Identificatie van de werkgever
Werkgever (politiezone (zonenummer) of eenheid): ________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Identificatie van de werknemer voor wie het recht wordt gevraagd
Naam: ________________________________________________ Voornaam: _______________________

Identificatienummer werknemer : ______________________________ Dienst: _____________________________

Functie: _________________________________________________________________________________________

Rijksregisternummer (voor de bijzondere rekenplichtige en zijn/haar medewerkers) :
_________________________________________________________________________________________________
Plaats van de opleiding : ____________________________________ Datum van de opleiding: ____/_____/____
Telefoon: ______________________________________ Taalstelsel:  Frans /  Nederlands

E-mailadres: ____________________________________________________________________________________

Datum van de aanvraag: ____/_____/____

Validatie door de Korpschef of Directeur
Naam : _________________________________________________ Voornaam: ________________________________

E-mailadres: ____________________________________________________________________________________
Telefoon : _____________________________________
Datum en handtekening: ____/_____/____

GELIEVE HIERONDER DE GEWENSTE TOEGANG TE VERDUIDELIJKEN
Gelieve eveneens het veiligheidscharter te tekenen:

Ik begrijp dat de gegevens en informatie, vervat in de Peoplesoft-toepassing tot dewelke ik toegang
gevraagd heb, vertrouwelijk zijn. Bij deze bevestig ik dat ik de toegekende toegangen noch zal delen,
noch zal communiceren aan derden en dat de toegangen persoonlijk en vertrouwelijk zijn.
Handtekening van de betrokken werknemer:
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Bepaling van het type van de aanvraag
 nieuwe gebruiker
 wijziging van bestaande rechten (wijziging / toevoeging / beperking)
 intrekken van de rechten
ID Themis van de gebruiker die een toegang/intrekking wenst: ________________________________
De aanvraag betreft:

Toegang gewenst via :
 Internet (via token)
Adres (Woonplaats): _________________________

 Portal
V-nummer : ________________________________

__________________________________________
__________________________________________

Gewenst profiel Themis (aanvinken)
Na de Themis Base opleiding gevolgd te hebben
THEMIS-BASE
 B1
 B2
 B3
 B7
 B8
Na raadpleging met de satellietverantwoordelijke :
THEMIS-BASE
 B4
 B5
 B6

THEMIS-LIGHT
 L1
 L2
 L3
 L4
 L5
 L6
 L7

THEMIS-FULL
 F1
 F2
 F3

Ingeval van twijfel met betrekking tot de rol, gelieve een andere gebruiker te identificeren die over dezelfde
rechten en toegangen beschikt dan degene die men wenst toe te kennen:
_____________________________________________________________________________________________________
Bemerkingen / verduidelijkingen over de aanvraag:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Het formulier dient in hoofdletters ingevuld te worden en per mail teruggestuurd te worden naar de bevoegde satelliet :
Federale politie :
SAT FED

@mail: ssgpi.sat.fed@police.belgium.eu

SAT CENTRUM

@mail: ssgpi.sat.bru@police.belgium.eu

SAT NOORD

@mail: ssgpi.sat.noord@police.belgium.eu

SAT WEST

@mail: ssgpi.sat.west@police.belgium.eu
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