
F-128
Federale politie

FORMULIER 
GEBRUIK VAN EEN DIENSTVOERTUIG VOOR PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN 

1 GEGEVENS BETREFFENDE HET PERSONEELSLID 

NAAM Voornaam 

Identificatienummer Functie 

Federale politie CG DGR DGA DGJ AIG SSGPI 

2 GEBRUIK DIENSTVOERTUIG 

Begindatum :  ….……/…………../20…. Datum einde van het gebruik : ….……/…………../20…. 

3 REDEN VAN HET GEBRUIK 

    Het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor individuele verplaatsingen woon-werkverkeer. 

      Het voertuig wordt zowel gebruikt voor individuele verplaatsingen woon-werkverkeer als voor privé-verplaatsingen. 

4 INLICHTINGEN BETREFFENDE DE BEREKENING VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD EN DE PATRONALE 
SOLIDARITEITSBIJDRAGE 

A. KADER VOORBEHOUDEN AAN HET PERSONEELSLID (GEGEVENS VAN HET VOERTUIG)

Nummerplaat Merk en model 

Type motor Benzine Diesel LPG CNG Elektrisch 

Betreft het een hybride voertuig    JA      NEEN 

Betreft het een plug-in hybride    JA      NEEN (indien JA, vink hieronder het toepasselijke veld aan) 
    Batterijcapaciteit ≥ 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht  en ≤ 50 g/km CO2

    Batterijcapaciteit < 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht of > 50 g/km CO2  en er bestaat een overeenstemmend 
    niet-hybride voertuig (=valse hybride) 
     (Gelieve de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig te vermelden in het veld CO2-uitstoot) 
    Batterijcapaciteit < 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht of > 50 g/km CO2 en er bestaat geen 
    overeenstemmend niet-hybride voertuig (=valse hybride) 

CO2-uitstoot Waarde gekend bij DIV = ………. gr/km 

Overeenstemmend voertuig = ….. ..….gr/km 
(enkel in te vullen voor een valse hybride waarvoor er een overeenstemmend voertuig bestaat) 

Datum eerste inverkeerstelling Op….……/…………../20…. 

Persoonlijke bijdrage (facultatief) Bedrag: 

Bewijs van de werkelijke kosten (aangifte personenbelasting)     JA       NEE 
Datum Handtekening 

B. KADER VOORBEHOUDEN AAN DGR/DRL – A – Sec VTG – CS

  Cataloguswaarde van het voertuig (exclusief BTW)   € 

Cataloguswaarde van de opties (exclusief BTW) € 

Werkelijk betaalde BTW € 

Totaal bedrag van de cataloguswaarde € 
Datum Handtekening 

5 EINDE VAN HET GEBRUIK 

Reden einde gebruik: 

6 PROCEDURE 
Het formulier F-128 dient in 1 exemplaar opgemaakt en verstuurd te worden aan DGR/DRL – A – Sec VTG – CS. Deze 
dienst zal het formulier vervolledigen en vervolgens voor uitvoering overmaken aan de bevoegde satelliet van het SSGPI. 
Volgende bijlagen dienen eveneens gevoegd te worden aan het formulier F-128: 

- Een kopie van de aankoopfactuur van het voertuig;
- Een kopie van de administratieve status van het voertuig (website DIV -> ‘Mijn voertuig, mijn plaat’);
- Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig. 
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