The Rookies
PROJECTCHARTER 'THE ROOKIES' VAN DE FEDERALE POLITIE

Inleiding – Algemene bepalingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

-

'Federale Politie': de gastinstelling van het project

-

'THE ROOKIES': de naam van het project, dat bedoeld is om jongeren de kans
te geven het politieberoep van binnenuit te ontdekken.

-

'Rookie': de jongere die ingeschreven is voor een programma om kennis te
maken met de politieberoepen.

Hoofdstuk 1: Inschrijving en toelating van de kandidaten
Artikel 1. Inschrijving staat open voor jongeren van minimaal 15 en maximaal 17 jaar
op
1-12-2022.
Alle sollicitaties moeten vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. De motivering
wordt ondertekend door de aanvrager en de ouders of wettelijke voogd van de
aanvrager. Aanvragen moeten uiterlijk op 21-11-2022 binnen zijn.
Artikel 2. Bij de inschrijving moeten de volgende documenten worden bezorgd:
-

het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier;

-

een motivatiebrief (1 pagina);

-

Een korte videopresentatie van 3 minuten (motivatie voor deelname aan
Rookies, karaktereigenschappen, hobby's, enz.);

-

een recto-versokopie van de identiteitskaart;

-

een attest van inschrijving op een middelbare school;

-

het toestemmingsformulier voor het verrichten van een veiligheidsscreening en
een omgevings- en antecedentenonderzoek;

-

een (ouderlijke) toestemming voor het gebruik van beelden;

-

een

bewijs

van

kennisname

van

dit

charter,

ondertekend

door

de

kandidaat/kandidate ('Rookie') en zijn/haar ouders of wettelijke voogd.

De toegangsvoorwaarden zijn de volgende:
-

ingeschreven zijn in een middelbare school;

-

andere: afhankelijk van het aantal kandidaturen kan de Federale Politie de
toelatingscriteria uitbreiden

Artikel 3. Elke adreswijziging of wijziging van de contactgegevens van de 'Rookie' en/of
de ouder/burgerlijk aansprakelijke voogd moet onverwijld per e-mail worden gemeld
aan federal.rookies@police.belgium.eu.
Artikel 4. De organisatoren onderzoeken de kandidaturen en valideren ze zo snel
mogelijk.
De kandidaten zullen per brief, per mail of per telefoon op de hoogte gebracht worden
van de beslissing van de organisatoren.
Artikel 5. De organisatoren leggen elk jaar de volgende modaliteiten vast:
-

het aantal toegelaten ‘Rookies’ per jaar;

-

de kalender en het tijdschema van de activiteiten;

-

de termijn dat de dossiers kunnen ingediend worden.

Artikel 6. De Federale Politie neemt de uitrustings-, verzekerings- en werkingskosten
van de ‘Rookies’ op zich.
Er wordt via het inschrijvingsformulier gevraagd om alle nuttige informatie aan de
organisatoren mee te delen (allergieën, speciale verzorging ...). Al deze informatie zal
vertrouwelijk blijven. Tenzij anders vermeld op het inschrijvingsformulier, behoudt de
Federale Politie zich het recht voor om zich indien nodig te richten tot de arts en/of de
zorginstelling van haar keuze.
Artikel 7. In geval van verlies of beschadiging van aan de Federale Politie toebehorend
materiaal, kan van de burgerlijk aansprakelijke personen een tegemoetkoming in de
kosten worden gevorderd, rekening houdend met de kosten die de Federale Politie
heeft gemaakt om haar goederen te herstellen of te vervangen, voor zover de ‘Rookie’
aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of de beschadiging.
Artikel 8. De Federale Politie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal
of beschadiging van persoonlijke voorwerpen. Het wordt sterk afgeraden om
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waardevolle kledij of voorwerpen bij zich te hebben tijdens de aanwezigheid in de
eenheden en tijdens de activiteiten.

Hoofdstuk 2: Programma
Artikel 9. Het programma, dat gespreid is over een schooljaar, wordt georganiseerd om
de kandidaten bewust te maken van de verschillende facetten van het politieberoep en
de verschillende partners op het gebied van veiligheid. Degenen die dat wensen,
kunnen nadien een band met de Federale Politie in stand houden in de vorm van een
peter- of meterschap, waarvan de modaliteiten door het beheerscomité zullen worden
vastgesteld.
Artikel 10. Afhankelijk van de schoolkalender van de 'Rookie' zal de Federale Politie een
activiteitenkalender opstellen waarbij rekening wordt gehouden met revisie- en
examenperiodes alsook met verloven en vakanties. Het project wordt georganiseerd
over een tiental activiteiten van telkens ongeveer 3-4 uur.
Artikel 11. Behoudens nader te bepalen uitzonderingen wordt de aanwezigheid van de
"Rookies" verwacht op woensdag van 14 uur tot 17.30 uur. De 'Rookie' mag slechts
vanaf 15 minuten voor het begin van de activiteiten tot 15 minuten na het einde van
de activiteiten in de gebouwen aanwezig zijn.
Bij wijze van uitzondering kunnen sommige activiteiten op andere tijdstippen
plaatsvinden (externe bezoeken). Ze worden van tevoren aangekondigd en zijn
onderworpen aan de toestemming van de ouders. Een financiële bijdrage kan worden
gevraagd.
Artikel 12. De 'Rookies' moeten minstens 50% van de in het programma vermelde
sessies en activiteiten bijwonen en verbinden zich ertoe op 21 juli aanwezig te zijn in
het politiedorp op het Poelaertplein in Brussel. Bij herhaalde afwezigheid kan het
beheerscomité beslissen om de 'Rookie' uit te sluiten.
Artikel 13. Bij het begin van elke activiteit wordt de aanwezigheid door de omkadering
van de Federale Politie genoteerd in een daartoe bestemd register. Het is de 'Rookie'
niet toegestaan de activiteiten te verlaten, behalve in geval van overmacht. Elke
laattijdige aankomst/afwezigheid moet schriftelijk of per e-mail aan de omkadering van
de Federale Politie worden gemeld. De ouders of de wettelijke voogd worden zo snel
mogelijk op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen.
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Artikel 14. De ouders zullen ten minste eenmaal per jaar worden uitgenodigd voor een
ontmoeting met de Federale Politie en de organisatoren. Ouders kunnen te allen tijde
contact opnemen met de organisatoren via het e-mailadres:
federal.rookies@police.belgium.eu
Artikel 15. Aan het einde van de cyclus ontvangt de ‘Rookie’ een certificaat van
deelname, mits hij/zij 80 procent van het programma heeft gevolgd.

Hoofdstuk 3: Tucht
Artikel 16. De ‘Rookie’ is onderworpen aan het huishoudelijk reglement dat van kracht
is in de gebouwen van de Federale Politie. Hij/zij moet altijd zijn/haar identificatiebadge
bij zich hebben en naar het onthaal van de verschillende vestigingen gaan om
geïdentificeerd te worden.
Artikel 17. Bij aankomst gaat de ‘Rookie’ onmiddellijk naar het lokaal dat hem/haar is
toegewezen.
Artikel 18. Het is ten strengste verboden om zonder begeleiding van een
verantwoordelijke in de gebouwen van de Federale Politie rond te lopen.
Artikel 19. Tijdens de activiteiten zijn de ‘Rookies’ onderworpen aan het gezag van de
omkadering van de Federale Politie. Als een ‘Rookie’ een verzoek heeft, moet hij/zij het
personeel van de Federale Politie op een beleefde en respectvolle manier aanspreken.
Wangedrag of ongepast taalgebruik tegenover medeleerlingen en het personeel kan
bestraft worden. De ‘Rookie’ zorgt ervoor dat hij/zij het goede verloop van het project
niet verstoort door een ongepaste houding.
Artikel 20. De ‘Rookies’ mogen geen religieuze of filosofische kentekens tonen tijdens
hun aanwezigheid in de gebouwen van de Federale Politie.
Artikel 21. Elke vorm van discriminerende of vernederende handelingen, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag en handelingen van seksuele aard kunnen leiden tot de
uitsluiting van de ‘Rookie’.
Artikel 22. Bij recidive of na meerdere waarschuwingen kan het beheerscomité, om de
hierboven uiteengezette redenen, tot definitieve schorsing overgaan. De ouders of de
wettelijke voogd zullen van alle sancties op de hoogte worden gebracht.
Artikel 23. De organisatoren behouden zich het recht voor een of meer ‘Rookies’middagen te annuleren.
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In geval van een dringende interventie, waarbij de aanwezigheid van alle politieagenten
vereist is, worden de activiteiten afgelast en de ‘Rookies’ op de hoogte gebracht. Indien
zij reeds aanwezig zijn in de gebouwen, zullen zij onmiddellijk hun ouders verwittigen
om hun vervroegde terugkeer te organiseren.

Hoofdstuk 4: Verbodsbepalingen
Artikel 24. Overeenkomstig het huishoudelijk reglement is het verboden te roken of
alcoholische dranken te nuttigen in de lokalen van de politie of onder invloed te zijn.
Artikel 25. De ‘Rookies’ moeten altijd correcte en schone 'burger'-kledij dragen (geen
sportkledij, tenzij de omkadering daartoe beslist). Juwelen zoals oorringen, piercings en
andere zijn afgeraden. Deze moeten tijdens sportactiviteiten worden uitgedaan of
beschermd. De Federale Politie zal zorgen voor een 'Rookies'-uniform, dat tijdens de
activiteiten georganiseerd door de Federale Politie gedragen moet worden.
Artikel 26. Iedereen waarborgt de vertrouwelijkheid van de informatie waarvan hij/zij
kennis krijgt als gevolg van zijn/haar aanwezigheid in de politiegebouwen. Tenzij anders
vermeld tijdens de activiteit, is het de ‘Rookies’ ten strengste verboden om de
activiteiten en infosessies te filmen of te fotograferen en om deze video's/foto's op
sociale netwerken te posten. Het is ook verboden de faciliteiten en personen die niet
aan de activiteiten deelnemen te filmen of te fotograferen.

Hoofdstuk 5: Veiligheid en voorzorg
Artikel 27. Iedereen moet erop toezien dat de lokalen en het ter beschikking gestelde
materiaal perfect proper gehouden worden.
Tijdens verplaatsingen of buitenactiviteiten zorgt de ‘Rookie’ ervoor dat de verplichte
veiligheidsregels

strikt

worden

toegepast.

Deze

regels

worden

ook

tijdens

sportactiviteiten nageleefd. De Federale Politie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor ongevallen die zich buiten de ‘Rookies’ activiteiten zouden voordoen.

Hoofdstuk 6: Verzekering
Artikel 28. De Federale Politie heeft voor de ‘Rookies’ een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid

en

lichamelijke

ongevallen

afgesloten

bij

een

verzekeringsmaatschappij. De Federale Politie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor feiten die zich buiten de periodes van het project voordoen.
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Artikel 29. In geval van ongeval, ziekte of vervoer naar het ziekenhuis worden de ouders
of de wettelijke voogd onmiddellijk op de hoogte gebracht per telefoon, waarvan het
nummer op de inschrijvingsfiche staat vermeld.
Elk incident/ongeval, zelfs een klein incident/ongeval, dat zich tijdens de stage voordoet,
moet onmiddellijk aan de verantwoordelijken worden gemeld.

Hoofdstuk 7: Slotbepalingen
Artikel 30. Dit huishoudelijk reglement ontslaat de ‘Rookies’, hun ouders of de wettelijke
voogd niet van het naleven van de wettelijke teksten of instructies die hun eventueel
worden gegeven.
Ons project is bedoeld om de ‘Rookies’ verantwoordelijk te maken en vertrouwen te
geven in hun mogelijkheden, zodat zij later de moeilijkheden van het leven het hoofd
kunnen bieden.
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Betreft: kennisname van het projectcharter 'The Rookies' van de Federale
Politie

In te vullen en ondertekend terug te sturen,

Ik, ondergetekende (naam en voornaam)
….…………………………………………………………………………………………………….

⃝ Vader

⃝ Moeder

⃝ Voogd

verantwoordelijke van (Naam en voornaam)
..………………………………………………………………………………………………………
kandidaat voor het project 'THE ROOKIES', verklaar een exemplaar van het charter te
hebben ontvangen en in te stemmen met alle bepalingen ervan.

Gedaan te ........................................................... op ............................................................

Laat de handtekening voorafgaan door de vermelding "gelezen en goedgekeurd".

De ouders of de wettelijke voogd

De 'ROOKIE'

(Namen en handtekening)

(naam en handtekening).
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