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TE KENNEN LEERSTOF
Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr.
1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie,

voor iedereen toegankelijk op internet! “
1. WETGEVEND KADER INZAKE POLITIE & ORGANISATIE EN
RECHTSPOSITIEREGELING VAN DE GEÎNTEGREERDE POLITIE
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (WGP) :
•

Titel II : De lokale politie
o

Art. 9-11 De politiezones

o

Art. 42-46 Gezag en leiding

o

Art. 58-59 Personeel – Agent van politie
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/A02694-22/II%20-%20Police%20locale.pdf

•

Titel III : De federale politie
o

Art. 92-105 De federale politie : Algemene bepaling – Algemene organisatie – Gezag,
leiding en bevoegdheden
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/A02694-22/III%20-%20Police%20federale.pdf

•

Titel IV : Gemeenschappelijke bepalingen
o

Art. 116-140 Gemeenschappelijke bepalingen : Het personeel – Algemene bepalingen –
Algemene principes van het statuut – Beroepsonverenigbaarheden – Diverse
bepalingen
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/A02694-22/IV%20%20Personnel%20organisation%20et%20equipement.pdf

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (RPPol) :
•

Art. VI.I.1-VI.I.15 De organisatie van de arbeidstijd
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/A02698-46/VI%20%20Organisation%20du%20temps%20de%20travail%20et%20mobilite.pdf

•

Art. VIII.II.1-VIII.II.7 De administratieve standen
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/A02698-46/VIII%20%20Positions%20administratives%20conges%20et%20dispenses%20de%20service.pdf
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Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA)
•

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen – Art. 1

•

Hoofdstuk IV. Opdrachten van de politiediensten
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/A0276813/Loi%20sur%20la%20fonction%20de%20police%20(ORG%2080).pdf

Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het
koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechstpositie van het personeel van de
politiediensten (UBPol)
•

Art. VI.1-VI.12 De organisatie van de arbeidstijd
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02714-29/VI%20-%20Arbeidstijdorganisatie.pdf

Organisatie en opdrachten van de federale politie :
•

Organogram van de federale politie
http://www.polfed-fedpol.be/org/pdf/orga_full_nl.pdf

Organisatie en basistaken van de lokale politie
•

7 basisfunctionaliteiten in het kader van de basispolitiezorg
http://www.jobpol.be/nl/home/politie_organisatie_lokale_politie

2. GEMEENSCHAPPELIJKE FILOSOFIE – EXCELLENTE POLITIEZORG –
BASISBEGRIPPEN
Het innoverend cultureel kader van de gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ)
•

Het basisbegrip 'gemeenschapsgerichte politiezorg' (regelgevende basis, definitie, visie,
pijlers)
http://www.infozone.be/biblio/prog-qualipol/qualipol-pub-n/diversen/excellence-text-n.pdf

3. MANAGEMENT BINNEN EEN POLITIEOMGEVING
Tuchtwet van 13 mei 1999
•

Art. 3

•

Art. 25
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02722-10/Wet%20(ST%2030).pdf
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Evaluatie van personeel
•

Art. VII.I.1-VII.I.4 RPPol: De evaluatie – Algemene bepalingen

•

Art. VII.I.5-VII.I.10 RPPol:
evaluatieadviseur

•

Art. VII.I.11-VII.I.13 RPPol: Het planningsgesprek, het functioneringsgesprek en het
evaluatiegesprek

De evaluator, de eindverantwoordelijke voor de evaluatie en de

http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-46/VII%20-%20Evaluatie%20bevordering%20en%20mandaten.pdf

Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de
politiediensten
Algemene principes
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/22410-03/De%20Code%20(ST%2012).pdf

4. BEROEPSMATERIE
Verkeerswetgeving
•

Koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode

•

Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto's
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech

•

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398
http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm (volgen homepage>weg>rijbewijs>Gemeentebesturen>omzendbrief
rijbewijzen)

•

Koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een
som bij de vaststelling van een overtreding van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-221203/743-art1-14

•

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
o

Art. 34-61 (enkel ivm alcohol)
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/wetten/verkeerswet/455-t4
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•

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen
http://www.wegcode.be/wetteksten/wetgroepen/verzekering

•

Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
http://www.wegcode.be/wetteksten/wetgroepen/inschrijving

•

Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/graden

Ministeriële omzendbrieven betreffende de uitoefening van de functie van politieambtenaar
•

COL 7/2009 (Verkeersrecht - Verkeersongevallen met louter stoffelijke schade)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/35269-01/COL7-2009.pdf

•

COL 11/2007 (Opsporings- en vervolgingsbeleid - Jonge bestuurders)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/28393-02/COL11-2007bis.pdf

•

COL 16/2006 (Opsporings- en vervolgingsbeleid - Prioritaire voertuigen en voertuigen in
opdracht)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/23464-01/COL%2016%20-%202006.pdf

•

COL 9/2006 (Onmiddellijke intrekking rijbewijs)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/21132-02/COL%209-2006%20(versie%202010).pdf

•

COL 8/2006 (Een eenvormig vaststellings- opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het
sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat
onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook
betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de
rijvaardigheid beïnvloeden)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/21131-03/COL%208%202006%20versie%202010%20DEF.pdf

Gemeentelijke administratieve sancties
Algemene principes : Art. 119bis
http://www.avcb-vsgb.be/nl/publicaties/nieuwe-gemeentewet/gecoordineerde-tekst/bevoegdheden-art-117-142.html
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Salduz
Interventiegids Terrein (IGT) – vanaf pagina 110 (enkel Categorie 1 en categorie 2)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/81955-01/IGT%20SEP2012.pdf

5. KENNIS VAN DE TAAL WAARIN DE KANDIDAAT ZICH HEEFT INGESCHREVEN
************************************************

