AANVRAAG TOT TOELATING

F/L-080
Federale politie
Lokale politie

OM ZIJN PERSOONLIJK GEMOTORISEERD VERVOERMIDDEL TE GEBRUIKEN VOOR HET
WOON-WERKVERKEER, WEGENS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN, MET
TEGEMOETKOMING VAN DE OVERHEID IN DE VERVOERKOSTEN

1 GEGEVENS BETREFFENDE HET PERSONEELSLID
NAAM

Voornaam

Identificatienummer
Nummer van de PZ
Federale politie

CG

DGS

DGA

DGJ

AIG

SSGPI

Plaats van het werk
Plaats van detachering
Station
Verblijfplaats

Tweede verblijfplaats

2 HET IS ONMOGELIJK OM HET GEMEENSCHAPPELIJK OPENBAAR VERVOER TE GEBRUIKEN
Omdat een lichamelijke verhindering het mij niet toelaat (verplicht medisch attest toe te voegen als bijlage).
Omdat mijn werkplaats gelegen is op meer dan 3 km van de dichtsbijzijnde halte [verplicht attest van de
vervoersmaatschappijen (NMBS, De Lijn,…) toe te voegen als bijlage].
Omdat mijn onregelmatig werkrooster het gebruik ervan uitsluit over een afstand van minstens 3 km [verplicht
attest van de vervoersmaatschappijen (NMBS, De Lijn,…) – een kopie van de desbetreffende dienstregeling wordt
eveneens aanvaard als bewijsstuk – toe te voegen als bijlage].
Opgemaakt te

Handtekening

Datum
3 IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR, DIRCO, DIRJUD OF KORPSCHEF
NAAM

Voornaam

Graad

Functie

Telefoon
Decentralisatiemodel

Base

Light

Opgemaakt te

Full
Handtekening

Datum
Het personeelslid

vervult (

niet meer) de voorwaarden om te genieten van de tussenkomst vanaf:

De uitgeoefende functie van de aanvrager:
Het (onregelmatig) uurrooster van het personeelslid ziet er als volgt uit:

4 OPMERKINGEN
Ik weet dat bij elke valse verklaring of ingeval van frauduleuze praktijken, behoudens straf- en tuchtvordering, de
verplichting zal opgelegd worden de reeds ontvangen vergoedingen terug te betalen.
Ik ken het KB van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen, zoals het gewijzigd werd bij de wet van 7 juni 1944.
5 PROCEDURE
Het formulier F/L-080 maakt u in 2 exemplaren en stuurt u naar de Directeur, DirCo, DirJud of naar de Korpschef. Als
Directeur, DirCo, DirJud of Korpschef, stuurt u 1 exemplaar naar het SSGPI en 1 exemplaar naar de Dienstchef van
de aanvrager.

