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DOMEIN 1: WETGEVEND KADER
o
• DE GRONDWET
o Het federale België, zijn samenstelling en zijn grondgebied: art. 1-7
o De machten: art. 33-41
o De federale wetgevende macht: art. 74-84
o De Koning en de federale regering: art. 85-114
o Het Grondwettelijk Hof: art. 141-143
o De Rechterlijke macht: art. 144-159
o De Raad van State: art. 160
o Het Rekenhof: art. 180
o De gewapende macht: art. 184
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&table_name=wet&la=N&cn=1994021730

•

DE CONTROLE OP DE POLITIE
o AIG
Wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende
de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten (AIG) – Art 2 tot 9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007051543

o

Comité P
Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie en inlichtingendiensten en op het
coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse – Opdrachten: Art 8 tot 15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991071853&table_name=wet

•

DE FEDERALE POLITIE
o

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (WGP) - TITEL III: DE FEDERALE POLITIE
Art. 92-105 Algemene bepaling – Algemene organisatie – Gezag, leiding en bevoegdheden
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998120731&table_name=wet

o

Koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van
de Federale Politie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2006111431
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•

DE LOKALE POLITIE
o Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (WGP) – TITEL II: DE LOKALE POLITIE

▪

Art. 9 tot 11 De politiezones

▪

Art. 12 tot 32bis De politieraad en het politiecollege

▪

Art. 35 De zonale veiligheidsraad

▪

Art. 42 à 46 Gezag en leiding

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

o

De 7 basisfunctionaliteiten in het kader van de uitoefening van de basispolitiezorg.
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

o

Rol en bevoegdheden van de vaste commissie van de Lokale Politie
http://www.lokalepolitie.be/5806/nl/over-ons

•

HET PERSONEEL
o

Het CALog-Statuut
▪ RPPol - Deel IV: De aanwerving en de selectie van het personeel van het
administratief en logistiek kader - Art. IV.I.34 tot IV.I.60
▪ RPPol - Deel V: De stage en benoeming
Titel III. – De indienstneming, de benoeming en de stage van het personeelslid van
het administratief en logistiek kader
▪ RPPol - Deel VII: De administratieve loopbaan
Titel IV. – De loopbaan van het personeel van het administratief en logistiek kader
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=we
t

▪

Omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het
niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten: algemene
principes.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007060542&table_name=we
t

o

Verschillende teksten met betrekking tot personeel
▪

RPPol - Deel VI: HET DOELTREFFEND INZETTEN VAN HET PERSONEEL
Titel I: De organisatie van de arbeidstijd.
Titel II Hoofdstuk 2: Regeling van de mobiliteit (gemeenschappelijke bepalingen en
procedurevoorschriften)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=we
t
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▪

RPPol - Deel VIII: DE ADMINISTRATIEVE STANDEN, VERLOVEN,
DIENSTVRIJSTELLINGEN EN NON-ACTIVITEITEN
Titel II: De administratieve standen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=we
t

•

Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen
van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
Titel VI. – De organisatie van de arbeidstijd - Hoofdstukken I - II - III
Titel VIII. – De verloven en afwezigheden
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=200112283
1

▪

Evaluatie van het personeel
-

RPPol DEEL VII. Art. VII.I.1 tot VII.I.30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_
name=wet

▪

-

Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van
de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere
bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Exodus) Hoofdstuk VIII

-

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002042630&table_
name=wet

Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019 betreffende de cumulatie door de
personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=201905030
6

▪

Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het
personeel van de politiediensten. Algemene principes.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=201906200
2

•

Rechtshulp - Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Art 51, 52, 53 en 53bis.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=we
t

•

Koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het
personeel van de politiediensten. Algemene principes.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001020831&table_name=we
t
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•

Ministeriële omzendbrief GPI 80 betreffende de vakbondsrelaties binnen de
geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van
de lokale politie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014031705&table_name=we
t

•

Het welzijn -Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk.
Hoofdstuk II: artikel 4,5 en 6
Hoofdstuk VI: artikel 33 t/m 43
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=199608040
0

•

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
o Titel 1 : art. 2 – definities
Hoofdstuk 2 : Algemene beginselen: art. 3, 4, 13 en 16
o

Titel 2 : Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Hoofdstuk 2 – Plaatsingsprocedures: art. 35 tot 42 en 47
Hoofdstuk 7 – art. 92
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016061719&table_
name=wet

•

KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Artikel 11: Europese drempels
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017041810&table_name=we
t

•

KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten
Art. 5: Toepassingsgebied
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013011409&table_name=we
t

DOMEIN 2 : ORGANISATIE EN BEHEER
•

Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische
interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003052738&table_name=wet

•

Ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg.
De optimale bedrijfsvoering, de belanghebbenden, de organisatiedomeinen en de PDCA.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004110334&table_name=wet
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•

Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%
272011-03-29%27+and+nm+contains+%272011000235%27

•
•

Actualiteit: kennis van de actualiteit in het kader van de externe oriëntering.
NVP 2016-2019 (verlengd tot 2020):
Prioriteiten – algemene principes
https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie/het-nationaal-veiligheidsplan

•

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee
niveaus
Art. 35-36-37 Het zonaal veiligheidsplan
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998120731&table_name=wet

•

Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot indiening van de zonale
veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en
Justitie.
https://www.besafe.be/nl/wetgeving/interministeriele-omzendbrief-plp-58-betreffende-de-procedure-tot-indiening-van-de-zonale

•

Deontologie bij politiediensten
Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de
politiediensten
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006051033&table_name=wet

•

Het tuchtstatuut
Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchstatuut van de personeelsleden van de politiediensten -Art. 2
tot 20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999051335&table_name=wet

DOMEIN 3: KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL
De kennis en de beheersing van de taal zullen getoetst worden door middel van een
commentaarverhandeling.

