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DE KENNIS VAN DE TAAL WAARIN DE KANDIDAAT ZICH HEEFT INGESCHREVEN 

De kennis van de taal zal beoordeeld worden op basis van een geïnformatiseerde test. 

 

DE ALGEMENE BEROEPSKENNIS 

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 : 

Art. 9-11 : De politiezones. 

Art. 42-46 : Gezag en leiding. 

Art. 58 -59: Personeel – agent van politie 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998120731&table_name=wet 

 

Organisatie en opdrachten van de federale politie : 

• Organogram van de federale politie (KB 23/08/2014) – ALGEMENE PRINCIPES.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014082305 

 

ORGANISATIE EN TAKEN VAN DE LOKALE POLITIE 

• Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van 

de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 

verzekeren.  

• Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van 

de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan 

de bevolking. 

• Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 

tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een 

gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001091731&table_name=wet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001100930&table_name=wet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2009101605 
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Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(RPPol) : 

• Art. 6.1.1 - 6.1.15 : De organisatie van de arbeidstijd. 

• Art. 8.2.1 – 8.2.7 : De administratieve standen.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=wet 
 

 

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. 6.1 - 6.12 : De organisatie van de arbeidstijd. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001122831&table_name=wet 

 
 
 
Wet van 10 oktober 1967: het gerechtelijk wetboek : 

• Art. 58 tot 156 : gerechtelijke organisatie (enkel piramide van de hoven en de rechtbanken) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet 
 

 

 
 

2. MANAGEMENT BINNEN EEN POLITIEOMGEVING 

 

Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten van 13 mei 1999 :  

• Art. 2 t/m 16 

www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999051335&table_name=wet 

Evaluatie van personeel  (Koninklijk besluit van 30 maart 2001) : 

• Art. 7.1.1 – 7.1.13.       

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=wet 

 

Deontologische code (Koninklijk besluit van 10 mei 2006). 

Algemene principes en het toepassen van “waarden en normen” beschreven in de deontologische 

code tijdens het werk en daarbuiten. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006051033&table_name=wet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001122831&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=wet
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3. BEROEPSMATERIE  

 
VERKEERSWETGEVING : 

 

WETTEN : 

• Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer : 

- Art. 34 tot en met 65-

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1968031631&table_name=wet 

• Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen :  

- enkel hoofdstuk I, II, (niet 2 bis), III en V. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%
27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1 

 

KONINKLIJKE BESLUITEN :  

 

• Koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1975120131&table_name=wet 

 

• Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.  

- enkel hoofdstuk I en III.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001072035&table_name=wet 

 

• 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.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1968031631&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1975120131&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001072035&table_name=wet
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005093037&table_name=wet 

• Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij 

vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2014014161&la=N 

 

COL (OMZENDBRIEVEN COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL) : 

 

U kan deze omzendbrieven vinden via de volgende link : 

https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/Omzendbrieven---Justitie.aspx 

Opgelet : gebruik de laatste versie. 

 

• COL 8/2006 : (Een eenvormig vaststellings - opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het 

sturen onder invloed van alcohol (…)).  

• COL 9/2006 : (Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van 

Procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake de onmiddellijke 

intrekking van het rijbewijs). 

• Col 16/2006 : Vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven gepleegd door 

bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht. 

• COL 11/2007 : (Het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de wet 

betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door 

bestuurders die sinds minder dan twee jaar houder zijn van een rijbewijs B – “Beginnende 

bestuurder”). 

• COL 19/2010 : (Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van 

Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en 

vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol 

die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van drugs. Enkel hoofdstuk III. : 

Onderrichtingen voor de politiediensten). 

 

 

SALDUZ :  

• COL 8/2011: gewijzigd in 10/2018. 

https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/Omzendbrieven---Justitie.aspx 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005093037&table_name=wet
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/Omzendbrieven---Justitie.aspx
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/Omzendbrieven---Justitie.aspx
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WET OP HET POLITIEAMBT VAN 5 AUGUSTUS 1992 (WPA): IN HET BIJZONDER IN FUNCTIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN AGENT VAN 

POLITIE. 

 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1992000606&la=N 
 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1992000606&la=N

