd werd in het financiële dienstjaar ‘N-1’: lees 2019), zal
de wedde van december 2019 nog steeds betaald worden op de eerste werkdag van januari 2020. De betaal, de boekhoud- (BHCP) en de controlebestanden (BLLC) die het SSGPI aanlevert zullen aldus geen rekening
houden met deze wijziging in de politiebegroting.
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") of met de FOD Binnenlandse Zaken –
Directie Politiebeheer (politiebeheer@ibz.fgov.be).

Hoogachtend,

Gert De Bonte
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI
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