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1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 
• Artikel XI.III.4, 1°, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol of Mammoet) (B.S. 2001-03-
31) (ST6) 

• Koninklijk besluit van 26 november 1997 tot vervanging, voor het personeel van sommige 
overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van 
een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries (B.S. 1997-
12-11) 

2 Principe 
De personeelsleden van de politiediensten genieten van de haardtoelage of de 
standplaatstoelage, volgens de bedragen en de voorwaarden vastgesteld voor de toekenning 
ervan aan de personeelsleden van de federale ministeries. 

Voor zover hun jaarwedde voor volledige prestaties het grensbedrag bepaald door het 
bovenvermelde koninklijk besluit van 26 november 1997, niet overschrijdt (zijnde 25.162,42 
EUR vanaf 1 september 2005), kunnen zij het recht openen op een haardtoelage of een 
standplaatstoelage, in functie van hun persoonlijke situatie. 

2.1 Begunstigden van de haardtoelage 
- het gehuwde personeelslid of het personeelslid dat samenwoont op voorwaarde dat de 

toelage nog niet toegekend wordt aan zijn echtgenoot of aan de persoon met wie hij 
samenwoont ; 

- het alleenstaande personeelslid met één of meer kinderen die deel uitmaken van het gezin 
en die recht geven op kinderbijslag. 



 3

 

2.2 Begunstigden van de standplaatstoelage 
- het personeelslid dat niet geniet van de haardtoelage. 

3 Bijzondere gevallen 
3.1 Meerdere begunstigden 

In het geval dat de twee echtgenoten of de twee personen die samenwonen elk beantwoorden 
aan de voorwaarden om de haardtoelage of de standplaatstoelage te kunnen genieten, wijzen 
ze in onderling akkoord diegene aan, aan wie de toelage zal uitbetaald worden en dit door 
middel van het formulier F/L-003. 

3.2 Scheiding 
3.2.1 Gehuwde personen 

Een feitelijke scheiding heeft geen gevolgen voor de toekenning van de haardtoelage of de 
standplaatstoelage. Daarentegen heeft een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed 
wel, degelijk gevolgen en dit vanaf de datum van  overschrijving in de registers van de 
Burgerlijke Stand. 

3.2.2 Personen die samenwonen 

Op het ogenblik dat er een einde wordt gemaakt aan de toestand van samenwonen, moet het 
recht op haardtoelage of standplaatstoelage herbekeken worden. 

3.3 Privé-sector 
Sommige instellingen in de privé-sector kennen eveneens een haardtoelage of een 
standplaatstoelage toe aan hun werknemers op basis van een collectieve 
arbeidsovereenkomst. 
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3.4 Deeltijdse prestaties, disponibiliteit,… 
• Indien het personeelslid deeltijds werkt, wordt de haardtoelage of de standplaatstoelage 

betaald pro rata de geleverde prestaties. 

• Het personeelslid dat in disponibiliteit is, geniet noch de haardtoelage, noch de 
standplaatstoelage. 

3.5 Wijziging van het recht 
Als er zich in de loop van een maand iets voordoet dat het recht op de haardtoelage of de 
standplaatstoelage wijzigt, dan wordt het voordeligste stelsel toegepast voor de volledige 
maand. 

4 Bedragen 
4.1 Haard- of standplaatstoelage 

Volledige haardtoelage : 719,89 EUR (zijnde 988,26 EUR vanaf 1 september 2005) 
Volledige standplaatstoelage : 359,95 EUR (zijnde 494,14 EUR vanaf 1 september 2005) 

4.2 Grensbedragen 
 Wedde Bedrag van de toelage 

Haardtoelage overschrijdt 16.099,84 EUR niet 719,89 EUR 

 overschrijdt 16.099,84 EUR zonder meer te zijn dan 
18.329, 27 EUR 

359,95 EUR 

Standplaatstoelage overschrijdt 16.099,84 EUR niet 359,95 EUR 

 overschrijdt 16.099,84 EUR zonder meer te zijn dan 
18.329,27 EUR 

179,98 EUR 
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4.3 Bijkomende bepalingen 
• De bezoldiging van het personeelslid wiens wedde meer bedraagt dan 16.099,84 EUR, 

mag niet kleiner zijn dan deze welke het zou bekomen ware zijn wedde gelijk aan dit 
bedrag. In voorkomend geval, wordt het verschil hem toegekend in de vorm van een 
gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage. 

• De bezoldiging van het personeelslid wiens wedde meer bedraagt dan 18.329,27 EUR, 
mag niet kleiner zijn dan deze welke het zou bekomen ware zijn wedde gelijk aan dit 
bedrag. In voorkomend geval wordt het verschil hem toegekend in de vorm van een 
gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage. 

• De bezoldiging komt overeen met de wedde, verhoogd met de volledige of de gedeeltelijke 
haard- of standplaatstoelage, verminderd met de inhouding bestemd voor de financiering 
van het wettelijk pensioen (behalve voor de contractuele personeelsleden die geen bijdrage 
leveren). 

4.4 Indexering 
Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01. Om de huidige waarde te kennen, 
moet men de bedragen vermenigvuldigen met 1,3728. 

5 Procedure 
5.1 Rol van het personeelslid 

Om het recht op de haard- of standplaatstoelage te open of te sluiten of de begunstigde ervan 
te wijzigen (in geval van wijziging van de gezinssituatie) moet het personeelslid een formulier 
F/L-003 overmaken aan het SSGPI. 

Het personeelslid kruist aan: 
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• de optie “  Federale Politie”, indien het deel uitmaakt van de federale politie; 
• de optie “  Lokale Politie”, indien het deel uitmaakt van de lokale politie. 

Hij vermeldt de datum van de wijziging van het recht op de haard- of standplaatstoelage. 

Voor de personeelsleden die samenwonen, volstaat het om, in voorkomend geval, de 
gezinssamenstelling bij te voegen, zoals overhandigd door de gemeente. 

5.2 Rol van het SSGPI 
• Het SSGPI encodeert de gegevens in het weddesysteem van de CDVU. 

• Indien een personeelslid van de politiediensten kan genieten van een haardtoelage en de 
persoon waarmee hij gehuwd is of samenwoont in een andere openbare dienst 
tewerkgesteld is, zal het SSGPI een schrijven richten aan die andere werkgever teneinde 
hem hiervan te informeren. 

6 Betaling 
De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt samen met de wedde van de maand waarop 
zij betrekking heeft, betaald. 
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