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Referenties

1. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP), B.S. 05-01-1999);
2. Comité SSGPI van 17-04-2007.

Bijlage

Indicatoren prestatiegebonden toelagen

1. Ratione personae
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
2. Ratione materiae
A. Signaalfunctie van het SSGPI
In uitvoering van artikel 149octies WGP, staat het secretariaat GPI (SSGPI) in voor de correcte en uniforme
toepassing van het geldelijk statuut op de personeelsleden van de geïntegreerde politie. Dit houdt onder
meer in dat de individuele geldelijke rechten van de personeelsleden worden nagekeken door het SSGPI.
Indien naar aanleiding van deze controle onregelmatigheden worden vastgesteld, is het de taak van het
SSGPI om deze te melden aan de bevoegde overheid (‘signaalfunctie’).
B. Vaststellingen
Het SSGPI voert maandelijks controles uit op de gegevens die voor berekening overgemaakt worden door de
bevoegde overheden, zo ook voor wat betreft de prestatiegebonden toelagen, geseind met het model
9bis/GALOP.
Naar aanleiding van deze controles is het SSGPI tot de vaststelling gekomen dat in bepaalde gevallen
foutieve gegevens geseind worden (bv. seining van meer uren dan theoretisch mogelijk).
C. Indicatoren
Om dergelijke misverstanden in de toekomst te vermijden, heeft het SSGPI een aantal indicatoren
gedefinieerd teneinde:
- de potentiële fouten vroegtijdig op te sporen en uit de berekening te halen;
- een hulpmiddel aan te reiken dat kan bijdragen tot het uitstippelen van het beleid in de verschillende
directies van de federale politie en de zones van de lokale politie.
De indicatoren kunnen beschouwd worden als de ‘norm’.
Rapporten met rode/oranje lichten worden aangemaakt bij elk opladen van het model9bis.

Echter, wat betreft de politiezones die hebben geopteerd voor het decentralisatiemodel Light of Full, indien
het opladen van het model9bis plaatsvindt na het opladen door de politiezones die hebben geopteerd voor
het model Base, worden deze rapporten aangemaakt in M (maand van opladen) + 1.
Deze rapporten rode/oranje lichten zijn beschikbaar via de toepassing VERA en kunnen eveneens
geconsulteerd worden, door de werkgevers die hebben geopteerd voor het decentrealisatiemodel Light of
Full, via het tabblad ‘gegevens opladen’ in de loonmotor Themis.
Een aangepaste werkinstructie met betrekking tot de rode/oranje lichten is ter beschikking gesteld via de
website van het SSGPI onder de rubriek loonmotor -> gebruikersinfo en handleidingen Themis ->
werkinstructies -> looncodes -> rode en oranje lichten.
Als bijlage vindt u een samenvatting van de « indicatoren van de prestatiegebonden toelagen » voor het jaar
2012.
3. In het kort…
- Rapporten rode/oranje lichten zullen aangemaakt worden bij elk opladen van het model9bis. Echter, wat
betreft de politiezones die hebben geopteerd voor het decentralisatiemodel Light of Full, indien het opladen
van het model9bis plaatsvindt na het opladen door de politiezones die hebben geopteerd voor het model
Base, worden deze rapporten aangemaakt in M (maand van opladen) + 1.
- Deze rapporten rode/oranje lichten zijn beschikbaar via de toepassing VERA en kunnen eveneens
geconsulteerd worden, door de werkgevers die hebben geopteerd voor het decentrealisatiemodel Light of
Full, via het tabblad ‘gegevens opladen’ in de loonmotor Themis.
- Een aangepaste werkinstructie met betrekking tot de rode/oranje lichten is beschikbaar op de website van
het SSGPI.
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