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Geadresseerden

Aan de personeelsdiensten van de eenheden en diensten van de federale politie

ONDERWERP

Betaling van de wedde van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden
van de federale politie in december 2017 – Fiscale gevolgen

Referenties

1.

2.

3.
4.
5.

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001 (art. XI.II.13 §1 en art.
XII.XI.59 RPPol);
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);
Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake
ambtenarenzaken, BS 22 december 2016 (art. 7);
Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30 juli 1992
(WIB 1992, art. 171,6°);
Nota SSGPI van 2 augustus 2017 met als onderwerp “wedde december –
uitvoeringsdatum” (referentie SSGPI-RIO-2017/556).

1. Ratione personae
De contractuele en statutaire personeelsleden van de federale politie die na vervallen termijn betaald worden.
De personeelsleden van de lokale politie alsook de personeelsleden van de federale politie die voorafbetaald
worden vallen buiten het toepassingsgebied van deze nota (cfr referentie 5).
2. Ratione materiae
Vanaf 2017 wordt de wedde van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden van de federale
politie op de voorlaatste werkdag van december betaald in plaats van op de eerste werkdag van januari van
het eerstvolgende kalenderjaar.
2.1. Fiscale fiche
De wijziging van de betaaldatum van de wedde van december 2017 heeft tot gevolg dat de nabetaalde
personeelsleden voor het jaar 2017 13 maanden loon in plaats van 12 maanden loon zullen ontvangen.
Om te voorkomen dat het personeelslid op 13 maand (progressief) belast zou worden, wordt overeenkomstig
artikel 171,6° WIB die wedde van december voor de eerste en enige keer afzonderlijk belast ‘tegen de
aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de andere belastbare inkomsten’.
Dit heeft tot gevolg dat de wedde van december 2017 niet belast zal worden tegen de gewone aanslagvoet
(die toegepast wordt voor de andere bezoldigingen die het personeelslid ontving in 2017), maar dat de wedde
van december 2017 belast zal worden aan de gemiddelde aanslagvoet van die andere bezoldigingen voor
2017.
Op de fiscale fiche met betrekking tot de inkomsten van 2017 zal de wedde van december 2017 vermeld
worden onder een aparte rubriek, meer bepaald de rubriek ‘Afzonderlijk belastbare inkomsten’ bezoldigingen van de maand december (Overheid)’.

2.2. Bedrijfsvoorheffing
Op het vlak van de bedrijfsvoorheffing werd er geen specifieke toepassingsregel voorzien. De wedde van de
maand december 2017 moet worden beschouwd als normale bezoldiging en de normale schalen inzake
bedrijfsvoorheffing zijn hierop van toepassing.
3. In het kort …
De wedde van december 2017 zal voor de personeelsleden van de federale politie, die na vervallen termijn
betaald worden, betaald worden op de voorlaatste werkdag van de maand december 2017. Die wedde zal
apart vermeld worden op de fiscale fiche met betrekking tot het inkomstenjaar 2017 en zal belast worden
tegen de gemiddelde aanslagvoet van 2017.
Voor bijkomende inlichtingen kunnen de personeelsdiensten steeds rechtstreeks contact opnemen met de
bevoegde satelliet van het SSGPI of met het callcenter Polsupport op het nummer 0800/99 271.
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