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Geadresseerden Aan de personeelsdiensten van de eenheden en diensten van de federale politie 
 Aan de personeelsdiensten van de lokale politiezones 

 
 
ONDERWERP 

 
Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale 
fiches – Inkomstenjaar 2018 – Aanslagjaar 2019 

  
Referenties Wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23.07.2007 
 
 

1. Ratione personae 
 
Deze nota is gericht aan de personeelsdiensten van de lokale politiezones en de personeelsdiensten van de 
eenheden en diensten van de federale politie. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om te zorgen voor een maximale verspreiding van deze nota en om de inhoud 
ervan kenbaar te maken aan de personeelsleden van uw zone / directie.  
  

2. Ratione materiae 
 
2.1  Terbeschikkingstelling aan de personeelsleden 

 
De fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2018 worden niet per post, maar enkel elektronisch 
aan de personeelsleden overgemaakt. 
 
In het kader van de uitbouw van de digitalisering van onze werking en om budgettaire en ecologische 
redenen, streeft het SSGPI immers naar een volledige digitale verspreiding van de documenten (paperless 
office).  
 
De personeelsleden zullen daarom de fiscale fiches enkel kunnen raadplegen via: 

− ‘Portal’  
− website MyMinFin 

 
De personeelsleden die nog een papieren versie wensen te ontvangen, dienen zich hiervoor te wenden tot 
hun werkgever. De fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2018 zullen immers ook via ‘FinDoc’ 
aan de werkgevers worden toegezonden. 
 
 

A. Terbeschikkingstelling op ‘Portal’ 
 
De publicatie van de fiscale fiches – inkomstenjaar 2018 op ‘Portal’ (‘Mijn persoonlijke gegevens -> Fiscale 
fiches’) is voorzien op 9 april 2019.  
 

B. Terbeschikkingstelling op MyMinFin 
 
De fiscale fiches zullen ook beschikbaar zijn op de website MyMinFin (www.myminfin.be). Via deze website 
van FOD Financiën heeft elk personeelslid online toegang tot zijn/haar persoonlijk fiscaal dossier. Deze 
toegang tot het persoonlijk fiscaal dossier gebeurt ofwel via de elektronische identiteitskaart ofwel via de 
persoonlijke token van de personeelsleden. 
 

http://www.myminfin.be/
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Ga naar de website www.myminfin.be -> ga naar My Minfin met authenticatie (en zie je persoonlijke 
gegevens) -> Meld je aan met je eID of token -> Ga naar de map Documenten (onder Gegevens en 
documenten) -> De fiscale fiches zijn terug te vinden bij ‘Documenten ontvangen i.vm. uw dossier’. 
 
 

 
 
 

2.2 Terbeschikkingstelling aan de werkgever via ‘FinDoc’ 
 

De fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2018 zullen op 9 april 2019 via ‘FinDoc’ aan de 
werkgevers ter beschikking worden gesteld. 
 

3. In het kort … 
 
De fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2018 worden niet langer per post verzonden. 
 
De fiscale fiches worden aan de personeelsleden ter beschikking gesteld via: 

• Portal (Mijn persoonlijke gegevens); 
• MyMinFin (Documenten ontvangen i.v.m. uw dossier). 

 
 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet van het 
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (voor de lokale politie) of via het callcenter Polsupport op het nummer 
0800/99 271 (voor de federale politie). 
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