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INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE SELECTIEPROEVEN 
BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER KADER 

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS (OFFICIERSKADER) 
 

  
INVULLEN IN HOOFDLETTERS, ÉÉN SYMBOOL PER VAKJE 

Kader voorbehouden DPRS : 
 
 
 

 

IDENTITEIT 
 

Rijksregisternummer       -    -     N  F  D  
                                   Terug te vinden op de keerzijde van de identiteitskaart                     Taalrol 

Naam                      
                      

Voornaam                      
                      

Geboortedatum   /   /     Nationaliteit        
                      

Geboorteplaats                Land    
                      

Burgerlijke stand                  Geslacht 
(M/V/X) 

 

                      

 

ADRES EN CONTACT 
 

Straat                        
                        

Postcode             N°     Bus    
                        

Gemeente                        
                        

Land                        
                        

Tel privé            GSM           
                        

Tel kantoor            FAX           
                        

E-mail                        

 

IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER 
 

Korps/Directie                       
                        

PZ-nr/E-code     Identificatienummer 4 4 -      -   
                            

Straat                        
                        

Postcode             Nr     Bus    
                        

Gemeente                        
                        

Mail HR-dienst                          

  
 

KANDIDATUUR 
 

Functie C P                    
                      

Referentienummer P 0 I N T N C P 2 0 2 1 - 2 0 2 2     
 

→ Zie volgende blad 
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ATTEST VAN DE WERKGEVER 
 

Onderstaande kader dient ingevuld te worden door de Korpschef van de Lokale Politie of de 
Directeur van de Federale Politie van de kandidaat. Op basis van deze inlichtingen zal de kandidaat 
aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de opleiding. 
 
                            

 Voor de kandidaat met volgend indentificatienummer 4 4 -      -     

 bevestig ik, ondergetekende: 
 
❑ dat hij benoemd(1) is in het middenkader op datum van …………… en dat zijn anciënniteit in dit kader ten minste 

zes jaar bedraagt op 05 oktober 2021; 

❑ dat zijn huidige baremische loonschaal ………. is; 

❑ dat hij/zij deel uitmaakt/geen deel uitmaakt(2) van de personeelsleden aangesteld in de graad van 
commissaris van politie op basis van het artikel XII.VII.23 (“270”) of 23bis (“rode loper”), RPPol; 

❑ dat hij/zij deel uitmaakt/geen deel uitmaakt(2) van de personeelsleden aangesteld in de graad van 
commissaris van politie op basis van het artikel XII.VII.24 (aanstellingen tussen 1 april 2001 en 28 juli 2005 
via mobiliteit naar een betrekking van CP) of 26 (aanstelling op 1 april 2001 op basis van de proportionele 
verdeling van de ambten die een gezaguitoefening inhouden), RPPol; 

❑ dat hij/zij houder/geen houder(2) is van het brevet van adjudant bij de rijkswacht; 

❑ dat hij/zij houder/geen houder(2) is van het brevet van officier van de gemeentepolitie bedoeld in het KB van 
12 april 1965 betreffende het brevet van kandidaat-commissaris en adjunct-commissaris van politie of in 
artikel 1, eerste lid, van het KB van 25 juni 1991 houdende de algemene bepalingen betreffende de opleiding 
van de officieren van gemeentepolitie, de voorwaarden tot benoeming in de graad van officier van de 
gemeentepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graad van aspirant-officier van de 
gemeentepolitie; 

❑ dat hij/zij deel uitmaakt/geen deel uitmaakt(2) van de personeelsleden, ex-gerechtelijk afdelingsinspecteur, die 
de loonschaal M5.2 genieten. 

❑ dat hij/zij zes jaar kaderanciënniteit heeft opgebouwd na het niet slagen voor de basisopleiding; 
❑ dat hij/zij zes jaar kader anciënniteit heeft opgebouwd na een ontslag of een herplaatsing wegens 

beroepsongeschiktheid voor het beoogde kader; 
❑ dat hij/zij geen(2) zware tuchtstraf heeft opgelopen die nog niet is uitgewist; 
❑ dat hij/zij geen(2) laatste evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" heeft gekregen. 
 

Ik bevestig dat de inlichtingen, op dit document vermeld, correct zijn. 
Voor echt en waar verklaard, 
 

Handtekening, naam en functie     Datum 
 
 
 

 
(1) Eigenlijke datum van de benoeming (na de opleiding en desgevallend vóór de hervorming van de politiediensten).  
(2) Schrappen indien niet van toepassing. Als de kandidaat in het bezit is van een brevet, een kopij van dit brevet moet 
    toegevoegd worden aan dit schrijven. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
Datum   /   / 2 0 2 1  Handtekening          

            van kandidaat          

 
Een volledig inschrijvingsdossier bevat het volgende : 
 

❑ het volledig ingevuld inschrijvingsformulier ; 
❑ een kopie van het diploma niveau A of bij ontstentenis, een kopij van het attest van slagen voor de kaderproef 

(afgeleverd door DPRS). 

 
Het inschrijvingsdossier is terug te sturen voor 05 oktober 2021 naar : 
 

     DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu  
OF 

FEDERALE POLITIE --- Dienst Rekrutering en Selectie 
Interne kandidatuur: Commissaris van politie (officierskader) 
Kroonlaan 145A 
1050 BRUSSEL 
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