OVEREENKOMST TUSSEN POLITIE EN NIET – PERSONEELSLEDEN INZAKE HET ZETELEN IN EEN
SELECTIECOMMISSIE
De politie, vertegenwoordigd door
NAAM

Voornaam

Functie
en het niet-personeelslid
NAAM

Voornaam

Rijksregisternummer
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Rekeningnummer

IBAN BE

Ik ben BTW-plichtige, zelfstandige of werk voor een BVBA
Ik ben een natuurlijk persoon
Die op datum van ……………………………zetelt in de selectiecommissie genaamd …………………………………….
Zijn overeengekomen dat:
1. Een bedrag van ………………. € (*) per prestatie-uur betaald wordt als zitpenning. Hierbij wordt elk begonnen uur
gerekend als een volledig uur. Indien er prestaties dienen te gebeuren buiten de duurtijd van een examen wordt
er een zitpenning toegekend per twee verbeterde werken.
2. Een vergoeding voor trajectkosten (**) wordt toegekend die als volgt wordt berekend:
2.1 Gebruik gemeenschappelijk openbaar vervoer
De reiskosten verbonden aan het gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer worden terugbetaald ten
bedrage van een reis in tweede klas als het vervoermiddel meerdere klassen heeft. Indien het niet-personeelslid een
persoon met handicap betreft, wordt de reisvergoeding betaald ten bedrage van een reis in eerste klas.
2.2 Gebruik persoonlijk voertuig
Voor het gebruik van een eigen voertuig wordt de reisvergoeding forfaitair betaald op basis van een
kilometervergoeding naar rato van de afgelegde kilometers voor de heen- en terugreis. Hierbij wordt het aantal
afgelegde kilometers berekend via de webtoepassing Google Maps.
Voor het zetelen in de selectiecommissie dient het niet-personeelslid het volgende traject af te leggen:

3. Een maaltijdvergoeding (**) van € 10 (*) wordt toegekend indien de verplaatsing voor het niet-personeelslid
minimaal 6 uur duurt, en de verplaatsing verder is dan een straal van 25 km buiten de woonplaats/werkplaats van
betrokkene. Hierbij wordt de verplaatsing berekend van centrum tot centrum van een agglomeratie of, bij gebreke
daaraan, van een gemeente.
(*) Deze bedragen zijn bedragen aan 100% en dienen nog aangepast te worden aan de vigerende index.
(**) Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en
vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (BS 19/07/2017).

Opgemaakt te ……………………………………………………………. op datum van …………………………………………….
De vertegenwoordiger van de politie
(Handtekening)

Het niet-personeelslid
(Handtekening)

