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1. Ratione personae
De statutaire personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus die genieten van
het verlofstelsel “vierdagenweek met premie”.
2. Ratione materiae
De Federale Pensioendienst heeft ons meegedeeld dat de premie in het kader van het verlofstelsel
“vierdagenweek met premie” voor de statutaire personeelsleden niet langer onderworpen dient te worden aan
de persoonlijke en patronale pensioenbijdrage.
Om deze reden zal het SSGPI vanaf de weddecyclus van januari 2019 de premie in het kader van de
vierdagenweek met premie niet langer onderwerpen aan de persoonlijke pensioeninhouding van 7,50%,
hetgeen voor de betrokken statutaire personeelsleden in een hoger nettoloon zal resulteren.
Deze wijziging zal eveneens gevolgen hebben op het vlak van de berekening van de haard- en
standplaatstoelage alsook op het vlak van de berekening van de eindejaarstoelage.
In het verleden werd de premie van de vierdagenweek in rekening gebracht (door het jaarbedrag van de
premie toe te voegen bij de jaarwedde) om te bepalen of de haard- of standplaatstoelage verschuldigd is en
in welke mate. Zulks betekende dat het bedrag van de haard- of standplaatstoelage kon verminderen of zelfs
vervallen door de toekenning van de premie.
Vanaf de weddecyclus van januari 2019 zal de premie niet langer in aanmerking worden genomen en zal er
rekening gehouden worden met de jaarwedde voor de bepaling van het recht op de haard- of
standplaatstoelage.
Vanaf 1 januari 2019 zal er voor de berekening van de eindejaarstoelage eveneens geen rekening meer
gehouden worden met de premie van de vierdagenweek bij de vaststelling van de eindejaarstoelage.
3. In het kort…
Vanaf de weddecyclus van januari 2019 zal de premie in het kader van de vierdagenweek met premie niet
langer onderwerpen aan de persoonlijke en patronale pensioeninhoudingen.
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