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Aan de korpschef van de politiezone;
Aan de eenheden en diensten van de federale politie.

ONDERWERP

Cumul tussen de vergoeding voor telefoon en de ter beschikking stelling
van een GSM met abonnement.

Referenties

1. Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, B.S. 2001-03-31 (verder geciteerd als RPPol).
2. Nota DGP/DPS-472/A-2002 van 28-01-2002 – ‘Resultaten
heronderhandelingen Dec 2001/Jan 2002’.
3. Protocol Nr 57 van 25-01-2002.
4. Nota DGP/DPS-2232-P van 25-11-2003.

Dossierbeheerder

Contactcenter SSGPI – Tel 02 55 44 316

1. ALGEMEEN
Artikel XI.IV.6 RPPol bepaalt dat:
“Om hen te vergoeden voor de telefoonkosten die ingevolge de eisen van beschikbaarheid voor de dienst
worden gemaakt, wordt aan de personeelsleden, met uitzondering van de aspiranten, een maandelijkse
vergoeding toegekend, zolang de overheid geen GSM-toestel met inbegrip van het abonnement, ten
persoonlijken titel, ter beschikking stelt.
Bovenstaand artikel werd in deze zin aangepast door artikel 33 van het koninklijk besluit van 24 oktober
2003 (B.S. 2003-11-21 - KB MIMI) en is van toepassing vanaf 01-12-2003.
Dit betekent dat de personeelsleden die vanaf deze datum in het bezit zijn van een GSM van de dienst en
een abonnement hebben waarvan de kost ten laste wordt genomen door de overheid (met inbegrip van de
voorafbetaalde kaarten), geen aanspraak meer kunnen maken op deze telefoonvergoeding.
2. GEVRAAGD
Wij zouden u willen vragen om na te gaan of de personeelsleden van uw zone/dienst/eenheid die
beschikken over een GSM-toestel met abonnement actueel nog kunnen genieten van de
telefoonvergoeding.
Indien dit het geval is, dient u via een formulier L/F-030 de stopzetting van de betaling van deze vergoeding
te vragen aan het SSGPI. Het is in deze belangrijk te vermelden vanaf welke datum het betrokken
personeelslid een GSM ter beschikking heeft.
Het is statutair immers uitgesloten dat de personeelsleden die recht hebben op de telefoonvergoeding
eveneens kunnen genieten van de ter beschikking stelling van een GSM ten laste van de overheid.
Hoogachtend,
Robert ELSEN
Waarnemend diensthoofd SSGPI
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