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1. Ratione personae
Aan de lokale politiezones.

2. Ratione materiae
2.1 Context
Zoals voorzien in de WGP bestaat één van de wettelijke bevoegdheden van het SSGPI erin om een kopie van
het weddedossier bij te houden van elk bezoldigd personeelslid. Daartoe vraagt het SSGPI alle noodzakelijke
stavingstukken op.
Tot op heden waren er twee verschillende manieren om deze documenten over te maken, namelijk via een
upload op FINDOC of via een mail naar de functionele mailbox naar de bevoegde dienst binnen het SSGPI.
2.2 Upload FINDOC
Vanuit een streven naar efficiëntie en administratieve vereenvoudiging vragen wij u om de stavingstukken
enkel nog via FINDOC aan onze diensten over te maken. Deze stavingstukken worden tweemaal per dag via
automatische weg ter beschikking gesteld van de bevoegde satelliet binnen het SSGPI.
Op die manier willen wij het gebruik van de mailbox beperken tot het overmaken van vragen en informatie. In
de drie dagen voor de definitieve run kan er bij hoogdringendheid wel nog gebruik gemaakt worden van de
mailbox om stavingstukken over te maken.
Om stavingstukken te kunnen opladen in FINDOC werd in januari 2014 een derde toegang aangemaakt. De
login en het paswoord van deze toegang werd via een schrijven aan de toenmalige korpschef overgemaakt.
Met deze toegang kan u dus stavingstukken opladen in FINDOC, die onbeperkt bewaard blijven in het archief.
Als illustratie kan u hieronder een screenshot vinden van het scherm dat u te zien krijgt, wanneer u op deze
manier inlogt.

2.3 Benaming stavingstukken
Daarnaast zouden wij eveneens willen vragen om deze stavingstukken te benoemen volgens een welbepaalde
format, namelijk zonenummer_identificatienummer_afkorting_datum.
Meer concrete informatie over deze manier van benoemen vindt u in het document dat werd gevoegd als
bijlage aan deze nota.

3. In het kort…
Vanaf 18 september 2019 zullen wij enkel nog stavingstukken verwerken die ons ter beschikking gesteld
worden via FINDOC. Wij vragen u eveneens om de correcte benaming te gebruiken, zoals bepaald in de
bijlage gevoegd aan deze nota.

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

2

