Politieambtenaren
Lokale Politie
Ze dragen bij tot de veiligheid en levenskwaliteit in onze
maatschappij. De Lokale Politie wordt geleid door de korpschef.
Lokale en Federale Politie werken nauw samen met elkaar.

hun taken ?
• Wijkwerking: luisteren naar de
noden van de bevolking.
• Onthaal van de burger: klachten
registreren of opnemen
en informatie geven.
• Interventie: dringende oproepen,
personen en goederen
beschermen, patrouilleren, daders
van misdrijven arresteren.
• Slachtofferbejegening: zich ontfermen
over slachtoffers en hen begeleiden
naar gespecialiseerde diensten.

waar kom je ze tegen ?
Op het volledige Belgische
grondgebied.

• Lokale opsporing en onderzoek: zoeken
naar bewijzen en getuigen, verhoren van
verdachten, beschermen van plaatsen
waar een misdrijf werd gepleegd.
• Genegotieerd beheer van de openbare
ruimte: verzekeren van de rust en
veiligheid van het publiek tijdens
manifestaties en evenementen.
• Verkeer: inbreuken op het
verkeersreglement voorkomen en
vaststellen, controles uitvoeren,
processen-verbaal uitschrijven.

klacht indienen ?
• Een klacht indienen bij de politie:
maak een afspraak in het
dichtstbijzijnde commissariaat.
• Een klacht indienen tegen de politie:
via Comité P (www.comitep.be) of via
de Algemene Inspectie van de Federale
Politie en de Lokale Politie (www.aigpol.be).

De wettelijke basis voor het politiewerk is vastgelegd in de wet van 5 augustus 1992 betreffende de politiedienst.
De Geïntegreerde Politie is opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Het federaal niveau bestaat uit de Federale Politie en het lokale niveau
uit de Lokale Politie die elk in hun eigen veld, ‘politiezone’ genaamd, werken. Beide niveaus zijn autonoom maar werken
nauw samen en zijn complementair. Er bestaat geen enkele hiërarchische band tussen hen.
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Binnen het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie zijn de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale
Politie en de Commissaris-generaal van de Federale Politie echter afwisselend verantwoordelijk voor het beleid en de
keuzes met betrekking tot de ondersteuning van de Geïntegreerde Politie op het gebied van personeel, logistiek, ICT
en financiën.

Wist je dat …
je een valse van
een echte politieambtenaar kunt
onderscheiden door
naar zijn legitimatiekaart te vragen?

Politie
Police
Polizei

Politieambtenaren moeten altijd
hun legitimatiekaart op zak
hebben. Deze kaart is even groot
als een bankkaart en is voorzien
van veiligheidsopdrukken, zoals
het politielogo in hologram.

Lokale Politie

Police Locale

Lokaal

logo met
lichtblauwe
accentkleur

