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1. Ratione personae
Aan de politiezones van de lokale politie en alle eenheden van de federale politie.
2. Ratione materiae
Het SSGPI ontvangt nog steeds formulieren via de post.
Nochtans dienen sinds 1-10-2013 alle stavingstukken (formulieren, voorgaande diensten, attesten, …) via
elektronische drager overgemaakt te worden aan het SSGPI en dus niet via de post of per fax.
Enerzijds zijn er de formulieren die beschikbaar zijn op onze website www.ssgpi.be. Deze kunnen online
ingevuld worden en dienen vervolgens via mail (gescand) overgemaakt te worden aan het SSGPI.
Anderzijds zijn er de e-formulieren die via GALoP verstuurd dienen te worden: bv. fietsvergoeding, F/L-021,
F/L-002, … Zelfs indien er staving- of bewijsstukken dienen toegevoegd te worden voor transport-,
logement- of maaltijdkosten (F/L-021), worden géén papieren versies aanvaard. De bewijsstukken dienen
per personeelslid chronologisch geklasseerd en bewaard te worden in de zone/eenheid tot u een bericht
ontvangt van het SSGPI voor een eventuele controle door onze diensten of andere instanties.
Vanaf 01/05/2017 zal het SSGPI een overgangsfase starten wat betreft het elektronisch overmaken van
formulieren.
Tijdens deze overgangsfase zullen de formulieren die via de post of per fax ontvangen werden
teruggestuurd worden naar het personeelslid/ de zone/ de eenheid met de mededeling dat het formulier
elektronisch dient overgemaakt te worden en dat de papieren versie niet behandeld werd.
Vanaf 1/6/2017 zullen enkel nog de elektronisch overgemaakte formulieren behandeld worden door het
SSGPI.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet van het
SSGPI op het nummer 02/554 43 16 (voor de lokale politie) of via het callcenter Polsupport op het nummer
0800/99 271 (voor de federale politie).

Hoogachtend,

Emmanuel HELPENS
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI
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