
F/L-131 
Federale politie 
Lokale politie

VERKLARING 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ICT-DEVICES 

Voordeel van alle aard 
1 GEGEVENS VAN HET PERSONEELSLID 

NAAM Voornaam 

Identificatienummer 

Nummer van de PZ Federale politie 
2 RUBRIEK IN TE VULLEN DOOR DE PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE 
Ik verklaar dat onderstaande ICT-devices ter beschikking gesteld werden aan het personeelslid en dat het 
personeelslid deze ICT-devices voor professionele EN privédoeleinden mag gebruiken waardoor er een voordeel 
van alle aard ontstaat: 

Begindatum 

Datum einde van het gebruik 

ICT-device (kruis aan) 

Aantal Fiscaal 
(vink aan indien 

nodig) 

RSZ 
(vink aan indien 

nodig) 

Eigen 
bijdrage 

(facultatief) 

     PC – € 6 per maand 

     Laptop – € 6 per maand 

     Tablet – € 3 per maand 

     GSM (toestel)* – € 3 per maand 

     Smartphone (toestel)* – € 3 per maand 

     Telefoonabonnement* – € 4 per maand 

     Internetabonnement*/aansluiting - € 5 per maand 

*In bepaalde gevallen is de behandeling verschillend op fiscaal en RSZ vlak: zie hiervoor punt 2.4 en de bijlage van de 
nota SSGPI-RIO 2018/1041 dd. 10-10-2018.

Opmerkingen 

3 GEGEVENS VAN DE PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE 
NAAM Voornaam 

Nummer diensttelefoon Datum 

Decentralisatiemodel    Base    Light    Full 

Handtekening 

4 PROCEDURE 
Het formulier F/L-131 maakt u in 1 exemplaar op en verstuurt u elektronisch naar de bevoegde Satelliet van het SSGPI. 
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