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Referenties Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de 
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1. Ratione personae 
 
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie die niet gedomicilieerd zijn in België (=niet-
rijkinswoners).  
 
 

2. Ratione materiae 
 

2.1. Fiscaal identificatienummer 
 
In toepassing van een OESO Richtlijn moeten schuldenaars van inkomsten, die betaald of toegekend 
worden aan niet-rijksinwoners, op de fiscale fiches het fiscaal identificatienummer (FIN-nummer) 
vermelden dat wordt toegekend door het land van herkomst van de verkrijger van de inkomsten. 
 
Concreet houdt dit in dat het SSGPI voor de personeelsleden die niet in België gedomicilieerd zijn, het FIN-
nummer van deze personeelsleden moet vermelden op de fiscale fiches.  
 
Vanaf het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt het fiscaal identificatienummer een onontbeerlijk 
gegeven op de fiscale fiche. 
 

2.2. Het land van herkomst 
 
Het SSGPI dient in het bezit te zijn van het FIN-nummer dat de niet-rijksinwoners hebben gekregen van het 
land van herkomst. 
 
Dit is het land waar de niet-rijksinwoners gedomicilieerd zijn.  
 
Voor de vindplaats van het FIN-nummer toegekend door het land van herkomst, is er meer informatie 
beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html. 
 
Hier kunnen de betrokken personeelsleden per land informatie vinden over de vindplaatsen van het FIN-
nummer alsook voorbeeldafbeeldingen. 
 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html


 2 

3. Procedure 
 

3.1. Personeelsleden reeds in dienst op 1 oktober 2020 
 

De personeelsleden die reeds in het buitenland wonen en die op 1 januari 2021 nog steeds in het buitenland 
zullen wonen, dienen, ten einde een correcte fiscale aangifte te kunnen doen, zo spoedig mogelijk, hun 
fiscaal identificatienummer over te maken aan het SSGPI. 
 
Aan deze personeelsleden wordt gevraagd om hun fiscaal identificatienummer via het formulier F/L-002 –    
Fiscaal identificatienummer, dat beschikbaar is op onze website www.ssgpi.be, uiterlijk op 16 november 
2020 over te maken aan de bevoegde satelliet van het SSGPI. 
 
De betrokken personeelsleden zullen een individueel schrijven ontvangen van het SSGPI waarin zij tevens 
worden uitgenodigd om hun fiscaal identificatienummer over te maken aan de bevoegde satelliet van het 
SSGPI. 
 
De personeelsleden die in de toekomst hun domicilie veranderen naar het buitenland, dienen naast hun 
adreswijziging (e-formulier via Galop Lite) ook hun fiscaal identificatienummer (via het formulier F/L-002 – 
Fiscaal identificatienummer beschikbaar op de site van het SSGPI) over te maken. 

 
3.2. Personeelsleden in dienst vanaf 1 oktober 2020 

 
Voor de personeelsleden die worden aangeworven vanaf 1 oktober 2020 en die in het buitenland wonen, zal 
het fiscaal identificatienummer ingevuld moeten worden op de inlichtingenfiche “Aanwerving van een 
nieuw personeelslid van het operationeel kader (F/L-000-OPS)” of de inlichtingenfiche “Aanwerving van een 
nieuw personeelslid van het administratief en logistiek kader (F/L-000-CALog)“. 
 
De personeelsleden die in de toekomst hun domicilie veranderen naar het buitenland, dienen naast hun 
adreswijziging (e-formulier via Galop Lite) ook hun fiscaal identificatienummer (via het formulier F/L-002 – 
Fiscaal identificatienummer beschikbaar op de site van het SSGPI) over te maken. 
 
 

4. In het kort… 
 

Vanaf het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt het fiscaal identificatienummer een onontbeerlijk 
gegeven op de fiscale fiche van de personeelsleden die niet in België gedomicilieerd zijn. Om deze reden 
dienen de betrokken personeelsleden hun fiscaal identificatienummer over te maken aan het SSGPI. 
 
 
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 
Directeur-diensthoofd SSGPI 
 

http://www.ssgpi.be/
http://www.ssgpi.be/

