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Samengevatte vertaling van de brief d.d. 7/9/2020 van de CG Marc  
DE MESMAEKER aan de voorzitter Sypol.be met kopie aan de ministers 
GEENS en DE CREM en de directeurs-generaal SNOECK (DGJ) en  
DE SAVEUR (SAT). 

 
Loonschaal M4.1 en M5.1 - KB van 20 juni 2019 
 
 
Een van de maatregelen van het Koninklijk Besluit is op 01/07/2020 in werking getreden. 
 
Het voorziet in de uitbreiding van de loonschaal M4.1 van 25 naar 29 anciënniteitsjaren.  
Het maximumbedrag werd verhoogd van 32.127,20 EUR tot 33.124 EUR door twee tussentijdse 
verhogingen van 498,40 EUR in deze nieuwe loonschaal na 27 en 29 jaar te voorzien. 
 
Deze uitgebreide loonschaal M4.1 met de twee tussentijdse verhogingen na 27 en 29 jaar wordt 
op 01/07/2020 ook toegekend aan de HINP's die in aanmerking komen voor de loonschaal 
M.5.1 indien de wedde berekend op basis van dezelfde pecuniaire anciënniteit  van deze nieu-
we schaal M4.1 gunstiger zou zijn . 
 
Op 01/11/2022 wordt een nieuwe M5.1-schaal gecreëerd (maximumbedrag = 34,116 EUR). 
Het vervangt de (oude) overgangsschaal M5.1, die wordt opgeheven. 
 

 
Berekening van de bijkomende vergoeding - Oude 2C’s 
 
Deze maatregel zal vanaf 01/11/2022 ook een positief effect hebben voor de HINP's met bij-
zondere specialisatie (voormalige "2C") die niet als officier benoemd zijn en die het maximum-
bedrag van de schaal M7bis verworven hebben, en dit vanaf het moment dat de bedragen van 
de hogervermelde weddeschaal uitgebreid na 27 tot en met 29 dienstjaren van de nieuwe 
schaal M5.1 verhoogd met de aanvullende toelage respectievelijk in aanmerking moeten wor-
den genomen in het kader van de toepassing van artikel.  XII.XI.21 van het RPPol, zoals gewij-
zigd bij artikel 37 van de Wet Vesalius. 
 
De toepassing van dit artikel heeft geen invloed op oude 2D's. 
Het maximumbedrag van M7bis verhoogd met de 2D-vergoeding is hoger dan het maximumbe-
drag van de M7-loonschaal verhoogd met de bijkomende vergoeding. 
 
Personeelsleden van de operationele kader die in aanmerking komen voor de vrijwaringsclau-
sule M7/M7a (artikel XII.XI.15 RPPol) komen niet in aanmerking voor de aanvullende vergoe-
ding.  Volgens de overheid zouden ze inmiddels allemaal de loonschaal O3 hebben behaald. 
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