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Opsplitsing van het formulier F/L-120 in 2 nieuwe formulieren: F-120 en L-120
1. www.ssgpi.be, rubriek “Formulieren”;
2. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, Bijlage 18bis, B.S. 31 maart 2001 (RPPol).

SSGPI/KCE

Tel. 02 554 43 16 (contactcenter SSGPI)
Tel. 0800 99 271 (callcenter polsupport)

Welke wijzigingen werden doorgevoerd wat betreft het formulier F/L-120?
Formulier F-120
1. Toelagen en vergoedingen die niet langer hernomen worden
De volgende toelagen/vergoedingen worden niet meer hernomen op het formulier F-120:
Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat
Weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger ambt
Tweetaligheidstoelage
Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest – bedrag 6
Selectietoelage
2. Premie leidinggevende en tweetaligheidstoelage
De “premie leidinggevende” en de “tweetaligheidstoelage” dienen voortaan aangevraagd te worden via
specifieke formulieren van DGR/DRP/DPP.
Vanaf 2018 wordt de premie leidinggevende opnieuw hernomen op het formulier F-120 (meer info: Nota
DRP-DPP/2017/19877 van 12/01/2018).
Aangezien er voortaan een specifiek aanvraagformulier bestaat, dient het formulier F-050 niet meer gebruikt
te worden voor de aanvraag van de tweetaligheidstoelage.
3. Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De toelage “Brussels Hoofdstedelijk Gewest” - bedrag 1 tot en met 5 dient voortaan door de eenheid
geopend te worden via het formulier F-120.
De toelage “Brussels Hoofdstedelijk Gewest”- bedrag 6 dient aangevraagd te worden via de bijlage 18bis
RPPol via DGR/DRP/DPP.
4. Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat of van een hoger ambt, selectietoelage
De “weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat”, “de weddebijslag voor het uitoefenen van een hoger
ambt” en “selectietoelage” worden voortaan via DGR/DRP/DPP geopend.
5. Praktische info
Er werd een link gelegd tussen de categorie van het personeelslid (vb. OPS/CALog) en de
toelagen/vergoedingen (vb. de nabijheidstoelage kan niet aangevinkt worden indien het een CALogpersoneelslid betreft).

De Dienstchef dient het formulier F-120 te ondertekenen.
Formulier L-120

De toelagen/vergoedingen die uitsluitend toegekend kunnen worden aan de federale politie worden niet
hernomen op het formulier L-120.
Er werd een link gelegd tussen de categorie van het personeelslid (vb. OPS/CALog) en de
toelagen/vergoedingen (vb. de nabijheidstoelage kan niet aangevinkt worden indien het een CALogpersoneelslid betreft).
De Korpschef of de personeelsverantwoordelijke dient het formulier L-120 te ondertekenen.
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