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Answer to your Questions

Aandachtspunten bij afsluiten politierekening 2015
De meeste politiezones starten binnenkort met het afsluiten van rekening 2015 en zullen naast de
standaardcontroles ook dienen rekening te houden met enkele bijzonderheden voor boekjaar 2015. Zo
werd in 2015 een deel van de federale dotatie 2014 teruggevorderd (net zoals in boekjaar 2014). Op
30/12/2015 werd een storting uitgevoerd die niet volledig mag toegewezen worden aan dotaties in
2015. Tenslotte kan ook in 2015 éénmalig 13 maanden loon aangerekend worden om in 2016 of later
de budgetten van de gemeente niet extra te belasten.
Terugvordering federale dotatie 2014 in boekjaar 2015
Net zoals in boekjaar 2014 werd een deel van de federale dotatie van vorig boekjaar teruggevorderd
onder de vorm van inhoudingen op de federale dotatie van huidig boekjaar. De effectieve stortingen
die de zone ontvangt, kunnen toegewezen worden aan het artikel 330/465-48 ‘Federale dotatie’. Om
het toegekende bedrag voor 2015 in de jaarrekening op te nemen, zal de zone nog een bijkomende
vordering boeken op artikel 330-465-48 (ten bedrage van de terugvordering van dotatie 2014) en dit
stuk aanzuiveren met een uitgave op artikel 330/301-02 ‘Onwaarden gewone dienst’.
Storting 30/12/2015
Op 30/12/2015 werd een bedrag aan de zone gestort dat veel te hoog bleek. Naast de aanvullende
federale dotatie voor 2015 en de dotatie ‘Salduz’ werd ook een bedrag ontvangen dat niet kan
toegewezen worden in jaarrekening 2015 aan een welbepaalde dotatie. De correctie zal worden
uitgevoerd in het tweede semester van 2016 in tegenstelling tot eerdere communicatie
(https://www.besafe.be/politiebeheer/betaling-van-federale-dotatie-2015-aan-politiezones-correctieeerdere-communicatie). In boekjaar 2015 kan deze ontvangst geboekt worden op AR 46401
‘Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen’. De exacte bedragen zijn terug te vinden op:
https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/polb/model/2015_paiement_indu_dec15.pdf.
Wat met lonen december 2015?
Net zoals de voorgaande jaren worden de lonen van december 2015 (betaling 02/01/2016) niet
aangerekend in 2015 maar wel in 2016. Zoals beschreven in de ministeriële omzendbrief PLP 54
aangaande de politiebegroting 2016, zullen vanaf 2016 de wedden van de maand december ook
moeten aangerekend worden in het boekjaar waar deze lonen betrekking op hebben (na het arrest nr.
226.189 van 23 januari 2014). Dit betekent dat in boekjaar 2016 13 maanden ten laste worden

genomen en dit impact kan hebben op de gemeentelijke toelagen en de budgetten in de gemeente. Er
bestaat evenwel de mogelijkheid om dit te regulariseren ten laatste tegen 31 december 2019.

Indien het resultaat van rekening 2015 dat toelaat, zou de zone dit al kunnen regulariseren in
boekjaar 2015 en zodoende in 2015 13 maanden ten laste nemen. Dit heeft als voordeel dat geen
aanpassing nodig is in de politiebegroting 2016 of later en de gemeenten ook geen extra wijzigingen
moeten voorzien in hun huidige meerjarenplan. Ondanks de omzendbrief betrekking heeft op de

politiebegroting 2016 werd ons bevestigd vanuit de directie politiebeheer dat bovenstaande werkwijze
ook mag gehanteerd worden.

Indien u meer wil weten over deze problematiek, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A
contactpersoon of op info@qaq.be.
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