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Geadresseerden Aan de personeelsldiensten van de eenheden en diensten van de federale politie 
Aan de personeelsdiensten van de lokale politiezones 

  
  
ONDERWERP Dienstverplaatsingen in België – Afstandsberekening  
  
Referenties Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (RPPol), BS 31 maart 2001 
 
 

1. Ratione personae 
 
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 

2. Ratione materiae 
 

2.1. Algemeen 
 
Overeenkomstig artikel XI.IV.18 RPPol dienen de kilometerafstanden bij dienstverplaatsingen berekend te 
worden door middel van een door de Minister van Binnenlandse Zaken erkend programma. 
 
Bij beslissing van 20 september 2004 werd het programma “Route 66 – Route België 2005” erkend door de 
toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken.  
 
Het programma “Route 66 – Route België 2005” is ondertussen een verouderd product dat niet langer voldoet 
aan de werkelijkheid. 
 
Om deze reden hebben wij aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgesteld om het programma “Route 
66 – Route België 2005” te vervangen door het programma “Google Maps” (Online-tool).  
 

2.2. Erkenning door de Minister van Binnenlandse Zaken 
 
Op 20 april 2018 heeft de Minister het programma “Google Maps” erkend voor de berekening van de 
kilometerafstanden bij dienstverplaatsingen in België die afgelegd worden vanaf 1 april 2018. 
 

2.3. Principes die gehanteerd worden bij de afstandsberekening 
 

Volgende principes worden gehanteerd bij de berekening van de kilometerafstanden:  
- Het gebruik van “Google Maps” doet niets af aan de regel dat voor de berekening van de afgelegde 

kilometers nog steeds de door de overheid opgelegde reisweg zal worden gehanteerd (zie art. 
XI.IV.72 RPPol);  

- Indien er geen reisweg wordt opgelegd, zal op basis van het opgegeven traject altijd de kortste 
afstand berekend worden;  

- Indien er geen reisweg wordt opgelegd, en het personeelslid vermeldt “via-punten” (ring, 
autosnelweg, …) zal bij de berekening van de kilometerafstanden hiermee rekening worden 
gehouden; 

- Indien het personeelslid (vb wijkagent) straatnamen vermeldt omdat hij binnen de gemeente een 
dienstopdracht heeft uitgevoerd, zal hiermee eveneens rekening worden gehouden bij de 
berekening van de kilometerafstanden.  
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2.4. Gevolgen  
 
Voor de dienstverplaatsingen die afgelegd worden vanaf 1 april 2018, zal de afstand berekend worden via 
“Google Maps”. 
 
Voor de dienstverplaatsingen die afgelegd werden vòòr 1 april 2018, zal daarentegen de kilometerafstand nog 
steeds berekend worden met het programma “Route 66 – Route België 2005”. 
 
Het gebruik van “Google Maps” voor de berekening van de kilometerafstanden kan tot gevolg hebben dat er 
voor dezelfde trajecten er verschillen optreden in de berekende afstand, zowel positief als negatief, ten 
opzichte van het gebruik van “Route 66 – Route België 2005”. 
 

2.5. De berekening van de vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk voertuig in 
uitzonderlijke omstandigheden (F/L-081) en het gebruik van een persoonlijk voertuig bij een 
structurele detachering (F/L-096) 

 
De berekening van de kilometerafstanden om de vergoeding te bepalen voor het gebruik van een persoonlijk 
voertuig in uitzonderlijke omstandigheden en voor het gebruik van een persoonlijk voertuig bij een structurele 
detachering zal het SSGPI voor de woon-werkverplaatsingen die afgelegd worden vanaf 1 april 2018 
eveneens gebruik maken van “Google Maps”.  
 

3. In het kort… 
 
Het SSGPI zal voor de dienstverplaatsingen die in België afgelegd worden vanaf 1 april 2018, de 
kilometerafstanden berekenen via “Google Maps”. 
 
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de bevoegde satelliet van het 
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (zie www.ssgpi.be, "Contact"). 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
Gert De Bonte 
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI 
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