Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie politiebeheer

Brussel, 27 november 2012
Ter attentie van :
Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,
Aan de Heer Gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad,

-

Ter informatie :
Aan de Dames en Heren Burgemeesters,
Aan Mevrouw de Commissaris-generaal van de federale politie,
Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie,
Aan de Dames en Heren Korpschefs,
Aan de Dames en Heren Bijzondere Rekenplichtigen.

-

-

Betreft: Ministeriële omzendbrief PLP 49 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen
van de politiebegroting voor 2013 ten behoeve van de politiezones.

Geachte Dames, Heren,
Deze omzendbrief heeft als doel de gegevens, noodzakelijk voor het opstellen van de begroting van
de politiezones voor het begrotingsjaar 2013, te bundelen. Hij vormt een referentiedocument bestemd
voor de korpschefs, de bijzondere rekenplichtigen, maar ook de politieraadsleden die de
eindbeslissers blijven voor de begrotingsopmaak van de politiezone.
Om de personen die belast zijn met de begrotingsopmaak zo spoedig mogelijk te laten beschikken
over de gegevens betreffende de federale dotaties, werden de bedragen gepubliceerd op de website
van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (www.besafe.be). Hetzelfde geldt voor dit
document.
Tot slot, ondanks het feit dat deze omzendbrief met zorg werd opgesteld, bestaat de mogelijkheid dat
sommige van uw vragen nog onbeantwoord blijven. Ik verzoek u dan ook contact op te nemen met
mijn Administratie die te uwer beschikking staat voor bijkomende inlichtingen.
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I.

INLEIDING

Voor de toepassing van deze omzendbrief wordt verstaan onder:
• « WGP » : wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
• « ARPC » Koninklijk besluit van 5 juli 2010 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 5 september
2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;
• « NGW » : Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
• « RAAD » : gemeenteraad in de ééngemeentezones – politieraad in de meergemeentezones;
• « COLLEGE »: college van burgemeester en schepenen in de ééngemeentezones – politiecollege in de
meergemeentezones;
• « DIENSTJAAR N » : het jaar waarop de begroting slaat;
• « DIENSTJAAR N-1 » : het jaar voorafgaand;

II. ONDERRICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD

1.

TOTSTANDKOMING VAN DE BEGROTING

1.1. WETTELIJK KADER
De begrotingsopmaak alsook de stemming en de goedkeuring ervan worden geregeld bij artikel 34 WGP dat
het artikel 241 en gedeeltelijk de Titel VI, Hoofdstukken 1 en 2 NGW toepasbaar maakt.
De begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften van de politiezones zijn bepaald door het
ARPC. Merken wij op dat de uitgaven en de ontvangsten van de lokale politie bij voorkeur worden
ingeschreven onder de functionele code 330xx. De functionele en economische classificatie, de classificatie
van de algemene en individuele rekeningen, alsook van de minimale rekeningenstelsels en van de suffixen,
worden bepaald in de bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 van het ARPC.
De inhoud/betekenis van de economische codes dient strikt te worden gerespecteerd, enkel de omschrijving
mag vervangen worden door een duidelijkere omschrijving aangepast aan de lokale politiezone. Dat geldt
evenwel niet voor de begrotingsartikels betreffende de federale dotaties waarvan de omschrijving moet
toegepast worden in de oorspronkelijke vorm.
1.2. MODEL VAN DE BEGROTING
Het model van de politiebegroting is deze van de gemeentebegroting. Ik verzoek u dit model en de
navolgende wijzigingen ervan strikt te willen respecteren.
Het titelblad en de eerste bladzijde van de politiebegroting staan ter beschikking op de website van de
1
Algemene Directie Veiligheid en Preventie (www.besafe.be)
1.3. FINANCIËLE MEERJARENPLANNING
De meerjarenplanning wordt meer en meer noodzakelijk op lokaal vlak om op middellange termijn een
begrotingsvisie te ontwikkelen tegenover de beschikbare financiële capaciteiten. Een identieke aanpak op

1

Klikken op «Politiebeheer» / «Budget en financieel beheer» / «Onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting» of via de
link op de website infozone.

vlak van de politiezones lijkt mij dan ook aan te bevelen omwille van de impact van de begroting van de
lokale politie of de gemeentelijke dotatie ervan op de meerjarenplanning en de begroting van de gemeenten.
De komende samenstelling van de politieraden, na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, zal
het uitstellen van de nieuwe zonale veiligheidsplannen met zich meebrengen. Als het zonaal veiligheidsplan
en de implementatie ervan waardevolle indicatoren zijn voor de financiële meerjarenplanning, dan moet hier
dus rekening worden gehouden met de bijzondere situatie van het jaar 2013 waarin de huidige plannen hun
uitwerking zullen blijven hebben.

2.

STEMMEN VAN DE BEGROTING

Vooraleer de raad beraadslaagt over de begroting van de uitgaven en inkomsten, bespreekt het college het
project (rapport) dat het heeft opgesteld na het advies van de commissie te hebben gekregen waarin
minstens één lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzondere rekenplichtige zetelen.
Wij wijzen er eveneens op dat er in begrotingsaangelegenheden een afwijking bestaat op de algemene regel
volgens dewelke ieder lid van de politieraad over één stem beschikt bij de stemmingen. Voor de vaststelling
van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen beschikt elke groep vertegenwoordigers
van één gemeente in de politieraad over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de
gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. (artikel 26 WGP). Deze stemmen worden
gelijk verdeeld onder de groep vertegenwoordigers van een gemeente.
Bovendien beschikt ieder politieraadslid het hele jaar over een identiek aantal stemmen, wat ook het aantal
vertegenwoordigers van zijn gemeente is, tijdens de zitting(en) van de raad waar een beslissing genomen
wordt inzake begroting(swijzigingen) en jaarrekeningen. Bijgevolg is de stem van een afwezig raadslid
onherroepelijk verloren en kan deze niet tussen de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenten
2
waartoe hij behoort, herverdeeld worden.
In het K.B. van 20 december 2000 (B.S. 29 december 2000) wordt meer informatie verstrekt over de
precieze berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het
politiecollege, verder verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001 (B.S. 13 april
2001) en PLP 43 van 12 oktober 2007(B.S. 29 oktober 2007).
Elke burgemeester beschikt over een aantal stemmen naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die
zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt. (art. 24 WGP). Het begrip “minimum politiedotatie” verwijst
naar de bijdrage die elke gemeente stort aan de meergemeentepolitiezone voor de verwezenlijking door de
lokale politie van de basispolitiezorg samen met de minimale dienstverlening die wordt gewaarborgd aan de
overheden en de burgers (art. 3 WGP). De wetgever heeft duidelijk gewenst dat een eventuele verhoging
van de bijdrage van een gemeente aan de begroting van de politiezone met het oog op de uitvoering van de
opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente (art. 36, 4° en 40, derde lid WGP), geensz ins
de verdeling van de stemmen binnen het politiecollege mag beïnvloeden en bij extensie binnen de
politieraad 3. Een gemeente die de lokale politie zou financieren met het oog op het nastreven van dergelijke
bijzondere doelstellingen (bijvoorbeeld: een verscherpt toezicht in de omgeving van de scholen in sommige
wijken van de gemeente; oprichten van een hondenbrigade, zelfs indien de andere gemeenten er geen
wensen) mag zich hier dus niet op beroepen om een groter stemmenaantal te verkrijgen.
Deze verdeling van de stemmen binnen het politiecollege moet jaarlijks worden herzien door zich te baseren
op de bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de zonale rekeningen die werden goedgekeurd
door de toezichthoudende overheid. De stemmenverdeling dient immers een weerspiegeling te zijn van de

2

Zie hieromtrent het punt V van de ministeriële omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad en
het politiecollege, B.S. 27 oktober 2003.

3

Zie Memorie van toelichting bij de WGP (art. 24).
5

financiële bijdrage die elke gemeente reëel investeert ten gunste van de politiezone, vandaar de verwijzing
naar de zonale rekeningen. Bij ontstentenis van het afsluiten van de rekening 2011, goedgekeurd door de
toezichthoudende overheid, zal de stemmenverdeling worden herzien en gebaseerd zijn op de financiële
bijdrage van elk van de gemeenten van de meergemeentezone, zoals bepaald in de laatste gemeentelijke
rekening, goedgekeurd door de toezichthoudende overheid.

3.

HET GEBRUIK VAN ‘VOORLOPIGE KREDIETEN' IN AFWACHTING VAN
GOEDKEURING VAN DE BEGROTING DOOR DE TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID

DE

Zolang de begroting ‘dienstjaar N’ nog niet is goedgekeurd door de gouverneur, kunnen, conform artikel 13
van het ARPC, via voorlopige kredieten' of voorlopige twaalfden', uitgaven worden verricht in ‘dienstjaar N’,
echter alleen op de gewone dienst.
Er kunnen zich hierbij twee mogelijkheden voordoen:
De begroting ‘dienstjaar N’ werd door de raad NIET GOEDGEKEURD vóór 1 januari ‘dienstjaar N’:
de raad dient in dit geval in ‘dienstjaar N-1’ de voorlopige kredieten ‘dienstjaar N’ uitdrukkelijk vast te stellen
via een afzonderlijk raadsbesluit; het is mogelijk om één of meerdere, voorlopige twaalfden' goed te keuren;
de aanwending van voorlopige kredieten op de gewone dienst mag per verlopen of begonnen maand niet
meer bedragen dan één twaalfde van het begrotingskrediet van het vorige dienstjaar (‘dienstjaar N-1’); deze
beperking is niet van toepassing op de uitgaven voor de bezoldiging van het personeel, voor de betaling van
verzekeringspremies, voor de betaling van belastingen en voor de betaling van aflossingen en intresten op
leningen.
De begroting ‘dienstjaar N’ werd door de raad GOEDGEKEURD vóór 1 januari ‘dienstjaar N’, maar werd nog
niet door de gouverneur goedgekeurd vóór 1 januari ‘dienstjaar N’:
de raad dient GEEN afzonderlijk raadsbesluit te treffen;
de aanwending van voorlopige kredieten op de gewone dienst mag per verlopen of begonnen maand niet
meer bedragen dan één twaalfde van het begrotingskrediet van het lopende dienstjaar (‘dienstjaar N’) of van
het begrotingskrediet van het vorige dienstjaar (‘dienstjaar N-1’) als dit kleiner is dan het krediet van het
lopende dienstjaar (‘dienstjaar N’); deze beperking is niet van toepassing op de uitgaven voor de bezoldiging
van het personeel, voor de betaling van verzekeringspremies, voor de betaling van belastingen en voor de
betaling van aflossingen en interesten op leningen.
We vestigen bijkomend de aandacht op het feit dat de begrippen "verplichte/niet-verplichte uitgaven" en
"uitgaven welke ambtshalve worden opgenomen" momenteel niet voorkomen in het ARPC. Artikel 13, §2
van het ARPC bepaalt dat de beperkingen m.b.t. voorlopige kredieten niet gelden voor volgende uitgaven:
bezoldiging van het personeel; betaling van de verzekeringspremies; betaling van de belastingen en betaling
van aflossingen en intresten op leningen.

4.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Het verdient aanbeveling om de begrotingswijzigingen tijdig op te maken zodat een regelmatige vastlegging
van de uitgaven niet in het gedrang komt. Naar analogie met de gemeenten wordt een uiterste datum
vastgelegd voor het versturen van een begrotingswijziging ‘dienstjaar N’ naar de gouverneur, namelijk 15
november ‘dienstjaar N’.
De politiezones hebben er alle belang bij de laatste begrotingswijziging zeer nauwkeurig te ramen zodat de
laatste begrotingscijfers zo dicht mogelijk de begrotingsrekening benaderen. Dit laat toe de volgende
begroting realistischer op te stellen.
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5.

SPECIFIEK
GOEDKEURINGSTOEZICHT
OP
DE
BEGROTING,
DE
BEGROTINGSWIJZIGINGEN, DE BIJDRAGE VAN EEN GEMEENTE EN DE ERIN
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

5.1. WETTELIJKE KADER
Het specifiek toezicht op de begroting, de begrotingswijzigingen en de financiële bijdrage van de gemeenten
aan de meergemeentezone wordt geregeld door de artikelen 71 tot 76 van de WGP. Voor meer informatie
betreffende de toezichtsprocedures en de desbetreffende termijnen, verwijzen we naar de omzendbrief PLP
12 van 8 oktober 2001.
5.2. DOORZENDING VAN DE BEGROTING EN DE BIJLAGEN
De begroting en de bijlagen worden in drie papieren exemplaren naar de gouverneur verstuurd; hetzelfde
geldt voor de begrotingswijzigingen. Deze bijlagen moeten gelijktijdig met de begroting worden overgemaakt,
met uitzondering van het bewijs van aanplakking en van bepaalde bewijsstukken waarover de politiezone
nog niet beschikt bij het overmaken van de begroting.
De volledige lijst van die documenten wordt opgenomen in de bijlage 1 bij deze omzendbrief.
Bij de begroting hoort eveneens een samenvattend overzicht dat, elektronisch of via CD-Rom, ingeval dit
toegelaten zou zijn, aan de gouverneur dient te worden overgemaakt. De “lay-out” van het samenvattend
overzicht kan worden gedownloaded op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie
(www.besafe.be)4 of via de link op de website www.infozone.be.
Wanneer de begroting krachtens de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, haar uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende teksten, in twee talen moet worden
opgesteld, wordt ze in de twee talen voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de stukken die aan de begroting zijn
gevoegd en die in twee talen zijn opgesteld.
Tot slot is het de taak van de gouverneur om erop toe te zien dat het elektronisch bestand en de papieren
versie van de goedgekeurde begroting uitsluitend de door hem goedgekeurde en gecontroleerde cijfers
bevatten, eventueel aangevuld met de geformuleerde opmerkingen.
Provincie

E-mail

cdrom

Contactpersoon

Brussel-Hoofdstad

Lynn.vandewiele@brugouverneur.irisnet.be

JA

VAN DE WIELE, Lynn

Waals-Brabant

tutellepolice@gouverneurbw.be

JA

SERMEUS, Corinne

Henegouwen

veronique.cambier@ibz.fgov.be

JA

CAMBIER, Veronique

Luxemburg

magin.christian@skynet.be

JA

MAGIN, Christian

Luik

b.maes.police@skynet.be
e.vandervorst.police@skynet.be

JA
JA

MAES, Brigitte
VANDERVORST, Eric

Namen

teresa.cernero@gouv-namur.be

JA

CERNERO, Teresa

Antwerpen

toezichtlokalepolitie@fed.provant.be

JA

GOETSCHALCKX, Hugo

Vlaams-Brabant

ronny.vanherck@vlaamsbrabant.be

JA

VAN HERCK, Ronny

West-Vlaanderen

sarah.maes@ibz.fgov.be

JA

MAES, Sarah

sabine.vanborm@ibz.fgov.be

VANBORM, Sabine

Oost-Vlaanderen

ina.focke@oost-vlaanderen.be

JA

FOCKE, Ina

Limburg

federaal@limburg.be

JA

VANDENBOSCH, Sara

4

Klik op het tabblad «Lokaal beleid en politie», vervolgens op het tabblad «Politiebeheer» dat zich in de linkerkolom op de website
bevindt >, en ten slotte op het tabblad «Budget en financieel beheer».
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III. ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE DE GEWONE DIENST
Wat de minimale begrotingsnormen betreft, verzoek ik u om in de gewone uitgaven-begroting ‘dienstjaar N’
minimaal de begrotingskredieten in te schrijven die noodzakelijk zijn voor de correcte bezoldiging van het
personeel en voor een goede werking van de politiezone.

1.

DE GEWONE UITGAVEN – PERSONEEL (70)

1.1. ALGEMEEN
De personeelsuitgaven dienen realistisch te worden geraamd rekening houdend met volgende factoren:
•

Naleving van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, B.S., 12 oktober
2001;

•

Toekenning van periodieke verhogingen en het tijdstip ervan;

•

De reële of de waarschijnlijke stijging of daling van het aantal personeelsleden;

•

De maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex (zie infra)

•

De begrotingskredieten nodig om te voldoen aan de verplichtingen/uitgaven betreffende de nietprestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies in de loop van het dienstjaar ‘dienstjaar N’

•

De nodige begrotingskredieten voor de laatste referentieperiode ‘dienstjaar N-1’ tot en met de
voorlaatste referentieperiode ‘dienstjaar N’ om te voldoen aan de verplichtingen/uitgaven inzake
prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies

1.2. DE WEDDE VAN DE PERSONEELSLEDEN
1.2.1.

De vooruitzichten van de evolutie van de gezondheidsindex

Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex van het Planbureau (6 november 2012)
zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 119,62 punten) plaatsvinden in november
2012. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel en de hierop betrekking hebbende
sociale uitkeringen respectievelijk in december 2012 en in januari 2013 met 2% aangepast worden aan de
gestegen levensduurte. De volgende overschrijding zou niet plaatsvinden in het jaar 2013.
Voor de meest actuele informatie hierover kan u terecht op de site van het Federaal Planbureau
(www.plan.be)
1.2.2.

De wedde van de maand december

Wij wijzen erop dat in uitvoering van het artikel XI.II.13. §1, RPPol alle leden van de geïntegreerde politie
worden betaald na vervallen termijn en volgens hetzelfde tijdschema dan datgene van toepassing op de
ambtenaren van de federale ministeries. Er werd evenwel een overgangsmaatregel ingevoerd voor de
voormalige personeelsleden van het operationeel kader die op 30 maart 2001 het statuut van personeelslid
van het operationeel korps van een gemeentelijke politiekorps hadden 5.
De nodige kredieten moeten bijgevolg voorzien worden om te voldoen aan de verplichtingen/uitgaven
betreffende de niet-prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies in de loop van het dienstjaar
‘dienstjaar N’:
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Zie voor de voorafgaande betaling het artikel XII.XI.59 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten (RPPol)
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Inzake wedden en niet-prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies, bevat de begroting
‘dienstjaar N’ de nodige begrotingskredieten voor de volgende maanden, teneinde te voldoen aan de
verplichtingen/uitgaven in de loop van het dienstjaar ‘dienstjaar N’:
→

december ‘dienstjaar N-1’ tot en met november ‘dienstjaar N’ voor wat betreft:
-

→

de gewezen personeelsleden van de federale politie;
de gewezen gemeentelijke personeelsleden die niet het statuut hadden van personeelslid van het
operationeel korps van de gemeentepolitie op 31 maart 2001;
alle nieuwe, sinds 1 april 2001, aangeworven personeelsleden (zij hebben immers het recht van
voorafbetaling niet verworven vóór 1 april 2001);

bij overgangsregeling, januari ‘dienstjaar N’ tot en met december ‘dienstjaar N’ voor wat betreft de
gewezen leden van het operationeel korps van de gemeentepolitie die het recht op voorafbetaling
verworven hadden vóór 1 april 2001.

Net als vorig jaar vestig ik uw aandacht op het feit dat de kredieten voor de wedden december ‘dienstjaar N1’ en de niet-prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies december ‘dienstjaar N-1’ niet langer
mogen begroot worden binnen het eigenlijk financieel dienstjaar “dienstjaar N’. De kredieten voor de wedden
“dienstjaar N-1” dienen begroot te worden binnen het eigenlijk financieel dienstjaar “vorige dienstjaren”,
gezien de wedden hun oorsprong vinden in het vorige dienstjaar.
Deze interpretatie vloeit voort uit de gezamenlijke lezing van de artikelen 34 WGP, 5 ARPC, XI.II.13 en
XII.XI.59 RPPol en artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na
vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector.
Aangezien immers onder de begroting van een politiezone moet worden verstaan «de precieze raming van
alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan» (art. 5
ARPC) en dat «het financieel dienstjaar van de gemeente of van de meergemeentezone overeenkomt met
het burgerlijk jaar» (art. 238 NGW toepasbaar gemaakt door art. 34 WGP), bevatten de personeelsuitgaven
op de Begroting van het jaar ‘N’ niet de wedde van de maand december van de personeelsleden afkomstig
van de voormalige rijkswacht en van de leden van het administratief en logistiek personeel en van het
operationeel kader aangeworven vanaf 1 april 2001, dat immers geen uitgave vormt die kan worden
uitgevoerd in de loop van het financieel dienstjaar ‘N’ en bijgevolg op de Begroting van het jaar ‘N+1’ moet
worden ingeschreven. Die inschrijving vloeit rechtstreeks voort uit de reglementaire bepaling die voorziet dat
de betaling van de wedde van deze laatsten hetzelfde tijdschema volgt dan datgene van toepassing op de
ambtenaren van de federale overheidsdiensten (art. XI.II.13 en XII.XI.59 RPPol), met name dat de wedde
van de maand december wordt betaald op de eerste werkdag van de maand januari van het volgende jaar
(art. 2 van het koninklijk besluit nr. 279).
Het artikel 238 NGW toepasbaar gemaakt door het artikel 34 WGP stelt evenwel dat «alleen de rechten
verkregen door de gemeente en de verplichtingen aangegaan ten opzichte van de schuldeisers tijdens dit
dienstjaar, ongeacht het dienstjaar waarin zij worden vereffend, tot een dienstjaar behoren»; het is bijgevolg
de taak van de politieraad om de personeelsuitgaven van de voornoemde personeelsleden te verbinden aan
de «vorige dienstjaren» vermits de aangegane vastlegging die men moet betalen, effectief is ontstaan tijdens
het dienstjaar ‘N’.
1.2.3.

Vakantiegeld

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april
2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten is het percentage
van 92% van de maandwedde van toepassing op het vakantiegeld van alle personeelsleden van de
politiediensten.
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1.3. SOCIALE ZEKERHEIDS- EN PENSIOENBIJDRAGEN (RSZPPO)
1.3.1.

Sociale zekerheids- en pensioenbijdragen voor de jaren 2005-2009

De CDVU en de RSZPPO streven actief hun regularisering van de sociale zekerheidsbijdragen na voor de
jaren 2005-2009 omwille van de verjaringstermijn die van toepassing is voor en ten aanzien van de
vorderingen van de RSZPPO. Wij herinneren eraan dat deze termijn werd verlengd tot 7 jaar voor de
lokalepolitiezones6.
1.3.2.

Percentages sociale zekerheids- en pensioensbijdragen voor het jaar 2013

De wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale
politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse
wijzigingsbepalingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011.
Die wet hervormt, met ingang vanaf 1 januari 2012, het huidige pensioensysteem van de vastbenoemde
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten aangesloten inzake pensioen bij de
RSZPPO door de oprichting van een gesoldariseerd pensioenfonds van de RSZPPO dat de huidige
pensioenpools 1 en 2 zal bevatten, alsook het luik betreffende de lokale politie van de huidige pool 5 (=
pensioenfonds van de geïntegreerde politie). De basispensioenbijdragevoeten voor de periode 2012-2016
worden als volgt bepaald in de wet betreffende de lokale politiezone:
Lokale politiezones
2012

31% waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage

2013

34% waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage

2014

37% waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage

2015

40% waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage

2016

41,5% waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage

Er werd evenwel een vermindering van de basispensioenbijdragevoeten toegekend voor de jaren 2012,
2013 en 2014 op basis van een tussenkomst van het reservefonds van het gemeenschappelijk
pensioenstelsel van de plaatselijke besturen, dit overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 november
7
2001 . Het grootste deel van die reserves werd toegewezen aan de besturen van de voormalige pool 1 en
aan de lokale politiezones (voormalige pool 5) met dien verstande dat zij de besturen zijn die zijn
onderworpen aan de grootste stijging van de basisbijdragevoet. Dit betekent voor de politiezones een
vermindering van de basisbijdragevoeten van 2% voor het jaar 2012 en van 3% voor de jaren 2013 en 2014.

Lokale politiezones
2012

29 % waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage
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Programma-wet van 27 december 2005, B.S., 30 december 2005. Wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het
sociaal overleg (B.S., 19 juli 2005)
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Koninklijk besluit van 13 november 2011 ter uitvoering van de artikelen 13, eerste lid, 2), en 22, § 3, van de wet van 24 oktober 2011
tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor
de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse
wijzigingsbepalingen, B.S., 18 november 2011.
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2013

31 % waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage

2014

34 % waarvan 7,50% persoonlijke bijdrage

Hieronder de percentages van de sociale zekerheids- en pensioenbijdragen die van toepassing zijn in 2013
op de vastbenoemden, contractuelen en Gesco’s8.
VASTBENOEMDEN
BIJDRAGE

CONTRACTUELEN

GESCO’S

BIJDRAGE

BIJDRAGE

Werkgever

Werknemer

Werkgever

Werknemer

Werkgever

Werknemer

Gezondheidszorg

3,80%

3,55%

3,80%

3,55%

-

3,55%

Fonds voor collectieve
uitrustingen en diensten

0,05%

-

0,05%

-

0,05%

-

Kinderbijslag

5,25%

-

5,25%

-

-

-

Beroepsziekten

0,17%

-

0,17%

-

-

-

Asbestfonds

0,01%

Loonmatiging

6,19%

-

6,91%

-

5,67%

-

Ziekte-uitkeringen

-

-

2,35%

1,15%

-

1,15%

0,01%

Werkloosheid

-

-

1,46%

0,87%

-

0,87%

SUBTOTAAL

15,47%

3,55%

20,00%

5,57%

5,73%

5,57%

Pensioenen

23,50%*

7,50%

8,86%

7,50%

-

7,50%

TOTAAL

38,97%

11,05%

28,86%

13,07%

5,73%

13,07%

Arbeidsongevallen
Gemeenschappelijke sociale
dienst

1.3.3.

0,01%

Contract (raming 1,7 %)

Contract (raming 1,7 %)

Contract(raming 1,7 %)

0,15%

0,15%

0,15%

De responsabiliseringsbijdrage

De voornoemde wet van 24 oktober 2011 voorziet de invoering van een responsabiliseringsbijdrage ten laste
van de lokale besturen waarvan de individuele pensioenlasten hoger zijn dan de ontvangsten van de
gestorte basisbijdragen.
Deze nieuwe bijdrage komt overeen met het verschil tussen de individuele pensioenslasten enerzijds en de
gestorte basisbijdragen anderzijds, vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt (voor het jaar N)
die jaarlijks door RSZPPO in juni van het volgende burgerlijke jaar wordt bepaald (jaar N+1). Anders gezegd,
de politiezones die voor het jaar 2012 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn, moeten die maar
aan RSZPPO betalen in de maand december 2013.
Het is bijgevolg de taak van de politiezones om in het budget 2013 (vorige dienstjaar), onder het
begrotingsartikel 2012 - 330/113-xx, de nodige kredieten te voorzien voor de betaling van de
responsabiliseringsbijdrage 2012. Ik raad de politiezones die de responsabiliseringsbijdrage 2012 al in de
begroting 2012 hadden voorzien aan om, met het oog op de responsabiliseringsbijdragen 2013 en 2014, een
reservefonds op te richten overeenkomstig het artikel 8 van het ARPC.
1.3.4.

De vergoedingen van de bijzondere rekenplichtige en van de secretaris van de
politiezone

Wij herinneren eraan dat de vergoedingen van de bijzondere rekenplichtige en van de secretaris van de
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Gesco: gesubsidieerd contractueel personeelslid.
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politiezone uitsluitend
pensioenbijdrage.

onderworpen

zijn

aan

de

sociale

zekerheidsbijdragen

en

niet

aan

de

1.4. BEREKENINGSMODULE PERSONEELSKOSTEN 2013
Om de politiezones te helpen bij het realistisch ramen van de personeelsuitgaven 2013 wordt u de
berekeningsmodule “BudgPersPZAutom-n” ter beschikking gesteld via de website www.ssgpi.be (zie
rubriek “Handleidingen”).
Eventueel bijkomende ondersteuning kan aangevraagd worden via het Contactcenter van het SSGPI op het
nummer 02/554.43.16 of via e-mail: ssgpi.helpdesk@police.be.
De gegevens, nodig om de berekeningsmodule in te vullen, worden NIET meer via “VERA” aangeleverd aan
de bijzondere rekenplichtigen en eventuele andere gemachtigden Elke zone kan via de login in “Themis”
permanent de Baremische Elementen en/of Supplementen voor zichzelf aanmaken en downloaden.
Voor meer informatie betreffende de module verwijs ik u naar de vorige begrotingsomzendbrief (PLP 48).
1.5. MOGELIJKE SUBFUNCTIES INZAKE PERSONEELSUITGAVEN
Conform de ter beschikking gestelde berekeningmodule zijn de subfuncties 33001 tot en met 33069
voorbehouden voor de budgettering van de personeelsuitgaven van het operationeel kader. De marge laat
toe om in afwachting van een volwaardige analytische boekhouding een bijkomende uitsplitsing te maken
volgens de behoeften van de zone. De subfuncties 33070 tot en met 33097 worden voorbehouden voor het
administratief en logistiek personeel (CaLog).
De personeelsuitgaven in verband met de Gesco's die naar de politiezones werden overgeheveld dienen in
de politiebegroting te worden gebudgetteerd, evenals de eraan verbonden premie. De premie van de hogere
overheden voor de Gesco's dient te worden gebudgetteerd onder artikel 330/465-05.
De subfunctie 33098 wordt voorbehouden voor de budgettering van de toelage aan de secretaris van de
politiezone. De toelage aan de secretaris is facultatief en kan conform artikel 32bis van de WGP worden
vastgesteld door de raad binnen de voorwaarden van het K.B. van 29 november 2001 tot vaststelling van de
toelage van de bijzondere rekenplichtige van de politiezone (B.S. 12 december 2001). De toelage is alleen
onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdrage, dus niet aan een pensioenbijdrage.
De subfunctie 33099 wordt voorbehouden voor de budgettering van de verplichte toelage aan de bijzondere
rekenplichtige. Het betreft hier het geval waarbij een gemeenteontvanger, een ontvanger van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) of een personeelslid van een gemeente, OCMW of
politiezone, conform artikel 30 van de WGP, optreedt als bijzondere rekenplichtige. Indien het gaat om een
gewestelijke ontvanger dient u te kijken naar III.3.3. van huidige omzendbrief
De subfunctie 33000 (voorbehouden voor de raadsleden) mag niet worden gebruikt.

2.

DE GEWONE UITGAVEN - WERKINGSKOSTEN (71)

2.1. VERGOEDINGEN
In verband met de vergoeding voor telefoon, onderhoud van uniform, maaltijd- en verblijfskost,
dienstverplaatsingen wordt een economische code uit de reeks "121-xx" aangewend. Aan de loonelementen
die begroot moeten worden op deze economische codes wordt eveneens, naar analogie met de
personeelsuitgaven, een suffix toegevoegd.
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De gedetailleerde berekening van de gebudgetteerde bedragen ingeschreven onder de economische codes
121-XX wordt bijkomend, per soort vergoeding, vermeld in de tabel van het personeel van de politiezone.
Hierbij kan de berekeningsmodule voor de personeelskosten vermeld in punt III.1.4 van huidige omzendbrief
als basis dienen.
2.2. AANKOPEN INDIVIDUELE BASIS- EN FUNCTIEUITRUSTING
De aankopen dienen te worden begroot onder de economische code 124-05 "Aankoop individuele basis- en
functieuitrusting". Bij voorkeur wordt een onderscheid gemaakt tussen de basisuitrusting en de
functieuitrusting.
9

Bij de opmaak van de begroting ‘dienstjaar N’ moet, overeenkomstig de omzendbrief GPI 31 , rekening
worden gehouden met de overgang bij mobiliteit van personeelsleden tussen de zones van de lokale politie,
van de federale naar de lokale politie en van de lokale naar de federale politie. Hierbij staat de plaats van
bestemming in voor de financiering van de functieuitrusting.
2.3. HUUR FEDERALE GEBOUWEN
Het K.B. van 9 november 2003 (B.S. 29 december 2003) tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten
van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten
of meergemeentepolitiezones voorziet de bepalingen inzake de eventuele huur van federale gebouwen.
De marktconforme huurprijs wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën. De gemeente of
meergemeentepolitiezone neemt hiertoe vooraf contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën en
verzaakt aan de huur indien zij met de Federale Overheidsdienst Financiën omtrent de huurprijs geen
akkoord bereikt. De huur dient te worden geraamd onder de economische code 126-01.
Dit bedrag dient jaarlijks te worden geïndexeerd volgens de formule die wordt aangegeven op de bijakten
van het huurcontract.
De huur die de gemeenten en meergemeentezones verschuldigd zijn voor het tijdelijk gebruik van de
gebouwen waarvan zij afstand hebben gedaan, moet op de eerste van elke maand worden gestort op
rekening: 679-2004102-82, Gebouwenfonds – Waterloolaan 76, 1000 Brussel. Gelieve als mededeling te
vermelden: nummer van de zone - locatie van het gebouw - “HUUR”- maand - jaar.

3.

DE GEWONE UITGAVEN - OVERDRACHTEN (72)

Indien de functie van bijzondere rekenplichtige wordt waargenomen door een gewestelijke ontvanger dient
de tussenkomst in zijn wedde en werkingsuitgaven te worden voorzien onder de economische code 415-01.
Bij de budgettering van de betreffende tussenkomst dient rekening te worden gehouden met volgende
waardering van de taak van gewestelijke ontvanger in een politiezone:
•
•

de politiezone wordt in aanmerking genomen voor 1/10 punt per inwoner;
met een minimum evenwel van 3000 punten en een maximum van 13.000 punten.

Het is mogelijk dat naast een bijdrage in de personeelskost ook een bijdrage in de kantoor- en reiskosten
van de gewestelijke ontvanger wordt aangerekend. Andere gebudgetteerde toelagen dienen te worden
gemotiveerd.

9

In de omzendbrief GPI 31 van 20 december 2002 betreffende de overdracht van de functie-uitrusting bij mobiliteit worden de
begrippen basisuitrusting en functieuitrusting duidelijk omschreven (BS 21 januari 2003).
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4.

DE GEWONE UITGAVEN - SCHULD (7X)

4.1. INTREST- EN AFLOSSINGSLASTEN
De intrest- en aflossingslasten, zowel van de opgenomen als van de op te nemen leningen, worden globaal
voorzien op de functie 330.
De intresten en aflossingen ‘dienstjaar N’ met betrekking tot overgedragen leningen dienen realistisch te
worden gebudgetteerd op basis van lijsten die door de betreffende financiële instellingen ter beschikking
worden gesteld. Betreffende lijsten worden als bijlage bij de politiebegroting gevoegd.
De rentevoeten van de nieuw op te nemen leningen worden realistisch geraamd in functie van de geldende
marktvoorwaarden. Voor de nieuwe leningen voorziet men in de begroting ‘dienstjaar N’ een intrestlast van
zes maanden. Een kapitaalsaflossing wordt al dan niet voorzien in functie van het type van financiering dat
wordt gepland, waarbij steeds de meest gunstige financiering dient te worden beoogd.
Het verdient aanbeveling via samenwerkingsverbanden (met gemeente(n)), met andere politiezones,...)
gezamenlijk te onderhandelen over leningsvoorwaarden met het oog op het bedingen van betere
voorwaarden. De tabel betreffende de evolutie van de schuld van de politiezone, aangevuld met de nieuw op
te nemen leningen, dient eveneens te worden bijgevoegd.
4.2. CORRECTIEMECHANISME
POLITIEZONES

INZAKE

OVERDRACHT

FEDERALE

GEBOUWEN

NAAR

DE

De zones dienen het bedrag voor 2013 te ramen op basis van het bedrag van het hierop betrekking
hebbende correctiemechanisme dat staat vermeld in de bijlage 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007
(gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 november 2008). Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de
gezondheidsindex van de maand februari 2013 zoals blijkt uit de vooruitzichten van het Federaal planbureau
(www.plan.be) (zie ook het punt III.1.2.1.) gedeeld door de gezondheidsindex van de maand januari 2006
(102,82 punten).
Voor meer informatie betreffende het correctiemechanisme betreffende de overdracht van de gebouwen,
verwijs ik u naar de vorige begrotingsomzendbrief (PLP 48) ten behoeve van de politiezones.

5.

DE GEWONE UITGAVEN - OVERBOEKINGEN (78)

Het artikel 8 van het ARPC bepaalt ondermeer dat wanneer de begrotingsmiddelen op de gewone dienst
toereikend zijn, de raad op de gewone politiebegroting kredieten kan uittrekken om die middelen te
bestemmen voor het dekken van buitengewone uitgaven.
Een overboeking van middelen van de gewone naar de buitengewone dienst is gebruikelijk voor de
financiering van buitengewone uitgaven van geringe waarde. Een andere mogelijke financiering van
buitengewone uitgaven van geringe waarde is uiteraard een rechtstreekse tussenkomst door de
gemeente(n) in de buitengewone dienst van de politiebegroting via een buitengewone gemeentelijke
toelage.
De eventuele voorziene overboekingen van de gewone naar de buitengewone dienst dienen voor het einde
van het dienstjaar te worden geboekt in functie van de werkelijke vastgelegde uitgaven buitengewone dienst
waarvoor conform de politiebegroting werd voorzien in een financiering via overboekingen. Immers met
betrekking tot de overboekingen van de gewone naar de buitengewone dienst is geen mogelijke overdracht
van uitgavenkredieten naar een volgend dienstjaar mogelijk.
Indien de politiezone middelen van de gewone dienst wenst aan te wenden ter prefinanciering van
buitengewone uitgaven, ondermeer in afwachting van het bekomen van een aangevraagde lening, dienen
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hiertoe (1) in de begroting de nodige kredieten inzake overboeking van de gewone naar de buitengewone
dienst en inzake de terugboeking van de buitengewone naar de gewone dienst te worden ingeschreven en
dienen (2) de nodige boekingen conform het ARPC in de politieboekhouding te worden geboekt op het
ogenblik van de aanwending van de middelen van de gewone dienst.

6.

DE GEWONE ONTVANGSTEN - PRESTATIES (60)

Het artikel 90 van de WGP bepaalt dat de raad een reglement kan vaststellen betreffende de inning van een
vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie en dat de Koning de voorwaarden
en de nadere regels van deze inning regelt bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
In afwachting van de publicatie van dit koninklijk besluit herneemt artikel 90 van de WGP dus de bepalingen
van het door de WGP opgeheven artikel 223bis van de NGW (ingevoegd bij wet van 15 juli 1992). De
gemeenteraadsbesluiten die voorafgaand aan 1 januari 2002 werden genomen op grond van artikel 223bis
van de NGW kunnen verder worden uitgevoerd in de eengemeentepolitiezones.
De opbrengsten komende van opdrachten gepresteerd door de politiezone ten voordele van
"ondernemingen en gezinnen" dienen te worden geboekt onder de economische code 161-01, ingeval van
eventuele opbrengsten uit diensten ten voordele van "overheidssectoren" is de economische code 162-01
aangewezen.
Een verhuring door de politiezone van een onroerend goed dat door de politiezone niet wordt gebruikt
(bijvoorbeeld een aan de politiezone federaal of gemeentelijk overgedragen gebouw) dient in de
politieboekhouding te worden geboekt onder de economische code 163-01 ingeval van een verhuring aan
"bedrijven of gezinnen" of onder de economische code 164-01 ingeval van een verhuring aan de
"overheidssector". Ik verzoek u ingeval van verhuring een marktconforme huurprijs te bedingen waarbij
minimaal de boekhoudkundige lasten voor de politiezone worden aangerekend.
Conform artikel 33 van de WGP, waarbij artikel 232 van de NGW van toepassing wordt verklaard op de
politiezone, bepaalt de raad de voorwaarden van de huur.

7.

DE GEWONE ONTVANGSTEN – OVERDRACHTEN (61)

In navolging van de vastlegging van de looncomponenten waaruit de economische codes betreffende de
personeelsuitgaven, de terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen of de erelonen en vergoedingen
van niet-politiepersoneel, zullen bestaan, werd ook het ARPC aangepast. Om een eenvormige transparante
boekhouding te kunnen voeren werden naast de voormelde aanpassing ook de artikelnummers betreffende
de federale en gemeentelijke dotaties met hun omschrijving in het ARPC eenduidig vastgelegd (bijlage 2)
7.1. FEDERALE TOELAGEN VOORGAANDE DIENSTJAREN AAN DE POLITIEZONES (66) - INDEXATIE
FEDERALE BASISTOELAGE 2012 - 330/465-48/2010
De eventuele indexatie van de federale basistoelage 2012 zal door de regering worden bepaald in het
begrotingsconclaaf 2013.
Hoewel alleen de waarde van de gezondheidsindex van december 2012 er de juiste hoogte van kan
bepalen, laten de vooruitzichten hierover van het Planbureau de effectieve toekenning vermoeden van een
bijkomende indexering ten behoeve van de lokale politie.
Aangezien het dus over een positieve indexering gaat, zal deze kunnen worden ingeschreven van zodra zij
zal bekend zijn onder het artikel 330/465-48/20xx.
De geïndexeerde bedragen van dienstjaar “N-1” mogen NIET ingeschreven worden.
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7.2. FEDERALE TOELAGEN EIGEN DIENSTJAAR 2013 AAN DE POLITIEZONES (61)
7.2.1.

Federale basistoelage voor het jaar 2013 - 330/465-48

De federale basistoelage 2012 wordt gebudgetteerd onder het artikel 330/465-48 - "Federale basistoelage".
U kan de in bijlage 6 toegevoegde bedragen inschrijven in de begroting. De geïndexeerde bedragen van
dienstjaar “N-1” mogen NIET ingeschreven worden.
7.2.2.

Bijkomende federale toelage 2013 - 33004/465-48

De bijkomende federale toelage 2013 wordt gebudgetteerd onder het artikel 33004/ 465-48 - "Bijkomende
Federale Toelage".
U dient de in bijlage 6 toegevoegde bedragen in te schrijven in de begroting.
Conform de jurisprudentie van de Raad van State krijgen alle zones (met uitzondering van de Brusselse
zones die een andere financiering ontvangen) voortaan een uitbetaling aan 100%, ongeacht of ze al dan niet
een dossier hebben ingediend in het kader van de meerkost. Voor het verleden zal de terugbetaling
gefragmenteerd gebeuren; de betrokken zones zullen hierover nog bijkomende informatie ontvangen.
7.2.3.

Federale sociale toelage I 2013 - 330/465-02

De berekeningswijze is identiek aan deze vermeld in het koninklijk besluit van 6 januari 2003 houdende de
toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het
jaar 2003 (B.S. 21/01/2003). Er dient hier evenwel te worden opgemerkt dat niet enkel de indexering van
deze toelage, maar ook het bedrag ervan werd aangepast in functie van de verhoging van het percentage
van de werkgeversbijdrage voor de pensioenen van toepassing in 2013 (cf. III. 1.3.2. van de huidige
omzendbrief).
De Federale Sociale Toelage I 2012 wordt gebudgetteerd onder artikel 330/465-02
Toelage I”.

“Federale Sociale

U kan, de in bijlage 6 toegevoegde bedragen inschrijven in de begroting. De geïndexeerde bedragen van
dienstjaar “N-1” mogen NIET ingeschreven worden.
7.2.4.

Federale sociale toelage II 2012 - 33001/465-02

Wettelijke basis10:
Onder de Federale Sociale Toelage II dient te worden verstaan de federale tegemoetkoming inzake de
meerkost met betrekking tot de patronale sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en
vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones verschuldigd met toepassing van het koninklijk
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, verder
Mammoet genoemd.

10

De wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere
bepalingen inzake sociale zekerheid bepaalt onder artikel 15: "Inzake de sociale zekerheidsbijdragen op de vergoedingen, premies en
toelagen van de personeelsleden, is de last die door de gemeenten en de meergemeentepolitiezones gedragen wordt, beperkt tot de
sociale zekerheidsbijdragen op de vergoedingen, premies en toelagen die door de gemeenten voor het politiepersoneel gedragen
werden voor het jaar 2000.".
In uitvoering van artikel 15 en artikel 16 van voormelde wet werd het Koninklijk besluit van 14 mei 2002 getroffen tot regeling van de
meerkost die betrekking heeft op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de
personeelsleden van de politiezones.
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Raming:
De raming van de Federale Sociale Toelage II dient gelijk te zijn aan de in de begroting ‘dienstjaar N’ langs
uitgavenzijde geraamde patronale sociale zekerheidsbijdragen op toelagen, premies en vergoedingen van
de personeelsleden van de politiezone verschuldigd met toepassing van de Mammoet minus het
jaarplafondbedrag zoals berekend en medegedeeld door R.S.Z.P.P.O. aan de politiezone, geïndexeerd naar
‘dienstjaar N’.
Onder jaarplafondbedrag dient te worden verstaan het door de gemeente(n) van de politiezone
verschuldigde jaarbedrag 2000 inzake patronale sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en
vergoedingen van het politiepersoneel van de gemeenten op basis van de aangiften voor het jaar 2000
ingediend door de gemeente(n) van de politiezone vóór 1 april 2002. Het geïndexeerde jaarplafondbedrag
blijft dus verschuldigd door de politiezone.
De berekeningsmodule inzake personeelskosten genereert automatisch een raming inzake de Federale
Sociale Toelage II op basis van de geraamde personeelsuitgaven. Hiertoe dient nog wel via het tabblad
"Para"(meters) het jaarplafond 2000, in de cel B6, te worden ingebracht. De berekeningsmodule voorziet in
een automatische indexatie.
Praktische modaliteiten:
RSZPPO berekent elk kwartaal de Federale Sociale Toelage II voor dat kwartaal op basis van de aangifte
ingediend door de CDVU voor de kwartalen vóór 1 januari 2010. en op basis van de aangifte ingediend door
het SSGPI voor de kwartalen vanaf 1 januari 2010.
De Federale Sociale Toelage II voor een bepaald kwartaal is gelijk aan de voor het betreffend kwartaal
verschuldigde patronale sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de
personeelsleden van de politiezone verschuldigd met toepassing van de Mammoet minus het geïndexeerde
kwartaalplafondbedrag;
RSZPPO brengt elk kwartaal de voor dat kwartaal berekende Federale Sociale Toelage II in mindering van
het totaal bedrag dat de politiezone verschuldigd is inzake sociale zekerheidsbijdragen; gelet op het beginsel
van de volledigheid (of universaliteit) van de begroting, houdende dat ALLE ontvangsten en ALLE uitgaven
in de begroting dienen te worden opgenomen, boekt de politiezone op het ogenblik van de ontvangst van de
kwartaalfactuur van RSZPPO de Federale Sociale Toelage II voor dat kwartaal in ontvangst op het
budgettair artikel 33001/465-02 - " Federale Sociale Toelage II " en in uitgave op de AR 45400 "Bijdragen
aan de RSZPPO ";
De Federale Sociale Toelage II wordt door de federale overheid rechtstreeks gestort aan de Sociale
Zekerheid;
De percentages inzake de patronale sociale zekerheidsbijdragen (zonder de pensioenbijdrage), zoals
vermeld in de tabel onder punt 2.1.2.1. van huidige omzendbrief, 15,47 % voor de vastbenoemden, 20 %
voor de contractuelen en 5,73 % voor de Gesco's
We vestigen nogmaals uw aandacht op het feit dat:
-

-

de eventuele zitpenningen aan de raadsleden, de vergoeding aan de bijzondere rekenplichtige en de
eventuele vergoeding aan de secretaris van de politiezone niet verschuldigd zijn met toepassing van de
Mammoet en bijgevolg NIET onder de toepassing vallen van de Federale Sociale Toelage II;
onder personeelsleden van de politiezone dient te worden verstaan alle operationele én CaLogpersoneelsleden van de politiezone, zonder onderscheid naar herkomst (ex-gemeente, ex-federaal of
nieuwe indiensttredingen).
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De begrotingsraming van de patronale sociale zekerheidsbijdragen, verschuldigd op de toelagen, premies
en vergoedingen met toepassing van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) minus het plafond op jaarbasis medegedeeld
door RSZPPO (geïndexeerd conform art. 4 van het K.B. van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die
betrekking heeft op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en
vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones) vormt de begrotingsraming voor de Federale
Sociale Toelage II.
Het plafondbedrag te betalen door de politiezone wordt geïndexeerd overeenkomstig art.4 van het K.B. als
volgt: A=B x I1/1,2271
Meer informatie kan u terugvinden in Memo 37 op de site van CGL [http://www.infozone.be ].
7.2.5.

Federale toelage 2013 Uitrusting handhaving openbare orde - 33003/465-48

De federale toelage uitrusting handhaving openbare orde 20132 wordt gebudgetteerd onder het artikel
33003/465-48 - "Federale toelage uitrusting handhaving openbare orde".
U kan, de in bijlage 6 toegevoegde bedragen inschrijven in de begroting.
7.2.6.

Federale toelage inzake federaal overgedragen huurovereenkomsten aan sommige
politiezone.

De huurtoelage toegekend aan de politiezones in ruil voor de huurovereenkomsten die de Regie had
afgesloten voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen die federale ambtenaren huisvesten die werden
overgeheveld naar de politiezones, moet worden gebudgetteerd onder de economische code 465-01.
U vindt het bedrag van deze huurtoelage in de bijlage 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007
(gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 november 2008). Het bedrag ervan moet worden aangepast volgens
dezelfde modaliteiten dan diegene die gelden voor het correctiemechanisme en waaraan in deze omzendbrief
wordt herinnerd in het punt III, 4.2. De desbetreffende toelage zal tegelijkertijd met het correctiemechanisme
worden gestort.
7.2.7.

Bijkomende federale toelage gefinancierd via de “verkeersveiligheidsplannen”

De benaming van deze federale dotatie blijft bewaard, maar de dotatie is niet langer gekoppeld aan een door
de zone in te dienen actieplan m.b.t. de verkeersveiligheid. Er is bijgevolg ook geen aftoetsing meer op
federaal niveau.
De federale toelagen van de “verkeersveiligheidsactieplannen” dienen in de begroting te worden
ingeschreven onder het artikelnummer 33005/465-48: federale toelage verkeersveiligheidsactieplannen.
U kan de in bijlage 7 toegevoegde bedragen inschrijven in de begroting
Zodra de officiële cijfers voor 2013 bekend zijn, dient het eerder ingeschreven bedrag te worden aangepast
via een begrotingswijziging.

7.2.8.

De federale dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren.

Deze dotatie kan worden ingeschreven onder het artikel 33007/465-48: Federale dotatie om het
aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren (zie bijlage 2 -1/1.1)
Deze dotatie werd opgenomen in de begroting van 2013 voor een totaalbedrag van 8.174.000 EUR. De
verdelingsmodaliteiten moeten nog bepaald worden, gelieve aldus nog geen bedragen in te schrijven in de
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begroting. Zodra er individuele bedragen bekend zijn, zullen deze worden meegedeeld aan de politiezones,
die ze dan kunnen inbrengen via een begrotingswijziging.
7.2.9.

De fédérale dotatie met betrekking tot de uitvoering van de wet “Salduz”

Deze dotatie kan worden ingeschreven onder het artikel 33008/465-48: Federale dotatie “Salduz” (zie bijlage
2 -1/1.1).
Deze dotatie werd opgenomen in de begroting van 2013 voor een totaalbedrag van 2.038.000 EUR. De
verdelingsmodaliteiten moeten nog bepaald worden, gelieve aldus nog geen bedragen in te schrijven in de
begroting. Zodra er individuele bedragen bekend zijn, zullen deze worden meegedeeld aan de politiezones,
die ze dan kunnen inbrengen via een begrotingswijziging.
7.3. DE GEMEENTELIJKE DOTATIE(S) (61)
Conform artikel 208 van de WGP, houdende wijziging van artikel 255 van de NGW, is de gemeenteraad
verplicht om elk jaar de kosten op de gemeentebegroting te brengen die ten laste worden gelegd van de
gemeente door of krachtens de WGP met inbegrip van, in de meergemeentezone, de dotatie van de
gemeente aan de politiezone.
De geraamde gemeentelijke dotatie - gewone dienst - wordt in de politiebegroting gebudgetteerd onder
artikel 330/485-48.
In de meergemeentezone wordt per gemeente die deel uitmaakt van de zone een afzonderlijk
begrotingsartikel 330xx/485-48 voorzien. Het ARPC werd overeenkomstig aangepast.
Overeenkomstig het artikel 40, vijfde lid, van de WGP dient de bijdrage door de gemeenten van een
meergemeentezone op zijn minst in twaalfden te worden uitbetaald.
De respectieve bijdrage van de gemeenten van een meergemeentezone in de globale gemeentelijke dotatie
wordt in onderling overleg en bij algemeen akkoord bepaald.
Het is pas in tweede instantie en bij ontstentenis van een dergelijke consensus dat het percentage op grond
van volgende elementen zal worden bepaald:
1. de politionele norm bepaald overeenkomstig de bijlage bij het K.B. van 16 november 2001;
2. het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente van 1999;
3. het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente van 1999.
De voornoemde elementen worden als volgt gewogen: 6, 2, 2. Indien nodig, zal de verlenging van de
toepassing van deze aanvullende verdeling worden opgestart voor het jaar 2013.
Ik verzoek de lokale beleidsverantwoordelijken om over de politiebegroting en de eruit voortvloeiende
gemeentelijke dotatie(s) grondig en in een goede verstandhouding te overleggen.
Het spreekt vanzelf dat er steeds een overeenstemming dient te zijn tussen de gemeentelijke dotatie zoals
respectievelijk opgenomen in de politiebegroting, de gemeenteraadsbeslissing in uitvoering van artikel 40
WGP en de gemeentebegroting. Ik verzoek de gouverneurs dan ook hierover te waken.

8.

DE GEWONE ONTVANGSTEN - SCHULD (62)

Omvatten onder meer de bruto-intresten op de financiële rekeningen en op de eventuele termijnrekeningen
van de politiezone. De roerende voorheffing wordt geboekt onder de economische groep 71 - gewone
uitgaven – werkingskosten.
19

IV. ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE DE BUITENGEWONE DIENST
Een eventuele gemeentelijke toelage - buitengewone dienst - dient in de politiebegroting te worden
gebudgetteerd onder artikel 330/685-51. In de meergemeentezone wordt aanbevolen om per gemeente die
er deel van uitmaakt een afzonderlijk begrotingsartikel 330xx/685-51 te voorzien.
In verband met de eventuele verkoop door de lokale politiekorpsen van gebouwen van de territoriale
brigades van de federale politie, welke in volle eigendom worden overgedragen naar het lokale politiekorps,
dient te worden opgemerkt dat de opbrengst uit deze verkopen dient te worden aangewend ter financiering
van de investeringen van het lokale politiekorps.

V. CONCLUSIE

Indien de politiebegroting ‘dienstjaar N’ reeds is goedgekeurd door de raad op het ogenblik van het
verschijnen van huidige omzendbrief dient de politiezone, conform artikel 14 van het ARPC, zonder verwijl
de begroting ‘dienstjaar N’ via begrotingswijziging in overeenstemming te brengen met huidige omzendbrief.
Hetzelfde geldt voor de federale toelagen wanneer die in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
Huidige omzendbrief en aanvullende actuele informatie kan worden geraadpleegd op www.besafe.be.
Mijn administratie staat steeds ter beschikking voor verdere toelichtingen in verband met deze omzendbrief.
Directie Politiebeheer (ADVP)
Anne Laevens :

(02) 557.34.30,

anne.laevens@ibz.fgov.be

Ik zou u dankbaar zijn indien u alle burgemeesters van uw provincie op de hoogte zou brengen van het
voorgaande.
Gelieve, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, de datum waarop deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad
wordt gepubliceerd, in het bestuursmemoriaal te willen vermelden.

VI. BIJLAGEN

1.

BIJLAGE 1 / BEWIJSSTUKKEN

1.1. LIJST MET BEWIJSSTUKKEN TOE TE VOEGEN AAN DE BEGROTING
1.

Besluit in extenso van de gemeente- of politieraad met de samenvatting van de totalen van de
economische groepen;

2.

Verslag met een synthese van de begroting, het algemeen en financieel beleid van de
politiezone (met name wat het aanwervingsplan betreft) en een overzicht van alle gegevens die
van invloed kunnen zijn op de organisatie en de werking van de politiezone;

3.

Gedetailleerd advies van de begrotingscommissie (artikel 11 van het ARPC );

4.

Bewijs van aanplakking;

5.

Tabellen van het personeel met minimale vermelding van de loonschaal, de geldelijke
anciënniteit, de bedragen van de vaste vergoedingen en toelagen, de berekening van de
onregelmatige prestaties en/of de berekeningsmodule van de personeelskosten door de
federale overheid ter beschikking gesteld van de politiezones;

6.

Banktabellen van de leningen en de evolutie van de schuld en wijze van berekening van de
intresten voor de nieuwe leningen;

7.

Financieringstabel van de buitengewone dienst (financieringswijze en middelen);

8.

Tabel met de bewegingen van de voorzieningen en reservefondsen;

9.

Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan);

10. Lijst van de aan derden door de politiezone toegekende subsidies;
11. Elektronische versie bevattende de pagina met algemene gegevens over de politiezone en met
name het minimale en reële effectief.
(Deze bijlage kan eveneens gedownload worden vanaf de website van de Algemene Directie
Veiligheid en Perventie: www.besafe.be);
12. Overzicht van de begrotingskredieten per begrotingsartikel met de berekening van de sociale
toelage II en de controle op de patronale bijdragen (Bijlage 3: Toezicht 1)
Wij herinneren eraan dat het werkblad “Toezicht 1” zowel aan de politiezones als aan de
toezichthoudende overheid toelaat de sociale toelage II en de berekening van de patronale
bijdragen te verifiëren.
13. Overzicht van de begrotingskredieten getotaliseerd per begrotingsartikel voor de operationelen,
de CaLog-personeelsleden, de secretaris en de bijzondere rekenplichtige (Bijlage 4: Toezicht
2);
Het werkblad “Toezicht 2” geeft per begrotingsartikel de begrotingskredieten weer voor de
personeelsuitgaven en vergoedingen van zowel het operationeel als het administratief en
logistiek personeel. Daarnaast wordt voor de vergoeding of bezoldiging van de secretaris en de
bijzondere rekenplichtigen en de bijhorende patronale bijdragen het begrotingskrediet
samengesteld.
Wij wijzen erop dat gelijkaardige toelagen en/of vergoedingen die dezelfde lading dekken als
een bepaalde suffix, ook onder dezelfde suffix moeten worden geboekt (bijv.: nachturen in het
oud statuut).
Tot slot dienen de politiezones die geen gebruik maken van deze begrotingsmodule (toezicht 1
en toezicht 2) een gelijkwaardig controledocument aan de gouverneur over te maken dat als
verantwoording dient voor de samenstelling van de begrotingskredieten, de sociale toelage II en
de patronale bijdragen.

14. Elk nuttig bewijsstuk: enkele voorbeelden (dit is geen beperkende lijst):
- overeenkomst inzake verkeersveiligheid en/of tabel van de toekenning van kredieten11
- document ter rechtvaardiging van het bedrag in het kader van de procedure inzake transfer van
gebouwen
- berekening van de sociale toelage II (met name voor het plafond dat afgetrokken moet worden
van de sociale bijdragen op de toelagen)
- documenten opgestuurd door andere instanties (bijvoorbeeld het Gewest) waarbij de
inschrijving van de ontvangsten wordt gemotiveerd
1.2. LIJST MET BEWIJSSTUKKEN TOE TE VOEGEN AAN DE BEGOTINGSWIJZIGINGEN
1.

Een verslag bevattende een synthese van de begrotingswijziging; het verslag bevat conform
artikel 14 van het ARPC een behoorlijke rechtvaardiging voor elk krediet en bevat eventueel de
wijzigingen inzake het algemeen en financieel beleid van de politiezone;

2.

Het advies van de begrotingscommissie zoals bedoeld in artikel 11 van het ARPC;

3.

Ingeval van wijziging van de personeelskosten, een gewijzigde tabel bevattende alle
personeelsgegevens die de nieuwe begrotingscijfers verantwoorden; zij bevat minstens de
vermelding van de loonschaal, de geldelijke anciënniteit en de vergoedingen en toelagen van
elk personeelslid (desgevallend volgens stamnummer, intern nummer...); hierbij kan de
berekeningsmodule voor de raming van de personeelskosten, welke federaal ter beschikking
wordt gesteld als basis dienen;

4.

Ingeval van wijziging van de leningen of leninglast, een gewijzigde tabel van de leningen en de
evolutie van de schuld;

5.

Ingeval van wijziging van de buitengewone uitgaven of van de voorziene financiering, een
aangepaste financieringstabel;

6.

Ingeval van wijziging van de voorschotten en/of reservefondsen, een aangepaste tabel met de
bewegingen;

7.

Ingeval van wijziging van de begrotingskredieten inzake personeelskosten: een overzicht van
de begrotingskredieten per begrotingsartikel met de berekening van de sociale toelage II en de
controle op de patronale bijdragen (Toezicht 1);

8.

Ingeval van wijziging van de begrotingskredieten inzake personeelskosten: een ovezicht van de
begrotingskredieten voor de operationelen, de CaLog-personeelsleden, de secretaris en de
bijzondere rekenplichtige, een aangepast overzicht (Toezicht 2);

9.

Het bewijs dat de aanplakking waarbij inzagemogelijkheid van eenieder in de
begrotingswijziging aan het publiek kenbaar werd gemaakt, werd uitgevoerd zoals bepaald in
de WGP - artikel 34 (mag afzonderlijk worden verzonden, maar in elk geval vóór het verstrijken
van de toezichttermijn).

11

In de begroting zullen de aan de overeenkomst inzake verkeersveiligheid verbonden budgettaire artikelen voor
de uitgaven door de bewoordingen ofwel door de functionele code verduidelijkt worden
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2.

BIJLAGE 2 // LINK ECONOMISCHE CODES - LOONCOMPONENTEN AAN DE HAND
VAN SUFFIXEN

Officiele Code en uitbreiding

Economische code en omschrijving

CaLog
GESCO

Vervanger
contract 4/5
Vaste delen bezoldiging
111-02/00
111-01/00

Operationeel

111-01/00

111-01/00
111-01/00
111-01/01
111-02/02
111-01/02
111-01/02
111-02/04
111-01/04
111-01/04
112-02
112-01
112-01
111-02/12
111-01/12
111-01/12
Variabele Toelagen
111-09/00
111-08/00
111-08/00
111-09/01
111-08/01
111-08/01
111-09/20
111-08/20
111-08/20
111-09/21
111-08/21
111-08/21
111-09/03
111-08/03
111-08/03
111-08/04
111-08/05
111-08/06
111-09/07
111-08/07
111-08/07
Vaste toelagen (samen met wedde betaald)
111-01/05
111-01/06
111-02/07
111-01/07
111-01/07
111-01/08
111-01/09
111-02/40
111-01/40
111-01/40
111-01/41
111-02/50
111-01/50
111-01/50
111-02/51
111-01/51
111-01/51
111-02/81
111-01/81
111-02/82
111-01/82
Eenmalige toelagen of premies
111-02/14
111-01/14
111-09/90
111-08/90
-

Omschrijving loonelement

Wedde
Toelage Vergoeding Bijzonder Rekenplichtige &
Secretaris
Mandaattoelage (Korpschef)
Haard- of standplaatstoelage
Supplement vrijwillige vierdagenweek
Vakantiegeld + Copernicuspremie
Eindejaarstoelage (EJT)-> vast gedeelte
Overuren
Weekenduren
Nachturen 19:00-22:00
Nachturen 22:00-06:00
Bereikbaar & terugroepbaar - Bereikbaar
24-uur Ononderbroken dienst
Toelage immigratie (volledig - half)
Toelage luchtvaartobservator
Toelage mentor - Leeropdracht
Nabijheidtoelage
Toelage motorrijder
Toelage strategisch- of misdrijfanalist
Onderrichter
Aanvullende- en/of compenserende toelage
Premie Brussel
Verbindingstoelage - Brussel
Tweetaligheid
Toelage kennis andere talen
Toelage kledij militairen
Premie leidinggevende
Integratiepremie Niveau D
Competentieontwikkelingstoelage

111-02/99

111-01/99

111-01/99

Andere “Vaste” toelage vrij

111-09/99

111-08/99

111-08/99

Andere "Variabele of prestatiegebonden" toelage

Vaste Vergoedingen
121-48/01
121-48/01
-

121-03
121-48/01
121-48/02
121-48/04

Vergoeding onderhoud kledij
Vergoeding telefoon
Vergoeding gerechtelijk onderzoek - Maand
Vergoeding politiehond

Variabele vergoedingen
115-02/10
115-01/10

115-01/10

Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/ KM
Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/Soc
115-02/11
115-01/11
115-01/11
Abt
121-01
121-01
121-01
Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)
121-48/03
Vergoeding gerechtelijk onderzoek - Dag
121-48/20
121-48/20
121-48/20
Maaltijdvergoedingen : Model 9BIS
121-48/21
121-48/21
121-48/21
Maaltijdvergoedingen & verblijfskosten : Model L021
121-48/99
121-48/99
121-48/22
Maaltijdvergoedingen : Model LO96
121-48/99
Andere vergoedingen
Gewone patronale bijdragen vaste toelagen, wedde,
113-02
113-01
113-01
mandaat & supplement vrijwillige vierdagenweek
Patronale pensioenbijdragen op wedde, mandaat
113-21
113-21
enz
Gewone patronale bijdragen op prestatiegebonden
13-09
113-08
113-08
toelagen
117-01
117-01
117-01
Premie arbeidsongevallen
118-01
118-01
118-01
Bijdrage sociale dienst
Element noodzakelijk voor berekening Patronale Bijdrage en Sociale Toelage II
Vast
gedeelte
eindejaarstoelage
(EJT)
111-02/12
111-01/12
111-01/12
Basis patronale bijdrage -& basis Sociale Toelage II
Andere
111-21
111-21
111-21
Wedden raadsleden
111-22
111-22
111-22
Presentiegelden raadsleden
112-21
112-21
112-21
Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafeniskosten
117-02
117-02
117-02
Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst
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3.

BIJLAGE 3 // FUNCTIONEEL ECONOMISCHE CODES FEDERALE EN GEMEENTELIJKE DOTATIES

Federale dotaties aan de politiezones - Les dotations fédérales aux zones de police
1.1. Voor alle politiezones - Pour toutes les zones de police
F/E

Omschrijving

Libellé

330/465-48/200X
330/465-48
33004/465-48
330/465-02
33001/465-02
33003/465-48

Indexatie federale basistoelage XXXX
Federale basistoelage
Bijkomende federale toelage
Federale sociale toelage I
Federale sociale toelage II
Federale toelage uitrusting handhaving openbare
orde

33005/465-48

Federale toelage verkeersveiligheidsactieplannen

Indexation subvention fédérale de base "exercice XXXX"
Subvention fédérale de base
Subvention fédérale complémentaire
Allocation sociale fédérale I
Allocation sociale fédérale II
Subvention fédérale équipement maintien de l'ordre
public
Subvention fédérale plans d'action en matière de sécurité
routière

33006/465-48
33007/465-48

Eenmalige bijkomende specifieke toelage
Federale dotatie om het aanwervingsbeleid in
politiezones te stimuleren

Allocation fédérale complémentaire spécifique et unique
Dotation destinée à encourager la politique de
recrutement dans les zones de police.

33008/465-48

Federale dotatie "Salduz"

Dotation fédérale "Salduz"

33001/465-01

Overgedragen huurovereenkomsten

Subvention fédérale en matière de baux de location
fédéraux transférés

1.2. Voor enkele zones - Pour quelques zones
F/E

Omschrijving

Libellé

33002/465-48

Federale toelage aan boventallige politiezones

Subvention fédérale aux zones de police excédentaires

1.3. Politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Zones de police de la Région Bruxelles Capitale
F/E
Omschrijving
Libellé
33010/465-48
Financiële hulp voor investeringen inzake Aide financière pour couvrir les investissements en
infrastructuur en veiligheidsmateriaal "Europese matière d'infrastructures et de matériels de sécurité
toppen"
"Sommets européens"
33012/465-48
Financiële tussenkomst voor de aanmoediging van Intervention financière pour la promotion du recrutement
de rekrutering en van het behoud van het et de la fidélisation du personnel présent "Sommets
européens"
aanwezige personeel "Europese toppen"
33013/465-48

33014/465-48
33015/465-48
33016/465-48

Financiële tussenkomst om de toetreding van de
politieagenten tot het basiskader aan te
moedigen"Europese toppen"
Financiële tussenkomst om de taalverwerving door
hun personeel aan te moedigen "Europese toppen"
Financiële tussenkomst om het ASTRID-systeem te
ondersteunen "Europese toppen"
Financiële hulp om verbonden lasten te dekken en
meer in het bijzonder de in het kader van deze
Toppen gepresteerde uren

Intervention financière pour favoriser l'accession au
cadre de base des agents auxiliaires de police "Sommets
européens"
Intervention financière pour favoriser l'apprentissage des
langues par leur personnel "Sommets européens"
Intervention financière en vue de soutenir l'installation du
système Astrid "Sommets européens"
Aide financière pour couvrir la charge liée à l'organisation
des sommets européens et plus particulièrement les
heures prestées dans le cadre de ces sommets

1.4. Overdracht van federale gebouwen aan de politiezones - Transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police
F/E
Omschrijving
Libellé
Mécanisme de correction au bénéfice de la zone de
33001/891-01
Correctiemechanisme ten gunste van de PZ
police
Indexatie op correctiemechanisme ten gunste van Indexation du mécanisme de correction au bénéfice de la
33001/261-03
de PZ
zone de police
33001/911-01
33001/211-01
33001/301-02

Correctiemechanisme ten laste van de PZ
Indexatie op correctiemechanisme ten laste van de
PZ
Terugbetaling
van
onwaarden
op
geïnde
vastgestelde rechten van de gewone dienst

Mécanisme de correction à charge de la zone de police
Indexation du mécanisme de correction à charge de la
zone de police
Remboursement de non valeurs sur droits constatés
perçusdu service ordinaire -
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2. Overzicht gemeentelijke dotaties - Relevé des dotations communales
2.1. Gewone dienst - Service ordinaire
F/E
Omschrijving
330/485-48
Gemeentelijke dotatie
Meergemeentezone: het wordt aanbevolen om per
gemeente een afzonderlijk begrotingsartikel te
330XX/485-48
voorzien

Libellé
Dotation communale (zone unicommunale)
Zone pluricommunale: il est recommandé de prévoir un
article budgétaire pour chaque commune.

2.2. Buitengewone dienst - Service extraordinaire
F/E
Omschrijving

Libellé

330/685-51

Gemeentelijke dotatie (eengemeentezone)

Dotation communale (zone unicommunale)

330XX/685-51

Gemeentelijke dotatie van de gemeente xxxx
(meergemeentenzone)

Dotation de la commune xxxx (zone pluricommunale)

3. Toelage GESCO - Subventions APE (RW) ACS (RB)
F/E
Omschrijving
Premie van de hogere overheden
330XX/465-05
gesubsidieerd personeel (GESCO)

voor

het

Libellé
Contribution de l'autorité supérieur pour le personnel
contractuel subventionné

4. Overzicht dotaties andere overheidsinstellingen - Relevé des subventions des autres pouvoirs publics
F/E
Omschrijving
Libellé
Subvention personnelle pour accompagnement social
330XX/485-05
(perçu par la commune et ristourné à la ZP)
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Groep

Artikel N°

Economische
Code

BIJLAGE 4 // TOEZICHT 1 : DE BEGROTINGSKREDIETEN PER BEGROTINGSARTIKEL MET DE BEREKENING VAN DE SOCIALE
TOELAGE I EN DE CONTROLE OP DE PATRONALE BIJDRAGEN

Fonctionele
Code

4.

Politiezone : 5XXX
Benaming van de Zone

Bedrag

Statutaire Personeelsleden – Ops
personeel

Sociale Toelage II
&
Controle van de
berekeningen der
Patronale Lasten

(onderworpen

2013

2012

a)

a')

totaal

Pct

b)

b')

33001

111-01/

33001/111-01

70

Bezoldiging van het operationeel
patronale bijdrage pensioenen)

33001

111-01/01

33001/111-01

STII

Mandaattoelage (Onderworpen Pat Pens) - basis soc toel II

a)

a')

33001

111-01/02

33001/111-01

70

Haard- of standplaats van het operationeel personeel

a)

a')

33001

111-01/

33001/111-01

70

Vaste toelagen van het operationeel personeel

a)

a')

33001

111-01/12

33001/111-01

70

33001

111-01/12

33001/111-01

x

33001

111-08

33001/111-08

70

Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel personeel

a)

a')

33001

112-01

33001/112-01

70

Vakantiegeld van het operationeel personeel

a)

--

33001

113-01

33001/113-01

70

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
a)
vaste toelagen van het operationeel personeel)

a')

c)

c')

33001

113-21

33001/113-21

70

Patronale bijdragen pensioenen van het operationeel personeel

a)

a')

c)

c')

33001

113-08

33001/113-08

70

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op variabele
a)
toelagen voor prestaties van het operationeel personeel

a')

c)

c')

Eindejaarstoelage van het operationeel personeel (gedeeltelijk
a)
onderworpen)
Vastgedeelte
EJT
basis
patronale a)
& basis soc toel 2 C)

---

Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van
a)
het operationeel personeel
Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het
a)
operationeel personeel

33001

115-01

33001/115-01

70

a')

33001

117-01

33001/117-01

70

33001

118-01

33001/118-01

70

Bijdragen aan de sociale dienst van het operationeel personeel

a)

a')

33001

121-01

33001/121-01

71

Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van het operationeel
a)
personeel

a')

33001

121-03

33001/121-03

71

Vergoeding voor onderhoud kledij van het operationeel personeel

a)

a')

33001

121-48

33001/121-48

71

Andere vergoedingen van het operationeel personeel

a)

a')

a')

D)

D')

E)

Einde statutaire personeelsleden - Ops
2013

Contractuele personeelsleden – Ops

Bezoldiging
van
het
operationeel
personeel
a)
onderworpen patronale bijdrage pensioenen)
Mandaattoelage
(onderworpen
Pat
Pens)
a)
basis soc toel II

2012

0,00%
Pct

b)

b')

a')

c)

c')

a')

c)

c')

111-01/

33001/111-01

70

33001

111-01/01

33001/111-01

STII

33001

111-01/02

33001/111-01

70

Haard- of standplaats van het operationeel personeel

a)

a')

33001

111-01/

33001/111-01

70

Vaste toelagen van het operationeel personeel

a)

a')

33001

111-01/12

33001/111-01

70

a')

33001

111-01/12

33001/111-01

x

33001

111-08

33001/111-08

70

33001

112-01

33001/112-01

70

33001

113-01

33001/113-01

70

33001

113-08

33001/113-08

70

33001

115-01

33001/115-01

70

a')

Einde jaarstoelage van het operationeel personeel
a)
(gedeeltelijk onderworpen)
Vastgedeelte
EJT
basis
patronale a)
& basis soc toel 2 C)
Variabele toelagen voor prestaties van het
a)
operationeel personeel

--

Vakantiegeld van het operationeel personeel

--

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O.
(wedde en vaste toelagen) van het operationeel a)
personeel
Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op
variabele toelagen voor prestaties van het a)
operationeel personeel
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het
a)
werk van het Operationeel personeel

E)

totaal

33001

a)

0,00%

--

a')

a')
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33001

117-01

33001/117-01

70

33001

118-01

33001/118-01

70

33001

121-01

33001/121-01

71

33001

121-03

33001/121-03

71

33001

121-48

33001/121-48

71

Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van
het operationeel personeel
Bijdragen aan de sociale dienst van het operationeel
personeel
Reis- en verblijfskosten van het operationeel
personeel en mandatarissen
Vergoeding voor kledijkosten van het operationeel
personeel
Andere vergoedingen van het operationeel personeel

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

Einde contractuele personeelsleden – Ops

F)
G)

F')
0,00%

G)

0,00%

SUB TOTAAL GROEP I

H =D+F

H'=D'+F'

I
100%

I'
100%

Statutaire Personeelsleden van het Administratief en Logistiek Kader – CALog

2013

2012

totaal

Pct

33091

111-01/

33091/111-01

70

a)

a')

33091

111-01/02

33091/111-01

70

a)

a')

33091

111-01/

33091/111-01

70

a)

a')

33091

111-01/12

33091/111-01

70

a)

a')

33091

111-01/12

33091/111-01

x

a)

--

33091

111-08

33091/111-08

70

a)

--

b)

b')

Compententieontwikkelingstoelage

z)

--

b)

Vakantiegeld van het administratief en logistiek kader

a)

a')

33091/111-08
33091

112-01

33091/112-01

70

33091

113-01

33091/113-01

70

33091

113-21

33091/113-21

70

Bezoldiging van het administratief en logistiek kader
Haard- of standplaats van het administratief en
logistiek kader
Vaste toelagen van het administratief en logistiek
kader
Eindejaarstoelage van het administratief en logistiek
kader(gedeeltelijk onderworpen)
Vastgedeelte
EJT
basis
patronale
& basis soc toel 2 C)
Variabele toelagen voor prestaties van het
administratief en logistiek kader

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
vaste toelagen) voor het administratief en logistiek a)
kader
Patronale bijdragen pensioenen van het administratief
a)
en logistiek kader

--

c)

c')

a')

c)

c')
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33091

113-08

33091/113-08

70

33091

115-01

33091/115-01

70

33091

117-01

33091/117-01

70

33091

118-01

33091/118-01

71

33091

121-01

33091/121-01

71

33091

121-48

33091/121-48

71

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op variabele
toelagen voor prestaties van het administratief en
logistiek kader
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het
werk van het administratief en logistiek kader
Premies voor verzekering arbeidsongevallen voor het
administratief en logistiek kader
Bijdragen aan de sociale dienst voor het administratief
en logistiek kader
Reis- en verblijfskosten voor het administratief en
logistiek kader

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

Andere vergoedingen voor het administratief en
a)
logistiek kader

a')

Einde : statutaire personeelsleden van het administratief en logistiek kader - CaLog

Contractuele Personeelsleden van het Administratief en Logistiek Kader – CaLog

2013

2012

33091

111-01/

33091/111-01

70

a)

a')

33091

111-01/02

33091/111-01

70

a)

a')

33091

111-01/

33091/111-01

70

a)

a')

33091

111-01/12

33091/111-01

70

a)

--

33091

111-01/12

33091/111-01

x

a)

--

33091

111-08

33091/111-08

70

a)

a')

Competentieontwikkelingstoelage

z)

--

Vakantiegeld van het administratief en logistiek kader

a)

--

33091/111-08
33091

112-01

33091/112-01

70

33091

113-01

33091/113-01

70

33091

113-21

33091/113-21

70

Bezoldiging van het administratief en logistiek kader
Haard- of standplaats van het administratief en
logistiek kader
Vaste toelagen van het administratief en logistiek
kader
Eindejaarstoelage van het administratief en logistiek
kader(gedeeltelijk onderworpen)
Vastgedeelte
EJT
basis
patronale
& basis soc toel 2 C)
Variabele toelagen voor prestaties van het
administratief en logistiek kader

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
vaste toelagen) voor het administratief en logistiek a)
kader
Patronale bijdragen pensioenen van het administratief
0,00
en logistiek kader

c)

c')

0,00

0,00

0,00%

0,00%

totaal

Pct

b)

b')

a')

c)

c')

0,00

0,00

0,00

31

33091

113-08

33091/113-08

70

33091

115-01

33091/115-01

70

33091

117-01

33091/117-01

70

33091

118-01

33091/118-01

71

33091

121-01

33091/121-01

71

33091

121-48

33091/121-48

71

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op variabele
toelagen voor prestaties van het administratief en
logistiek kader
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het
werk van het aministratief en logistiek kader
Premies voor verzekering arbeidsongevallen voor het
administratief en logistiek kader
Bijdragen aan de sociale dienst voor het administratief
en logistiek kader
Reis- en verblijfskosten voor het administratief en
logistiek kader

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

Andere vergoedingen voor het administratief en
a)
logistiek kader

a')

Einde : Contractuele Personeelsleden van het administratief en logistiek kader – CaLog

Contractuele Personeelsleden van het Administratief en Logistiek Kader Contract vervanger 4/5
33091

111-01/

33091/111-01

70

33091

111-01/02

33091/111-01

70

33091

111-01/

33091/111-01

70

33091

111-01/12

33091/111-01

70

33091

111-01/12

33091/111-01

x

33091

111-08

33091/111-08

70

33091

112-01

33091/112-01

70

33091

113-01

33091/113-01

70

33091

113-21

33091/113-21

70

33091

113-08

33091/113-08

70

Bezoldiging van het administratief en logistiek kader Verv 4/5 - Verv 4/5
Haard- of standplaats van het administratief en
logistiek kader - Verv 4/5
Vaste toelagen van het administratief en logistiek
kader - Verv 4/5
Eindejaarstoelage van het administratief en logistiek
kader - Verv 4/5 (gedeeltelijk onderworpen)
Vastgedeelte
EJT
basis
patronale
& basis soc toel 2 C)
Variabele toelagen voor prestaties
administratief en logistiek kader - Verv 4/5

van

het

Vakantiegeld van het administratief en logistiek kader
- Verv 4/5
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
vaste toelagen) voor het administratief en logistiek
kader - Verv 4/5
Patronale bijdragen pensioenen van het administratief
en logistiek kader - - Verv 4/5
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op variabele
toelagen voor prestaties van het administratief en
logistiek kader - Verv 4/5

0,00

0,00

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

--

a)

--

a)

a')

a)

--

a)

c)

c')

0,00

0,00

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

b)

b')

a')

c)

c')

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

a')

c)

c')
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33091

115-01

33091/115-01

70

33091

117-01

33091/117-01

70

33091

118-01

33091/118-01

71

33091

121-01

33091/121-01

71

33091

121-48

33091/121-48

71

Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het
werk van het administratief en logistiek kader - Verv
4/5
Premies voor verzekering arbeidsongevallen voor het
administratief en logistiek kader - Verv 4/5
Bijdragen aan de sociale dienst voor het administratief
en logistiek kader - Verv 4/5
Reis- en verblijfskosten voor het administratief en
logistiek kader - Verv 4/5

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

Andere vergoedingen voor het administratief en
a)
logistiek kader - Verv 4/5

a')

Einde : Contractuele personeelsleden van het administratief en logistiek kader Contract vervanging 4/5

SUB TOTAAL GROEP II

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

100,00%

100,00%

Gesubsidieerde Contractuelen – GesCo van het Administratief en Logistiek Kader

2013

2012

totaal

Pct

33091

111-02

33091/111-02

70

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

a)

a')

33091

111-02/02

33091/111-02

70

Haardof
contractuelen

a)

a')

33091

111-02/

33091/111-02

70

Vaste toelagen van gesubsidieerde contractuelen

a)

a')

33091

111-02/12

33091/111-02

70

Eindejaarstoelage van gesubsidieerde contractuelen

a)

--

33091

111-02/12

33091/111-02

x

33091

111-09

33091/111-09

70

b)

b')

33091

112-02

33091/112-02

70

33091

113-02

33091/113-02

70

a')

c)

c')

33091

113-09

33091/113-09

70

a')

c)

c')

33091

--

--

--

-

-

-

standplaats

van

gesubsidieerde

Vastgedeelte
EJT
basis
patronale a)
& basis soc toel 2 C)
Variabele toelagen voor prestaties van gesubsidieerde
a)
contractuelen
Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen

a)

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
a)
vaste toelagen) van gesubsidieerde contractuelen
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op variabele
toelagen voor prestaties van gesubsidieerde a)
contractuelen
Patronale bijdragen pensioenen van Gesubsidieerde
Contractuelen

-a')
--
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33091

115-02

33091/115-02

70

33091

117-01

33091/117-01

70

33091

118-01

33091/118-01

71

33091

121-01

33091/121-01

71

33091

121-48

33091/121-48

71

Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het
werk van gesubsidieerde contractuelen
Premies voor verzekering arbeidsongevallen van
gesubsidieerde contractuelen
Bijdragen aan de sociale dienst van gesubsidieerde
contractuelen
Reis- en verblijfskosten van gesubsidieerde
contractuelen
Andere
vergoedingen
van
gesubsidieerde
contractuelen

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

a)

a')

Einde Gesubsidieerde Contractuelen - – GesCo van het Administratief en Logistiek Kader

SUB-TOTAAL GROEP III

0,00

0,00

33098

111-01

33098/111-01

70

Bezoldiging van de secretaris van de zone

a)

a')

33098

113-01

33098/113-01

70

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de
a)
secretaris van de zone

a')

33098

118-01

33098/118-01

71

Bijdragen aan de sociale dienst – y)

a)

a')

33098

121-01

33098/121-01

71

Reis- en verblijfskosten - x)

a)

a')

33099

111-01

33099/111-01

70

Bezoldiging van de bijzondere rekenplichtige

a)

a')

33099

113-01

33099/113-01

70

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de
a)
bijzondere rekenplichtige

a')

33099

118-01

33099/118-01

71

Bijdragen aan de sociale dienst - y)

a)

a')

33099

121-01

33099/121-01

71

Reis- en verblijfskosten – x)

a)

a')

0,00

0,00

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00

0,00

34

ALGEMEEN TOTAAL & SOCIALE TOELAGE II

J

0,00

J'

0,00

STII) 0,00

STII') 0,00

Verklarende
legende
Alle bedragen worden in euro en eurocent weergegeven
Percentages worden weergegeven met twee DECIMALEN
a) & a')
Som van de bedragen per lijn voor het begrotingsjaar of het begrotingsjaar -1
b) & b')
Som van de bedragen van de sociale toelage II
c) & c')
z)
y)
x)

D,F & D',F'
H & H'
E,G & E',G'
I & I'

Sub-totalen per categorie van een groep
Som van de Sub-totalen
Percentage van de categorie tov de groep
Som van de percentage E/G =100

Algemeen totaal van de begroting of
J & J'
begrotingswijziging
STII & STII'
Algemeen totaal van Sociale Toelage II
Afgesplitst bedrag van 111-08 om de controleberekening van patronale pensioenrechten toe te laten
De bijdragen sociale dienst worden voor de bijzondererekenplichtige/ontvanger en secretaris berekend
In bepaalde gevallen kan de terugbetaling van de reiskosten voorkomen voor rekenplichtige of secretaris .Bijgevolg is deze rubriek opgenomen.
Bedrag ter controle van de berekening van de patronale bijdragen
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5.

BIJLAGE 5 // TOEZICHT 2 : BEGROTINGSKREDIETEN GETOTALISEERD PER BEGROTINGSARTIKEL VOOR DE OPERATIONELEN,
DE CALOG-PERSONEELSLEDEN, DE SECRETARIS EN DE BIJZONDERE REKENPLICHTIGE

POLITIEZONE 5XXX : Benaming van de zone

2013

2012

A

A'

Operationeel personeel – Ops

33001

111-01

33001/111-01 70

Bezoldiging van het operationeel personeel

a

a'

33001

111-08

33001/111-08 70

Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel
a
personeel

a'

33001

112-01

33001/112-01 70

Vakantiegeld van het operationeel personeel

-

33001

113-01

33001/113-01 70

33001

113-21

33001/113-21 70

33001

113-08

33001/113-08 70

33001

115-01

33001/115-01 70

a

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
a
vaste toelagen) van het operationeel personeel
Patronale bijdragen pensioenen van het operationeel
a
personeel
Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op
variabele toelagen voor prestaties van het operationeel a
personeel
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk
a
van het operationeel personeel

a'
a'
a'
a'

Administratief en Logistiek personeel (CALog)

33091

111-01

33091/111-01 70

Bezoldiging van het CaLog-personeel

b

b'

33091

111-08

33091/111-08 70

Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel &
b
CaLog-personeel

b'

33091

112-01

33091/112-01 70

Vakantiegeld van het CaLog-personeel

-

b

33091

113-01

33091/113-01 70

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
b
vaste toelagen) van het CaLog-personeel

b'

33091

113-21

33091/113-21 70

Patronale bijdragen pensioenen van het Calog-personeel

b

b'

33091

113-08

33091/113-08 70

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op
b
variabele toelagen voor prestaties van het CaLog-personeel

b'

33091

115-01

33091/115-01 70

Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk
b
van het CaLog-personeel

b'

B

B'

C

C'

Gesubsidieerde Contractuelen (GesCo)

33091

111-02

33091/111-02 70

Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen

c

c'

33091

111-09

33091/111-09 70

Variabele toelagen voor prestaties van
contractuelen

c

c'

33091

112-02

33091/112-02 70

Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen

c

c'

33091

113-02

33091/113-02 70

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (wedde en
c
vaste toelagen) van gesubsidieerde contractuelen

c'

33091

113-08

33091/113-09 70

Gewone patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op
variabele toelagen voor prestaties van gesubsidieerde c
contractuelen

c'

33091

115-02

33091/115-02 70

Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het
c
werkvan gesubsidieerde contractuelen

c'

gesubsidieerde

Operationeel personeel – Ops

33001

117-01

33001/117-01

70

Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het
d
Operationeel personeel

d'

33001

118-01

33001/118-01

70

Bijdragen aan de sociale dienst van het
personeel

d'

Operationeel

d

37

33001

121-01

33001/121-01

71 Reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel

d

d'

33001

121-03

33001/121-03

71

d

d'

33001

121-48

33001/121-48

71 Andere vergoedingen van het Operationeel personeel

d

d'

Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het
e
CALog personeel

e'

Vergoeding
personeel

voor

kledingskosten

van

het

Operationeel

D

D'

E

E'

C

C'

Administratief en Logistiek personeel - CALog & GesCo

33091

117-01

33091/117-01

70

33091

118-01

33091/118-01

70 Bijdragen aan de sociale dienst van het CALog personeel

e

e'

33091

121-01

33091/121-01

71 Reis- en verblijfskosten van het CALog personeel

e

e'

33091

121-48

33091/121-48

71 Andere vergoedingen van het CALog personeel

e

e'

c'

Operationeel en personeel van het Administratif en Logistiek Kader (CaLog)

33001

117-01

33001/117-01

70 Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het c
operationeel & CaLog-personeel

33001

118-01

33001/118-01

70

Bijdragen aan de sociale dienst van het
CaLog-personeel

33001

121-01

33001/121-01

71

Reis- en verblijfskosten
personeel

33001

121-03

33001/121-03

33001

121-48

33001/121-48

operationeel &

c

c'

c

c'

71

Vergoeding voor kledijkosten van het operationeel & CaLogc
personeel

c'

71

Andere vergoedingen
personeel

c'

van het

van het

operationeel & CaLog-

operationeel & CaLog-

c

38

Gesubsidieerde Contractuelen

33091

117-01

33091/117-01

70 Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van de d
gesubsidieerde contractuelen

d'

33091

118-01

33091/118-01

70 Bijdragen aan de sociale dienst van de gesubsidieerde d
contractuelen

d'

33091

121-01

33091/121-01

71

d

d'

33091

121-48

33091/121-48

71

d

d'

f

f'

f

f'

f
f
f

f'
f'
f'

f

f'

f
f

f'
f'

Reis- en verblijfskosten van de gesubsidieerde contractuelen
Andere vergoedingen van de gesubsidieerde contractuelen

D

D'

F

F'

Bijzonder Rekenplichtige en Secretaris van de zone

33098

11101

33098/111-01

33098

11301

33098/113-01

33098
33098
33099

11801
12101
11101

33098/118-01
33098/121-01
33099/111-01

33099

11301

33099/113-01

33099
33099

11801
12101

33099/118-01
33099/121-01

70 Bezoldiging van het politiepersoneel secretaris
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor
70
politiepersoneel
71 Bijdragen aan de sociale dienst
71 Reis- en verblijfskosten
70 Bezoldiging van het politiepersoneel rekenplichtige
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor
70
politiepersoneel
71 Bijdragen aan de sociale dienst
71 Reis- en verblijfskosten

het

het

Totaal 2013:
Totaal 2012:

G (=A+B+C+D+E+F)
G' (=A'+B'+C'+D'+E'+F')

Sociale Toelage II

2011
2010

Geplafonneerd
toelagen
X

bedrag

patronale

bijdrage

Calog

Ops

Y
Y'

Z
Z'

Y+Z-X
-

Y'+Z
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6.

BIJLAGE 6 // FEDERALE DOTATIES 2012 (ONDER VOORBEHOUD)

2013
(Les montants de dotations 2013 sont communiqués sous réserve de leur effective confirmation par arrêté royal)
(De bedragen van de dotaties 2013 worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring via het koninklijk besluit)

TOTAL/TOTAAL
Nr Zone

Dotation fédérale
de base

Dotation fédérale
complémentaire
Général

Dotation fédérale
complémentaire
Contrat

Dotation fédérale
complémentaire
TOTAL

Allocation MROP

Dotation sociale I

Federale
basistoelage

Aanvullende
federale dotatie
Algemeen

Aanvullende
federale dotatie
Contract

Aanvullende
federale dotatie
TOTAAL

Toelage HHOO

Sociale toelage I

660.562.440,43

47.027.430,68

4.677.625,90

51.705.056,59

406.627,35

114.972.681,71

Benaming

5267

Genappe / Nivelles

2.706.859,12

304.663,24

0,00

304.663,24

1.968,41

523.720,71

5268

Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize

2.064.270,60

324.534,44

0,00

324.534,44

944,88

430.604,78

5269

La Hulpe / Lasne / Rixensart

1.710.362,12

116.126,61

0,00

116.126,61

944,88

374.502,71

5270

Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-SaintGuibert / Villers-La-Ville / Walhain

1.437.436,66

133.194,22

0,00

133.194,22

787,59

411.417,36

5271

Wavre

1.900.987,83

108.880,22

0,00

108.880,22

944,88

358.631,21

5272

Beauvechain / Chaumont-Gistoux / GrezDoiceau / Incourt

1.293.670,17

52.042,48

0,00

52.042,48

787,59

241.569,71

5273

Braine-l'Alleud

1.430.149,84

100.827,23

0,00

100.827,23

787,59

232.302,33

5274

Waterloo

1.418.725,36

99.086,26

0,00

99.086,26

787,59

231.643,93

5275

Ottignies-Louvain-La-Neuve

1.464.360,32

74.014,01

534.357,52

608.371,54

787,59

347.879,32

5276

Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez /
Ramillies

1.935.543,27

138.335,23

0,00

138.335,23

787,59

420.554,85

5277

Liège

22.893.044,77

226.994,84

0,00

226.994,84

15.130,64

3.756.575,72

5278

Neupré / Seraing

4.429.435,95

106.045,92

0,00

106.045,92

3.670,11

908.188,41

5279

Herstal

2.063.905,50

226.650,37

0,00

226.650,37

1.180,82

341.324,62

5280

Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne

1.783.452,46

80.603,55

0,00

80.603,55

944,88

370.750,05

5281

Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle /
Oupeye / Visé

3.154.819,72

817.911,31

0,00

817.911,31

1.968,41

693.342,47

5282

Flémalle

1.368.061,67

150.494,55

0,00

150.494,55

944,88

246.496,90

5283

2.993.557,15

210.133,15

0,00

210.133,15

1.968,41

605.668,54

5284

Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont
/ Trooz
Ans / Saint-Nicolas

2.572.807,25

76.426,72

0,00

76.426,72

1.180,82

477.771,70

5285

Awans / Grâce-Hollogne

1.989.552,49

109.909,07

0,00

109.909,07

787,59

377.568,28

1.718.459,41

132.638,33

0,00

132.638,33

787,59

357.968,94

5286
5287

Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhele-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt /
Waremme
Jalhay / Spa / Theux

2.206.626,38

135.682,57

148.432,65

284.115,22

787,59

444.047,49

5288

Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne /
Plombières / Thimister-Clermont /
Welkenraedt

3.291.181,72

423.013,99

0,00

423.013,99

1.732,47

724.903,52

5289

Dison / Pepinster / Verviers

4.881.481,86

915.670,02

0,00

915.670,02

4.456,55

934.031,78

5290

Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont /
Trois-Ponts / Waimes

2.504.008,61

516.839,57

0,00

516.839,57

787,59

555.442,02

5291

Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach
(Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith
(Saint-Vith)

2.704.896,69

505.433,32

0,00

505.433,32

787,59

685.654,99

Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen /
Raeren
Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent
/ Wasseiges

3.459.256,75

808.143,80

0,00

808.143,80

1.732,47

1.012.409,26

1.559.586,56

187.878,83

148.432,65

336.311,48

787,59

316.007,67

5294

Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse /
Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze

2.522.455,36

215.600,68

148.432,65

364.033,32

944,88

578.166,50

5295

Huy

1.554.092,20

239.951,22

564.044,06

803.995,28

1.732,47

487.712,56

5296

Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont /
Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave /
Nandrin / Ouffet / Tinlot

2.841.030,33

211.338,97

148.432,65

359.771,62

944,88

696.299,23

5297

Arlon / Attert / Habay / Martelange

3.533.186,70

443.909,68

0,00

443.909,68

1.968,41

860.496,30

5298

Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger

1.787.811,23

371.747,18

0,00

371.747,18

787,59

550.510,83

5299

Chiny / Etalle / Florenville / Meix-DevantVirton / Rouvroy / Tintigny / Virton

3.197.759,38

584.380,68

0,00

584.380,68

787,59

787.870,00

5300

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize
/ La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marcheen-Famenne / Nassogne / Rendeux /
Tenneville / Vielsalm

6.753.974,85

1.077.239,56

0,00

1.077.239,56

2.489,29

1.622.458,90

5292
5293

41

5301

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / SainteOde / Vaux-Sur-Sûre

5.320.618,89

437.936,12

0,00

437.936,12

1.968,41

1.238.083,35

5302

Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont /
Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin

4.041.509,57

500.267,35

0,00

500.267,35

1.180,82

968.608,64

5303

Namur

7.361.857,54

482.872,21

0,00

482.872,21

7.260,43

1.372.312,38

5304

Eghezée / Gembloux / La Bruyère

1.777.590,32

113.194,70

0,00

113.194,70

944,88

380.436,25

5305

Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves /
Ohey

2.842.629,79

567.366,44

0,00

567.366,44

1.732,47

645.370,86

5306

Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet /
Profondeville

2.211.605,88

160.042,53

0,00

160.042,53

787,59

481.465,91

5307

Sambreville / Sombreffe

1.722.271,63

229.188,54

267.178,77

496.367,31

944,88

398.031,15

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

789.859,98

76.535,35

0,00

76.535,35

787,59

192.138,25

5309

Florennes / Walcourt

1.731.406,06

348.594,91

0,00

348.594,91

787,59

496.428,70

5310

Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-SurSemois

1.818.355,72

386.631,34

227.570,52

614.201,86

787,59

481.324,49

5311

Couvin / Viroinval

1.855.727,30

192.619,29

207.805,71

400.425,00

787,59

449.202,21

5312

Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir

3.784.044,77

561.779,67

0,00

561.779,67

1.968,41

897.103,15

5313

Houyet / Rochefort

1.599.982,27

381.441,38

267.178,77

648.620,15

787,59

471.176,98

5314

Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze

2.470.620,74

510.701,12

0,00

510.701,12

787,59

727.015,83

5315

Cerfontaine / Doische / Philippeville

1.962.144,80

416.080,45

0,00

416.080,45

787,59

557.380,78

5316

Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai

6.069.353,27

829.303,67

0,00

829.303,67

3.670,11

1.198.909,26

5317

Mouscron

3.174.279,64

654.548,12

0,00

654.548,12

2.489,29

602.714,62

5318

Comines-Warneton

1.644.014,51

399.077,02

0,00

399.077,02

787,59

347.166,30

5319

Beloeil / Leuze-en-Hainaut

1.932.959,42

195.903,05

0,00

195.903,05

787,59

448.690,27

5320

Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq

1.488.838,06

352.747,95

0,00

352.747,95

787,59

436.536,12

5321

Bernissart / Péruwelz

2.275.156,56

254.452,89

0,00

254.452,89

787,59

514.802,14

5322

Ath

1.567.139,52

124.342,37

148.432,65

272.775,02

787,59

338.545,44

5323

Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing /
Lessines

2.316.787,73

222.921,77

237.492,23

460.414,01

1.732,47

514.802,25

5324

Mons / Quévy

8.071.723,95

1.162.584,19

0,00

1.162.584,19

6.030,60

1.557.432,38

5325

La Louvière

4.862.379,53

127.921,52

0,00

127.921,52

3.148,08

692.013,54

5326

Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise /
Lens / Silly

2.317.472,03

169.127,51

0,00

169.127,51

944,88

472.257,30
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5327

Boussu / Colfontaine / Frameries /
Quaregnon / Saint-Ghislain

5.867.652,03

547.147,85

0,00

547.147,85

4.456,55

1.156.871,41

5328

Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx /
Soignies

3.871.696,62

315.120,67

0,00

315.120,67

1.968,41

825.572,40

5329

Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain

2.316.536,22

221.792,11

0,00

221.792,11

944,88

537.968,60

5330

Charleroi

18.319.312,51

292.224,11

0,00

292.224,11

14.343,05

2.701.406,39

5331

Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes

2.986.763,59

288.360,18

0,00

288.360,18

2.489,29

502.439,51

5332

Anderlues / Binche

2.368.406,18

193.325,91

0,00

193.325,91

1.180,82

465.938,23

5333

Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-LeChâteau

1.866.401,86

194.285,44

0,00

194.285,44

787,59

425.151,36

5334

Beaumont / Chimay / Froidchapelle /
Momignies / Sivry-Rance

2.358.499,86

431.775,70

0,00

431.775,70

787,59

557.198,46

5335

Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage /
Morlanwelz / Seneffe

3.103.632,61

74.313,41

89.059,59

163.373,00

1.968,41

616.552,76

5336

Courcelles / Fontaine l'Évêque

2.611.747,14

191.629,99

0,00

191.629,99

1.968,41

569.226,99

5337

Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles

2.301.453,68

159.233,41

148.432,65

307.666,06

944,88

503.526,27

5338

Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes /
Montigny-Le-Tilleul / Thuin

2.373.166,36

485.280,43

0,00

485.280,43

944,88

453.157,96

5339

Brussel / Elsene
Bruxelles / Ixelles

48.282.015,74

19.394,11

0,00

19.394,11

23.001,40

3.765.603,10

5340

Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-AgathaBerchem / Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren / Jette / Koekelberg / BerchemSainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean

12.580.865,13

19.394,11

0,00

19.394,11

9.571,91

701.547,58

5341

Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst
Anderlecht / Sint-Gilles / Forest

16.268.998,16

58.339,42

0,00

58.339,42

11.540,32

1.658.898,49

5342

Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde
Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort

9.444.688,10

18.196,95

0,00

18.196,95

7.211,42

1.055.784,65

5343

Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / SintPieters-Woluwe
Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / WoluweSaint-Pierre

9.904.829,94

57.142,26

0,00

57.142,26

6.030,60

855.443,21

5344

Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node
Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode

15.076.738,38

58.339,42

0,00

58.339,42

11.540,32

729.200,35

5345

Antwerpen

41.319.700,64

415.451,01

0,00

415.451,01

23.000,85

3.650.948,03

5346

Zwijndrecht

770.775,01

46.575,25

0,00

46.575,25

787,59

170.298,72

2.381.416,88

109.838,37

0,00

109.838,37

1.180,82

398.927,93

5347

Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle
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5348

Kapellen / Stabroek

1.413.173,20

105.712,46

0,00

105.712,46

787,59

223.558,77

5349

Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint

2.432.401,47

385.883,27

0,00

385.883,27

2.489,29

482.691,46

5350

Essen / Kalmthout / Wuustwezel

1.966.974,88

132.047,81

0,00

132.047,81

944,88

440.566,99

5351

Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem /
Wommelgem

2.995.669,42

118.556,99

0,00

118.556,99

1.968,41

392.926,39

5352

Brasschaat

1.546.578,33

29.663,99

0,00

29.663,99

787,59

282.067,27

5353

Schoten

1.368.326,12

57.887,12

0,00

57.887,12

944,88

240.036,46

5354

Ranst / Zandhoven

1.027.971,83

125.361,16

0,00

125.361,16

787,59

333.003,26

5355

Brecht / Malle / Schilde / Zoersel

2.736.727,53

124.844,10

0,00

124.844,10

1.180,82

519.531,80

5356

Bornem / Puurs / Sint-Amands

1.526.801,66

66.722,93

0,00

66.722,93

787,59

338.882,89

64.959,36

0,00

64.959,36

787,59

203.664,85

5357

Willebroek

1.016.451,73

5358

Mechelen

4.569.163,05

247.939,68

0,00

247.939,68

5.637,37

716.403,58

5359

Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-KatelijneWaver

2.286.194,13

116.552,91

0,00

116.552,91

1.180,82

412.772,31

5360

Lier

1.801.173,88

67.824,05

0,00

67.824,05

944,88

364.774,42

5361

Berlaar / Nijlen

1.222.477,40

160.024,51

0,00

160.024,51

787,59

309.758,84

5362

Heist-op-den-Berg

1.565.714,47

265.339,12

0,00

265.339,12

787,59

320.915,29

5363

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel

1.719.275,05

673.398,08

0,00

673.398,08

787,59

480.094,73

5364

Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille /
Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar

4.914.658,81

547.318,80

0,00

547.318,80

3.670,11

1.069.357,49

5365

Herselt / Hulshout / Westerlo

1.844.882,34

124.694,50

0,00

124.694,50

787,59

364.771,15

5366

Geel / Laakdal / Meerhout

2.951.282,52

124.430,07

0,00

124.430,07

1.968,41

609.209,88

5367

Arendonk / Ravels / Retie

1.640.818,88

275.374,96

0,00

275.374,96

787,59

445.092,81

5368

Balen / Dessel / Mol

2.688.971,91

148.208,14

0,00

148.208,14

1.180,82

528.968,98

5369

Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen
/ Vorselaar

2.535.697,65

183.385,91

0,00

183.385,91

1.180,82

501.475,31

5370

Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven

5.890.316,30

401.474,35

0,00

401.474,35

4.849,78

1.173.357,10

5371

Lommel

1.440.070,08

258.770,22

0,00

258.770,22

787,59

274.857,67

5372

Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt

1.769.268,50

111.990,12

0,00

111.990,12

787,59

386.816,06

5373

Beringen / Ham / Tessenderlo

2.601.941,43

370.281,55

0,00

370.281,55

1.968,41

525.786,75

5374

Halen / Herk-De-Stad / Lummen

1.121.659,09

117.973,84

0,00

117.973,84

787,59

226.838,81

5375

Heusden-Zolder

1.261.721,32

151.011,53

194.752,66

345.764,19

787,59

248.092,73

5376

Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden

2.484.534,06

283.832,77

0,00

283.832,77

2.489,29

457.968,53

5377

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer

3.344.779,97

196.258,47

0,00

196.258,47

944,88

823.284,15

5378

Houthalen-Helchteren

1.254.621,23

130.380,62

0,00

130.380,62

787,59

274.704,12
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5379

Alken / Borgloon / Heers / Kortessem /
Wellen

2.200.240,41

179.857,09

0,00

179.857,09

787,59

579.412,13

5380

Herstappe / Tongeren

1.693.046,84

339.129,61

0,00

339.129,61

787,59

605.643,94

5381

Bilzen / Hoeselt / Riemst

3.005.448,64

232.941,00

0,00

232.941,00

944,88

676.757,82

759.308,50

631.305,37

0,00

631.305,37

0,00

242.757,20

232.066,09

0,00

232.066,09

787,59

631.474,79

5382

Voeren

5383

Dilsen-Stokkem / Maaseik

2.072.828,48

5384

As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal

4.003.260,70

330.398,99

0,00

330.398,99

4.456,55

789.988,41

5385

Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode

2.596.201,18

608.571,07

0,00

608.571,07

787,59

597.814,49

5386

Lanaken

1.383.265,75

183.258,95

0,00

183.258,95

787,59

444.418,45

5387

Maasmechelen

1.855.466,08

177.702,30

402.487,00

580.189,30

787,59

480.434,53

5463

Lanaken / Maasmechelen

3.238.731,83

360.961,25

402.487,00

763.448,24

1.575,18

924.852,99

5388

Leuven

6.325.227,97

267.351,23

0,00

267.351,23

6.818,19

793.941,16

5389

Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek /
Kortenaken / Tielt-Winge

1.590.936,45

178.549,68

0,00

178.549,68

787,59

453.232,12

5390

Landen / Linter / Zoutleeuw

1.462.296,88

93.480,14

0,00

93.480,14

787,59

286.993,73

5391

Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek

1.201.196,81

105.254,02

0,00

105.254,02

787,59

283.802,00

5392

Hoegaarden / Tienen

2.286.599,12

145.172,05

0,00

145.172,05

1.732,47

425.872,66

5393

Herent / Kortenberg

1.115.296,78

202.005,42

0,00

202.005,42

787,59

284.745,03

5394

Aarschot

1.323.667,03

30.517,15

0,00

30.517,15

787,59

266.659,13

5395

Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen

1.038.113,48

94.688,50

0,00

94.688,50

787,59

241.110,22

5396

Diest / Scherpenheuvel-Zichem

2.169.954,43

134.635,65

0,00

134.635,65

944,88

522.081,37

5397

Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee

1.022.981,77

54.163,83

0,00

54.163,83

787,59

281.787,50

5398

Tervuren

772.124,20

45.868,77

0,00

45.868,77

787,59

165.709,72

5399

Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo

1.014.357,21

53.938,07

0,00

53.938,07

787,59

236.958,74

5400

Zaventem

1.690.685,22

98.000,26

0,00

98.000,26

787,59

328.943,93

5401

Kraainem / Wezembeek-Oppem

1.028.082,02

19.996,30

0,00

19.996,30

787,59

164.382,10

5402

Hoeilaart / Overijse

1.269.619,03

53.363,92

0,00

53.363,92

787,59

250.893,51

5403

Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

1.113.415,57

33.512,67

0,00

33.512,67

787,59

216.227,71

5404

Beersel

951.001,63

52.459,63

0,00

52.459,63

787,59

175.062,17

5405

Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik /
Pepingen

1.466.943,25

138.032,97

0,00

138.032,97

787,59

391.820,75

5406

Dilbeek

1.560.933,91

78.096,72

0,00

78.096,72

787,59

317.864,06

5407

Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat

1.745.464,39

133.237,48

0,00

133.237,48

944,88

426.486,03

5408

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel

2.799.573,84

144.643,88

0,00

144.643,88

1.968,41

540.662,90
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5410

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise

1.359.836,17

76.623,49

0,00

76.623,49

787,59

93.577,53

0,00

93.577,53

787,59

341.318,18
269.062,68

2.489,29

414.239,12

Grimbergen

1.400.271,01

5411

Machelen / Vilvoorde

2.549.858,12

88.778,47

0,00

88.778,47

5412

Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

1.415.068,50

79.737,54

0,00

79.737,54

787,59

312.889,50

5413

Halle

1.966.465,07

97.651,91

0,00

97.651,91

1.732,47

352.295,17

5414

Sint-Pieters-Leeuw

1.298.803,87

65.848,91

0,00

65.848,91

787,59

243.381,70

5415

Gent

19.346.227,85

444.915,32

0,00

444.915,32

15.130,64

2.376.179,06

5416

Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate

2.696.453,68

156.224,30

0,00

156.224,30

944,88

600.934,44

5417

Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins

2.417.756,42

153.975,71

0,00

153.975,71

944,88

547.023,45

5418

Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele

2.212.048,65

86.607,55

0,00

86.607,55

1.968,41

537.958,68

5419

De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-MartensLatem

1.341.456,68

107.327,79

0,00

107.327,79

787,59

414.973,79

5420

Deinze / Zulte

1.984.538,85

107.618,37

0,00

107.618,37

944,88

466.006,48

5421

Assenede / Evergem

1.816.086,36

95.757,93

0,00

95.757,93

787,59

414.685,61

5422

Lovendegem / Nevele / Waarschoot /
Zomergem

1.431.239,10

127.522,01

0,00

127.522,01

787,59

331.928,49

5423

Aalter / Knesselare

1.209.518,63

80.687,59

0,00

80.687,59

787,59

243.013,45

5424

Maldegem

1.390.779,56

176.304,71

0,00

176.304,71

787,59

279.859,96

5425

Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde /
Wortegem-Petegem / Zingem

2.795.751,35

303.243,68

0,00

303.243,68

1.968,41

615.804,43

5426

Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm

1.585.983,14

128.863,04

0,00

128.863,04

787,59

380.518,11

5427

Ronse

1.550.825,41

141.441,75

0,00

141.441,75

787,59

270.578,94

5428

Geraardsbergen / Lierde

1.667.367,23

103.334,58

0,00

103.334,58

787,59

304.039,34

5429

Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem

2.365.225,62

70.751,01

0,00

70.751,01

944,88

491.234,77

5430

Beveren

2.102.441,72

93.613,42

0,00

93.613,42

944,88

359.651,61

93.646,89

0,00

93.646,89

787,59

347.530,99

5431

Sint-Gillis-Waas / Stekene

1.668.193,53

5432

Sint-Niklaas

3.854.030,29

189.177,14

0,00

189.177,14

3.670,11

536.258,86

5433

Kruibeke / Temse

2.079.640,25

130.316,69

0,00

130.316,69

944,88

383.462,56

5434

Lokeren

1.942.374,23

258.816,26

0,00

258.816,26

944,88

374.174,62

5435

Hamme / Waasmunster

1.223.484,60

83.982,98

0,00

83.982,98

787,59

222.262,31

5436

Berlare / Zele

1.757.800,39

168.077,33

0,00

168.077,33

787,59

369.328,24

5437

Buggenhout / Lebbeke

1.148.839,91

61.711,77

0,00

61.711,77

787,59

235.635,53

5438

Laarne / Wetteren / Wichelen

1.979.215,94

115.703,61

0,00

115.703,61

944,88

401.788,51

5439

Denderleeuw / Haaltert

1.529.377,69

57.220,16

0,00

57.220,16

787,59

381.002,23
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5440
5441

Aalst

4.487.618,69

215.710,47

0,00

215.710,47

4.456,55

86.176,44

0,00

86.176,44

787,59

732.344,16
401.235,78

0,00

104.217,47

787,59

319.089,97

Erpe-Mere / Lede

1.750.179,60

5442

Ninove

1.729.841,85

104.217,47

5443

Dendermonde

2.463.607,46

460.924,74

0,00

460.924,74

1.968,41

569.071,07

5444

Brugge

7.963.337,69

902.263,27

11.783,92

914.047,20

6.030,60

1.202.825,44

5445

Blankenberge / Zuienkerke

1.579.837,94

164.297,04

68.154,49

232.451,53

944,88

240.655,49

5446

Damme / Knokke-Heist

2.859.168,28

168.632,33

168.487,93

337.120,26

1.180,82

418.112,84

5447

Beernem / Oostkamp / Zedelgem

2.974.864,52

198.449,14

0,00

198.449,14

944,88

631.073,61

5448

Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede /
Tielt / Wingene

3.240.875,41

491.533,91

0,00

491.533,91

1.180,82

731.964,45

5449

Oostende

5.149.981,61

488.298,19

20.021,57

508.319,76

4.328,90

579.919,17

5450

Bredene / De Haan

1.511.045,42

169.874,06

100.355,65

270.229,71

944,88

230.610,72

5451

Middelkerke

1.223.056,72

373.840,00

70.417,52

444.257,52

787,59

269.963,32

5452

Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg /
Torhout

3.148.804,51

276.018,62

0,00

276.018,62

1.968,41

679.034,45

5453

Hooglede / Izegem / Roeselare

4.061.809,20

318.586,75

0,00

318.586,75

3.670,11

745.487,61

5454

Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke /
Oostrozebeke / Wielsbeke

1.732.791,75

281.662,74

0,00

281.662,74

787,59

357.584,80

5455

Ledegem / Menen / Wevelgem

3.052.255,98

512.213,80

0,00

512.213,80

1.968,41

615.864,03

5456

Kortrijk / Kuurne / Lendelede

5.137.376,46

210.328,36

0,00

210.328,36

4.849,78

848.124,26

5457

Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn /
Waregem / Zwevegem

3.251.596,12

192.291,25

0,00

192.291,25

1.968,41

672.073,32

5458

Deerlijk / Harelbeke

1.306.197,13

61.106,46

0,00

61.106,46

787,59

200.313,37

5459

Alveringem / Lo-Reninge / Veurne

1.730.897,82

121.110,77

0,00

121.110,77

787,59

501.690,35

5460

Diksmuide / Houthulst / Koekelare /
Kortemark

2.811.744,85

212.894,42

0,00

212.894,42

944,88

718.199,82

5461

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort

2.966.604,75

315.271,44

355.882,12

671.153,56

1.968,41

677.831,12

5462

Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle /
Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden /
Vleteren / Wervik / Zonnebeke

7.371.714,70

1.140.684,01

0,00

1.140.684,01

4.456,55

1.588.318,10
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BIJLAGE 7 // FINANCIELE HULP VAN DE STAAT IN HET KADER VAN DE
VERKEERSACTIEPLANNEN 2012

2012
(Les montants sont communiqués sous réserve de leur effective confirmation par arrêté ministériel)
(De bedragen worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring via het ministerieel besluit)
Nr Zone

Dénomination

Montants en euros

Zone Nr

Benaming

Bedragen in euros

5267

Genappe / Nivelles

423.759

5268

Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize

397.665

5269

La Hulpe / Lasne / Rixensart

291.092

5270

Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville /

373.724

Walhain
5271

Wavre

5272

Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt

361.587

5273

Braine-l'Alleud

261.655

5274

Waterloo

372.549

5275

Ottignies-Louvain-La-Neuve

267.374

5276

Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies

405.849

5277

Liège

964.095

5278

Neupré / Seraing

445.437

5279

Herstal

319.895

5280

Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne

313.122

5281

Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé

547.575

5282

Flémalle

267.239

5283

Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz

592.538

5284

Ans / Saint-Nicolas

364.218

5285

Awans / Grâce-Hollogne

358.819

5286

Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer /

501.333

321.959

Oreye / Remicourt / Waremme
5287

Jalhay / Spa / Theux

473.012

5288

Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-

636.231

Clermont / Welkenraedt
5289

Dison / Pepinster / Verviers

560.448

5290

Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes

423.224

5291

Amblève / Bullange / Butgenbach / Burg-Reuland / Saint-Vith

332.487

5292

Eupen / La Calamine / Lontzen / Raeren

433.924

5293

Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges

437.045

5294

Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-

446.095

Bouillet / Wanze
5295

Huy

337.919

5296

Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir /

550.302

Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot
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5297

Arlon / Attert / Habay / Martelange

548.323

5298

Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger

401.805

Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny

600.770

5299

/ Virton
5300

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne

807.097

/ Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville /
Vielsalm
5301

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny /

729.887

Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre
5302

Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul /

555.786

Saint-Hubert / Tellin / Wellin
5303

Namur

725.698

5304

Eghezée / Gembloux / La Bruyère

667.499

5305

Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey

598.691

5306

Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville

377.722

5307

Sambreville / Sombreffe

473.879

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

249.180

5309

Florennes / Walcourt

521.521

5310

Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois

312.563

5311

Couvin / Viroinval

442.626

5312

Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir

475.416

5313

Houyet / Rochefort

391.068

5314

Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze

591.368

5315

Cerfontaine / Doische / Philippeville

412.915

5316

Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai

841.011

5317

Mouscron

450.659

5318

Comines-Warneton

166.066

5319

Beloeil / Leuze-en-Hainaut

303.790

5320

Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq

406.305

5321

Bernissart / Péruwelz

444.729

5322

Ath

399.658

5323

Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines

304.026

5324

Mons / Quévy

1.045.339

5325

La Louvière

657.030

5326

Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly

420.363

5327

Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain

850.797

5328

Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies

554.174

5329

Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain

389.621

5330

Charleroi

1.465.655

5331

Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes

517.115

5332

Anderlues / Binche

447.101

5333

Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château

161.470

5334

Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance

585.084

5335

Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

530.386

5336

Courcelles / Fontaine l'Évêque

308.341
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5337

Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles

535.879

5338

Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin

385.129

5339

Bruxelles/Ixelles -Brussel / Elsene

667.646

5340

Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Saint-Agathe/Molenbeek-

678.188

Saint-Jean
Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-JansMolenbeek
5341

Anderlecht/ Saint-Gilles/Forest - Anderlecht/ Sint-Gillis / Vorst

776.060

5342

Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort

514.689

Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde
5343

Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

5344

Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode - Evere / Schaarbeek /

694.227

Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe
638.204

Sint-Joost-Ten-Node
5345

Antwerpen

1.053.272

5346

Zwijndrecht

205.260

5347

Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle

427.631

5348

Kapellen / Stabroek

379.356

5349

Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint

511.575

5350

Essen / Kalmthout / Wuustwezel

511.947

5351

Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem

505.025

5352

Brasschaat

412.339

5353

Schoten

405.524

5354

Ranst / Zandhoven

347.996

5355

Brecht / Malle / Schilde / Zoersel

636.953

5356

Bornem / Puurs / Sint-Amands

488.419

5357

Willebroek

265.982

5358

Mechelen

809.377

5359

Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver

479.675

5360

Lier

383.488

5361

Berlaar / Nijlen

246.895

5362

Heist-op-den-Berg

396.339

5363

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel

378.529

5364

Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout

877.700

/ Vosselaar
5365

Herselt / Hulshout / Westerlo

501.309

5366

Geel / Laakdal / Meerhout

641.989

5367

Arendonk / Ravels / Retie

221.501

5368

Balen / Dessel / Mol

496.088

5369

Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar

739.068

5370

Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven

1.274.080

5371

Lommel

386.080

5372

Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt

444.406

5373

Beringen / Ham / Tessenderlo

757.891

5374

Halen / Herk-De-Stad / Lummen

300.662
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5375

Heusden-Zolder

409.988

5376

Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden

656.881

5377

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer

446.104

5378

Houthalen-Helchteren

467.987

5379

Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen

441.392

5380

Herstappe / Tongeren

466.634

5381

Bilzen / Hoeselt / Riemst

577.316

5382

Voeren

163.282

5383

Dilsen-Stokkem / Maaseik

412.430

5384

As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal

1.078.113

5385

Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode

692.369

5388

Leuven

500.194

5389

Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge

270.398

5390

Landen / Linter / Zoutleeuw

197.197

5391

Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek

248.463

5392

Hoegaarden / Tienen

436.464

5393

Herent / Kortenberg

218.172

5394

Aarschot

231.661

5395

Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen

146.918

5396

Diest / Scherpenheuvel-Zichem

483.510

5397

Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee

209.470

5398

Tervuren

174.417

5399

Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo

236.414

5400

Zaventem

410.019

5401

Kraainem / Wezembeek-Oppem

198.772

5402

Hoeilaart / Overijse

382.972

5403

Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

171.738

5404

Beersel

182.558

5405

Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen

291.631

5406

Dilbeek

366.186

5407

Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat

438.001

5408

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel

506.861

5409

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise

414.428

5410

Grimbergen

359.960

5411

Machelen / Vilvoorde

531.917

5412

Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

496.587

5413

Halle

342.236

5414

Sint-Pieters-Leeuw

185.802

5415

Gent

768.469

5416

Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate

387.122

5417

Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins

496.651

5418

Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele

486.745

5419

De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem

428.031

5420

Deinze / Zulte

452.487

5421

Assenede / Evergem

389.782
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5422

Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem

308.592

5423

Aalter / Knesselare

334.334

5424

Maldegem

174.570

5425

Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem /

549.821

Zingem
5426

Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm

259.520

5427

Ronse

228.673

5428

Geraardsbergen / Lierde

430.979

5429

Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem

445.272

5430

Beveren

491.662

5431

Sint-Gillis-Waas / Stekene

379.004

5432

Sint-Niklaas

750.542

5433

Kruibeke / Temse

372.681

5434

Lokeren

492.874

5435

Hamme / Waasmunster

306.097

5436

Berlare / Zele

302.085

5437

Buggenhout / Lebbeke

236.060

5438

Laarne / Wetteren / Wichelen

465.480

5439

Denderleeuw / Haaltert

142.022

5440

Aalst

494.981

5441

Erpe-Mere / Lede

321.294

5442

Ninove

378.161

5443

Dendermonde

474.521

5444

Brugge

884.537

5445

Blankenberge / Zuienkerke

268.753

5446

Damme / Knokke-Heist

477.343

5447

Beernem / Oostkamp / Zedelgem

561.776

5448

Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene

569.395

5449

Oostende

926.670

5450

Bredene / De Haan

334.920

5451

Middelkerke

401.898

5452

Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout

517.136

5453

Hooglede / Izegem / Roeselare

696.519

5454

Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke

291.856

5455

Ledegem / Menen / Wevelgem

693.679

5456

Kortrijk / Kuurne / Lendelede

845.344

5457

Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem

587.990

5458

Deerlijk / Harelbeke

412.524

5459

Alveringem / Lo-Reninge / Veurne

243.668

5460

Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark

485.419

5461

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort

495.540

5462

Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede /

976.268

Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke
5853

Lanaken / Maasmechelen

748.841

52
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