MAAND

F/L-021

JAAR

MAANDELIJKSE KOSTENNOTA

Federale politie
Lokale politie

MAALTIJD-, VERBLIJF-, TRAJECTKOSTEN IN
BELGIE

1 GEGEVENS IN TE VULLEN DOOR HET PERSONEELSLID
NAAM

Voornaam

Identificatienummer

Graad

Nummer van de PZ
Federale Politie

CG

DGS

DGA

DGJ

AIG

SSGPI

Diensttelefoon
Gewone plaats van het werk
Woonplaats/verblijfplaats
Met dit formulier meldt u aan het SSGPI de werkelijk gemaakte kosten en de forfaitaire vergoedingen waarop u meent
recht te hebben gedurende de afgelopen maand naar aanleiding van dienstreizen, terugroepingen, consignes, cursussen,
stages, detacheringen en OGPW (in geval van ambtshalve aanwijzing, herplaatsing of ordemaatregel).
Administratieve gegevens
DETACHERING/CURSUS/STAGE VAN MINSTENS 2 OPEENVOLGENDE DAGEN
van

naar

sinds

tot en met

* Indien de einddatum niet gekend is, dient u « ONBEKEND » in te vullen.
Indien u nog een andere detachering uitvoert tijdens dezelfde maand, stelt u vanaf dan een nieuwe F/L-021 op. Voeg de
formulieren F/L-021 van dezelfde maand samen.
(Vul de volledige vragenlijst in op bladzijde 3.)
OVERPLAATSING VAN DE GEWONE PLAATS VAN HET WERK (OGPW)
Komende van

op

Ik verhuis op

of

ik verhuis NIET.

Mijn nieuwe woonplaats is
Beantwoord gedurende de OGPW-periode de vragen 2,6,7 en 8 op bladzijde 3.
** De OGPW stopt op de verhuisdag. Bij mobiliteit op persoonlijke aanvraag worden nooit vergoedingen toegekend.
2 ZONE VOORBEHOUDEN AAN HET SSGPI
DISTRIBUTIESET
BINNENLAND
OGPW

MAALTIJD + LOGEMENT

VERVOER

TOTAAL
- VOORSCHOT
TE BETALEN

Pagina

Hier de bijlagen nieten (in A4 formaat)

van
Vul chronologisch de gegevens in.

Werkelijke kosten (*) en/of Forfaitaire vergoedingen
(*) zie Art. XI.IV.27 RPPol en Art. XI.22 UBPol

Datum
(dag)

Uren van uw
prestaties
Begin

Opdracht
code

Vervoermiddel

Geef duidelijk de volledige reisopbouw
Plaats van vertrek – bestemming (eenheid of instelling) terugkeer

Uren van uw prestaties
Uren van vertrek en
terugkeer in uw eenheid of
woonplaats (code 1+ 2)

1 DIENSTREIS

Uren van begin en einde
dienst ter plaatse (code
3+4+5)

3 DETACHERING

1

Auto, moto,
bromfiets, fiets,
…

2 TERUGROEPING

4 OGPW

2

Openbaar
vervoer en taxi

G

Gebruik van
een
dienstvoertuig
of ander gratis
voertuig

5 OPLEIDING/CURSUS/STAGE
6 CONSIGNE

Maaltijden

Logement

werkel.
km

Einde

Aanvangsuur = uur van de
dienst (code 6)

Aant.

Vervoer

+

Plaats v/d
maaltijd
opgelegd

OPMERKINGEN EN
VERDUIDELIJKINGEN

diversen
Nacht

Enkel het aantal
km in te vullen
indien
verplaatsing in
dezelfde
gemeente met
persoonlijk
voertuig

Morgen

Middag

Avond

Maaltijden
Indien FORFAITAIR, schrijft
u « F » of indien
WERKELIJKE KOSTEN
schrijft u het bedrag.

Ja

Betalingsbewijs
toevoegen

Neen

Is het mogelijk de
maaltijd te nemen in
een mess of
restaurant van een
overheidsinstelling,
kruis het gepaste
hokje aan.

Noteer kort de nodige
verduidelijkingen die
de rekenaar moeten
toelaten uw rechten
juist te bepalen of,
indien nodig, een
verwijzing naar het
vak « verklaring »
voor meer uitleg.
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Hier de bijlagen nieten (in A4 formaat)

van
Vul chronologisch de gegevens in.

Werkelijke kosten (*) en/of Forfaitaire vergoedingen
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Logement
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Einde

Aanvangsuur = uur van de
dienst (code 6)

Aant.

Vervoer

+

Plaats v/d
maaltijd
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OPMERKINGEN EN
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km in te vullen
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gemeente met
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voertuig
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Is het mogelijk de
maaltijd te nemen in
een mess of
restaurant van een
overheidsinstelling,
kruis het gepaste
hokje aan.
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verduidelijkingen die
de rekenaar moeten
toelaten uw rechten
juist te bepalen of,
indien nodig, een
verwijzing naar het
vak « verklaring »
voor meer uitleg.

Vul onderstaande vragenlijst in (1 tot en met 8) indien gedetacheerd, of cursus/stage van minstens twee
opeenvolgende dagen.
Ingeval van overplaatsing van de gewone plaats van het werk (enkel in de voorziene gevallen – zie pagina 1) dient
u enkel de vragen 2,6,7 en 8 te beantwoorden.
VRAGEN OVER UW DETACHERING OF OVERPLAATSING VAN DE GEWONE PLAATS VAN HET WERK
JA

NEE

1. Ik ben gedetacheerd bij een dienst in mijn woonplaats en ik geniet van een
dienstonderbreking van minimum 1 uur.
2. Ik keer dagelijks huiswaarts.
3. Tijdens mijn detachering worden de maaltijdkosten rechtstreeks ten laste
genomen door de overheid.
4. Tijdens de onderbrekingsperiode verblijf ik op de plaats van detachering.
5. Tijdens de onderbrekingsperiode ben ik verplicht op de plaats van detachering
of aangrenzende gemeente te blijven.
6. Voorafgaand aan mijn detachering of overplaatsing van de gewone plaats van het werk was ik een regelmatig
gebruiker van het openbaar vervoer/fiets voor het woon-werkverkeer en verkreeg hiervoor een tussenkomst van de
werkgever (F/L-029).
Traject van

naar

7. Voorafgaand aan mijn detachering of overplaatsing van de gewone plaats van het werk ontving ik een tussenkomst
van de werkgever in mijn woon-werkverkeer met mijn privévoertuig (F/L-080 en F/L-081).
Traject van

naar

8. Ik heb een nieuwe tussenkomst van de werkgever gevraagd in mijn woon-werkverkeer met mijn privé-voertuig (F/L080).
Traject van

naar

In het vak « Verklaring » op blz. 4 kunt u eventueel verduidelijkingen schrijven.

Bij valse verklaringen of frauduleuze praktijken kan, behoudens straf- en tuchtvordering, de verplichting
opgelegd worden de reeds ontvangen bedragen geheel of gedeeltelijk terug te betalen (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 1994).

AANTAL BEWIJSSTUKKEN TOEGEVOEGD AAN DEZE KOSTENNOTA
← NOTA’S OF ONTVANGSTBEWIJZEN (zie opmerking “werkelijke kosten” op blz. 2)
← TICKETS TREIN, TRAM, BUS, …

←

← FACTUREN

←

VERKLARING

IK VERKRIJG MAALTIJDCHEQUES

IK VERKRIJG GEEN MAALTIJDCHEQUES

OPRECHT EN VOLLEDIG VERKLAARD
De vermelde kosten werden niet rechtstreeks ten laste genomen door de overheid.
Datum :
Handtekening :

DIENSTHOOFD

TIJDELIJK DIENSTHOOFD BIJ DETACHERING

Gezien voor uitvoering van de prestatie tijdens de
periode :

Gezien voor uitvoering van de prestatie tijdens de
periode:

Van

Van

tot en met

tot en met

Naam

Naam

Graad

Graad

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening

Decentralisatiemodel

Base

Light

Full

3 PROCEDURE
Het formulier F/L-021 maakt u in 1 exemplaar en stuurt u na afloop van de maand naar het SSGPI.

