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ONDERWERP

De berekening van de presentiegelden door het SSGPI – verkiezing en installatie
van nieuwe politieraden van de meergemeentepolitiezones

Referenties

1. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, B.S. 5 januari 1999 (WGP);
2. Nota DMFS_T_Helpdesk-4209-2003 van 27 februari 2004;
3. Nota SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162 van 2 december 2003.
1. Ontwerp van overeenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden;
2. Ontwerp van te nemen raadsbeslissing;
3. Formulier L-126.

Bijlage

1. Ratione personae
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2018 moet er op het niveau van de
meergemeentepolitiezones overgegaan worden tot de verkiezing en de installatie van de nieuwe
politieraden.
Met deze nota zouden wij u willen herinneren aan een aantal belangrijke principes inzake de berekening
van de presentiegelden – ten behoeve van de politieraadsleden – door het SSGPI.
2. Principes
2.1 De berekening van de presentiegelden: keuzemogelijkheid
De politieraad van een meergemeentezone kan voor de berekening van de presentiegelden een beroep doen
op het SSGPI.
Deze beslissing dient aan het SSGPI kenbaar gemaakt te worden aan de hand van het document dat
hernomen is als bijlage 2.
De politieraad van een meergemeentezone die afziet van de medewerking van het SSGPI en die ervoor
opteert de berekeningen zelf uit te voeren, deze te laten uitvoeren door de respectieve gemeentebesturen van
de zone of deze opdracht te gunnen aan een ander sociaal secretariaat, dient bij deze keuze rekening te
houden met de richtlijnen van de fiscale administratie met betrekking tot de aangifteverplichting. Ter
herinnering: op de presentiegelden wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.
De politieraad van een meergemeentezone die een beroep wenst te doen op het SSGPI dient een
overeenkomst te ondertekenen waarvan een model kan teruggevonden worden in bijlage 1. Deze
overeenkomst herneemt de wederzijdse rechten en de plichten van de beide partijen.
LET WEL: Deze overeenkomst heeft slechts een beperkte geldigheidsduur aangezien ze bij de installatie
van een nieuwe politieraad, na de gemeenteraadsverkiezingen, automatisch wordt beëindigd.
Het is aan de nieuwe politieraad om, indien gewenst, een nieuwe overeenkomst af te sluiten met het SSGPI.

2.2 De berekening van de presentiegelden door het SSGPI: minimaal vereiste gegevens
Indien het SSGPI moet instaan voor de berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden, dan
moet de meergemeentezone op haar beurt zich ertoe verbinden de minimaal vereiste gegevens voor de
verwerking van de gegevens en het uitvoeren van de fiscale verplichtingen ter beschikking te stellen.
De volgende documenten dienen overgemaakt te worden aan de bevoegde satelliet van het SSGPI:
- formulier L-002 per politieraadslid;
- een document waarin de hoedanigheid van het politieraadsraadslid wordt vermeld, met andere
woorden of het gaat om een gemeenteraadslid dan wel om een schepen.
Op basis van dit gegeven zal bepaald worden op welke fiscale fiche de presentiegelden dienen
hernomen te worden (een fiscale fiche 281.10 voor een schepen en een fiscale fiche 281.30 voor een
gemeenteraadslid);
- het gemeenteraadsbesluit met betrekking tot de verkiezing van de leden van de politieraad;
- het politieraadsbesluit waarin de waarde van de zitpenning wordt bepaald (infra punt 2.4 C).
Indien uw politiezone een beroep wenst te doen op het SSGPI voor de berekening en aangifte van de
presentiegelden van de politieraadsleden zouden wij u willen vragen om uiterlijk op 28-02-2019 de
noodzakelijke gegevens over te maken aan de bevoegde satelliet van het SSGPI. Indien wij op deze datum
geen gegevens hebben kunnen ontvangen van uw politiezone, gaat het SSGPI ervan uit dat zij niet in de
berekening dient tussen te komen.
De politieraad wordt gevraagd om maandelijks een formulier L-126 over te maken aan de bevoegde satelliet
van het SSGPI dat de nodige gegevens herneemt om de presentiegelden van de politieraadsleden te
berekenen. Een exemplaar van het formulier L-126 waarop de hoedanigheid van het politieraadslid (schepen
of gemeenteraadslid) dient hernomen te worden en dat overgemaakt moet worden aan het SSGPI is hernomen
als bijlage 3. Het formulier L-126 kan eveneens teruggevonden worden op onze website (www.ssgpi.be –
rubriek formulieren).
2.3 Latere wijzigingen in de samenstelling van de politieraad: inlichtingen die aan het SSGPI
moeten worden overgemaakt
In punt 2.2 van deze nota werd ingegaan op de vraag welke noodzakelijke gegevens er dienen overgemaakt
te worden bij de installatie van de nieuwe politieraad.
Wij willen U er tevens aan herinneren dat deze verplichting tot overmaking eveneens van toepassing is bij
elke latere wijziging in de samenstelling van de politieraad, t.t.z.:
- wijziging van de hoedanigheid van het politieraadslid (overgang van gemeenteraadslid naar schepen
of vice versa);
- wijziging in de samenstelling van de politieraad (ontslag, overlijden, vervanging,...).
Elke wijziging dient onverwijld aan het SSGPI meegedeeld te worden teneinde een correcte behandeling van
de presentiegelden, meer bepaald op het fiscaal niveau, te kunnen garanderen.
2.4 De vaststelling van het bedrag van het presentiegeld
A. Minimum- en maximumbedrag van het presentiegeld
Artikel 20ter §2 WGP bepaalt:
“de politieraadsleden ontvangen geen wedde.
Zij trekken presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad.
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld door de politieraad.
Het presentiegeld bedraagt minimum € 37,18 en maximum € 121,95.
Het bedrag van het presentiegeld, bepaald overeenkomstig §2, derde lid, wordt onderworpen aan de
geldende regeling van de koppeling aan het indexcijfer.”
Voor de berekening van het presentiegeld voor de politieraadsleden dient rekening gehouden te worden met
het feit dat:
- het minimumbedrag € 37,18 (nog te indexeren) bedraagt;
- het maximumbedrag € 121,95 (nog te indexeren) bedraagt.
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B. Index
Het presentiegeld is onderworpen aan de index.
Vanaf 1 januari 2019 mag het presentiegeld aldus nooit minder dan € 63,46 (€ 37,18 x 1,7069) en nooit meer
dan € 208,16 (€ 121,95 x 1,7069) bedragen.
C. Vaststelling van het presentiegeld door de politieraad
De politieraad heeft bij de vaststelling van het bedrag van het presentiegeld twee mogelijkheden:
- ofwel vaststellen van een basisbedrag dat gekoppeld wordt aan de index;
- ofwel vaststellen van een vast bedrag dat niet gekoppeld is aan de index.
Indien de politieraad opteert voor een vast bedrag, mag dit vast bedrag nooit lager of hoger zijn van het
wettelijk vastgestelde geïndexeerde minimum- en maximumbedrag.
Dit betekent aldus dat de politieraad bij elke indexoverschrijding dient na te gaan of het initieel vastgelegde
bedrag zich nog steeds bevindt tussen het wettelijk vastgestelde geïndexeerde minimum- en maximumbedrag.
Indien dit niet het geval is dient de politieraad een nieuw raadsbesluit te nemen waarin het nieuw vast bedrag
wordt vastgesteld.
2.5 Toezicht
Het politieraadsbesluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld is onderworpen aan het specifiek
toezicht van de toezichthoudende overheden (artikel 85 WGP en volgende).
Indien het SSGPI vaststelt dat de politieraad de bovenstaande principes met betrekking tot de vaststelling van
het bedrag van het presentiegeld niet naleeft, zullen de bevoegde toezichthoudende overheden (federaal en
provinciaal) hiervan op de hoogte gebracht worden.
3. In het kort...
Indien het SSGPI dient in te staan voor de berekening van het presentiegeld van de politieraadsleden dient
de politieraad uiterlijk op 28 februari 2019:
- een overeenkomst af te sluiten met het SSGPI;
- de minimaal vereiste gegevens over te maken aan het SSGPI.
De waarde van het presentiegeld bedraagt minimaal € 37,18 (nog te indexeren) en maximaal € 121,95. Deze
bedragen dienen nog onderworpen te worden aan de van kracht zijnde index.
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").
Hoogachtend,

Gert De Bonte
Directeur-diensthoofd SSGPI
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Bijlage 1

Ontwerp van overeenkomst betreffende de berekening van de
presentiegelden

Tussen
enerzijds het secretariaat GPI, Kroonlaan 145A te 1050 Brussel, hierna het SSGPI genoemd,
en
anderzijds de politiezone ………………………………………………………………..., hierna ‘de zone’ genoemd,
is het volgende overeengekomen:

Artikel 1: De politieraad verzoekt uitdrukkelijk dat het SSGPI zal instaan voor de berekening van de
presentiegelden van alle verkozen politieraadsleden.
Artikel 2: De zone kan geen prioriteit opeisen ten opzichte van de uitvoering van de wettelijke opdrachten
van het SSGPI met betrekking tot de personeelsleden van de zone.
Artikel 3: De zone verbindt zich ertoe de minimaal vereiste gegevens voor de verwerking van de
berekeningen en het doen van de fiscale aangifte aan het SSGPI over te maken. Het niet respecteren van
deze verplichting geeft het SSGPI het recht om, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 2
maanden, een einde te maken aan de overeenkomst.
Artikel 4: Deze overeenkomst wordt beëindigd bij de installatie van een nieuwe politieraad in de zone.

Deze overeenkomst is opgemaakt in twee exemplaren. Elk der partijen verklaart een ondertekend exemplaar
ontvangen te hebben.

Gedaan te ……………………………………… op ………………………………………. .

Namens de politiezone,

Namens het SSGPI,
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Bijlage 2

Ontwerp van te nemen politieraadsbesluit
NAAM POLITIEZONE
Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de politieraad
Zitting van …………………………………
Aanwezigen:

NAAM en voornaam, burgemeester-voorzitter,
NAAM en voornaam, politieraadsleden,
NAAM en voornaam, secretaris,

Politieraadsleden – Berekening van de presentiegelden
De politieraad heeft besloten, in openbare zitting,
Gelet op art. 12, 20ter en 22 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde
Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op art. 11 en 19 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op art. 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162;
Gelet op de bespreking in de politieraad;

Besluit met …….. stemmen voor, …….. stemmen tegen en ……… onthoudingen:
Artikel 1: De politiezone verzoekt:
( ) de berekening van de presentiegelden over te laten aan het SSGPI
( ) zelf in te staan voor de berekening van de presentiegelden (rekening houdend met de bestaande
aangifteverplichting)
(gelieve aan te kruisen wat van toepassing is)
Artikel 2: Dit besluit treedt in werking vanaf ………………………….. (gelieve een datum te vermelden)
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- de betrokken raadsleden;
- de korpschef;
- de bijzondere rekenplichtige;
- het SSGPI (t.a.v. de bevoegde satelliet).
Genomen in de zitting van de politieraad op datum van …………………………………………. .

Voor de politieraad
De secretaris,

De Voorzitter,

Voor eensluidend verklaard op ………………………………………. .
Gedelegeerd Ambtenaar
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L-126

Maand

PRESENTIEGELDEN

Jaar

voor de leden van de Politieraad

1 GEGEVENS VAN DE VOORZITTER VAN DE POLITIERAAD
NAAM

Voornaam

Politieraad van de politiezone
Verklaar dat de hieronder vermelde politieraadsleden aanwezig waren op de vergadering van de politieraad

IDENTIFICATIENUMMER

NAAM

VOORNAAM

SCHEPEN

BEDRAG

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

2 GOED VOOR BETALING
Opgemaakt te:
Op:
Handtekening:

Het decentralisatiemodel

Base

Light

3 PROCEDURE
Het formulier L-126 maakt u op in 1 exemplaar en stuurt u naar de bevoegde Satelliet van het SSGPI.

Full

AANTAL
VERGADERINGEN

