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kandidaatstelling - sessie 2020-2022

Referenties

l.

Wet van 26-04-2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van

de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere
bepalingen met betrekkingtot de politiediensten (Wet Exodus-STS/ST3)
2. Koninklijk besluit van 12-10-2006 gewijzigd door het KB van 09-10-2017 tot
bepaling van het directie brevet dat vereist is voor de bevordering tot de
graad van hoofdcommissaris van politie (STS/ST21)
Dossierbeheerder

HCP PatrickVANDECAVEY, Tel. : 02 642 61 50

Algemeen
Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit vermeld in Ref. 2, draagt de Minister van
Binnenlandse Zaken de algemene Directie van het Middelen beheer en de Informatie op om, in
functie van de door haar goedgekeurde kaderbehoeften, de promotieopleiding tot de graad van
hoofdcommissaris van politie te organiseren.
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bepaald dat, het aantal kandidaten dat kan deelnemen
aan de promotieopleiding tot de graad van hoofdcommissaris van politie, vastgelegd werd op 94,
waarvan 53 Nederlandstalige!), 40 Franstaligen en l Duitstalige.
Devolledige cyclus van een promotie is gespreid overtweejaaren omvat:
de toelatingsproef ('ndien nodig);
de inschrijving en deelname aan de selectieproeven;
- de opleiding;
toekenningvan het brevet.

Toelatingsvoorwaarden (Art. 32 Ref l en Art. 5 Ref 2)
Om te worden toegelaten tot de promotieopleiding HCP moet de kandidaat:

l. Ten minste 7 jaar kaderandënniteit in het officierskader hebben (anciënniteit vastgesteld op 0212-2020)
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2. houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke
in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de
federale Rijksbesturen, zoals opgenomen in de bijlage l van het koninklijk besluit van 2 oktober
1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, of geslaagd zijn voor de door het
select! e bureau van de federale overheid SELOR georganiseerde examens voor overgang naar het
niveau A in het federaal openbaar ambt of houder zijn van het diploma bedoeld in artikel
142sexies, vierde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, afgeleverd aan de laureaten van de basisopleiding
van het officierskader of geslaagd zijn voor de in artikel 5/1 van het besluit hernomen in Ref.2
bedoelde aanvullende toelatingsproef;
NB:

De kandidaten die laureaatzijn van de aanvullende toelatingsproef bedoeld in artikel 42 van
het koninklijk besluit in ref 2 zoals dat van toepassing was vóór de inwerkingtreding op 4
november 2017, worden beschouwd als geslaagd voor deze aanvullende toelatingsproef.
De kandidaten die niet aan de voorwaarden voldoen van het universitaire diploma, van het
studiegetuigschrift, van het slagen voor de examens van 5ELOR, aan het diploma van de
basisopleidingvoorhetofficierenkaderof die geen titularis zijn van het attest waaruit blijkt
dat men geslaagd is voor een aanvullende toelatingsproef maar die zich ingeschreven
hebben voorde proef 2017 (cf. Ref. 3) kunnen ook hun kandidaatstelling indienen. Deze zal in
aanmerkingworden genomen onder voorbehoud van het slagen voor die proef.
3. geslaagd zijn in de kennisproef bedoeld in artikel 11 van Ref. 2;
4. doordejurygeschiktzijn bevonden op grond van :
de kennisproef bedoeld in artikel il van Ref. 2;
het onderzoek van de professionele vaardigheden bedoeld in artikel 16 van Ref. 2;
het resultaat van de in artikel 16/1 van Ref. 2 bedoelde proeven tot meting van de
potentialiteitendevaardigheidinzake management van de kandidaat;
het interview bedoeld in artikel 23 van Ref. 2.
Opmerking:

De in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde voorwaarden, moeten ven/uld zijn op de uiterste datum
van indieningvan de kandidaatstellingen (op 02-12-2020)
De voorwaarde van de ervaring van 6 maand binnen de lokale politie voor de personeelsleden
van de federale politie of binnen de federale politie voor de personeelsleden van de lokale
politie voorzien in het artikel 5, 3° in de tweede referentie is niet van toepassing voor deze
sessie.

Het selectie- en opleidingsreglement
Deze regelgeving iste raadplegen via deze url:
https://www. iobpol. be/nl/interne-examens/directiebrevet-promotie-5

U vindt daar eveneens de modaliteiten met betrekking tot de organisatie van de verschillende
proeven, de manier waarop de punten worden toegekend aan de verschillende proeven alsook de
principes voor de organisatie van de stage.
4

Dejury

4. 1.

De artikels Gen 7 van het koninklijk besluit vermeld in Ref2. bepalen dat dejury, die over de toelating
tot de promotieopleiding HCP en het al dan niet slagen voor de promotieopleiding HCP beslist, als
volgt wordt samengesteld:
de insperteur-generaal van de algemene inspectie of één van de door hem aangewezen
adjunct-inspecteurs-generaa l, voorzitter;
de directeur-generaal van de algemene directie of zijn door hem aangewezen
plaatsvervanger;
twee hoofdcommissarissen van de federale politie of hun plaatsvervangers aangewezen
doordecommissaris-generaal;
drie hoofdcommissarissen van de lokale politie of hun plaatsvervangers, aangewezen door
devaste commissie van de lokale politie.
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Dejury voor het dirediebrevet sessie 2020-2022 is als volgt samengesteld:
Voorzitter

HCPThierry GILLIS
Inspecteur-generaal
Leden

lAdv Dominique VAN RYCKEGHEM
Directrice-generaal DGRa. i.
Eerste HCP André DESENFANTS
Directeur-generaal DGA
HCPEricSNOECK
Directeur-generaal DGJ
Eerste HCP Michel GOOVAERTS
Korpschef van de PZ Brussel Hoofdstad Elsene
HCP Gwenny MERCKX

4. 3.

Plaatsvervangers
Adv Emmanuelle DE LEU DE CECIL
Kabinetschef DGR

HCP Wald THIELEMANS
Directeur DAO

Eerste HCP Eric JACOBS
Dirjud FGP BRUSSEL
HCP FrédéricDAUPHIN
Korpschef van de PZ POLBRUNO
HCP Mark CRISPEL

Korpschefvan de PZ SINT-NIKLAAS

Korpschefvan de PZZENNEVALLEI

Eerste HCP Olivier LIBOIS
Korpschef van de PZ Namen

Eerste HCP Maurice LEVEQUE
Korpschef van de PZ Ottignies - LLN

De kandidaat die meent dat hij een grond tot wraking in de zin van artikel 828 van het Gerechtelijk
Wetboek kan inbrengen tegen een jurylid of die meent dat een jurylid hem onmogelijk onpartijdig
kan beoordelen, moet dit jurylid wraken voordat de beslissing betreffende de toelating tot de
promotieopleiding HCPwordt genomen, tenzij de reden tot wraking later is ontstaan.
De wraking wordt op straffe van niet-ontvankelijkheid bij gemotiveerd verzoekschrift gevraagd aan
de voorzitter van de jury of, wanneer de voorzitter van de jury wordt gewraakt, aan de Minister van
Binnenlandse Zaken

Nadat het wrakende personeelslid en het gewraakte lid van de jury hun standpunt hebben
uiteengezet, beslist de voorzitter van de jury of, in voorkomend geval, de Minister van Binnenlandse
Zaken. Hij stelt de leden van de jury en het wrakende personeelslid in kennis van de beslissing. In
voorkomend geval wijst hij de plaatsvervanger aan (Ref 2, Artikel 8).

5

De kandidaatstelling

5. 1

De commissarissen van politie die wensen deel te nemen aan de selectieprocedure voor de
toelating tot de promotieopleiding HCP, worden uitgenodigd hun kandidaatstelling uiterlijk op
02-12-2020 inclusief bij DGR/DPPI-A in te dienen aan de hand van een inschrijvingsformulier
(webformulier).
Het
webformulier
is
toegankelijk
via
volgende
url:
https://forms. office.com/Pages/ResponsePage, aspx?id=CCrg98JXnkepeY6bdRK:jl:yllGx^D^
GIMteytCuTTxS9UNkRYNlo4NEs5NDFJTFFURiBCUyQ5WFclSC4u
Van zodra de kandidaat dit webformulier heeft ingevuld en op 'Verzenden' heeft geklikt, worden de
inschrijvingsgegevens van de kandidaat automatisch bij de beheerder (DPPI-A) geregistreerd.
De kandidaat zelf ontvangt onmiddellijk per e-mail een bevestigingsberichtvan zijn/haar inschrijving
met volgende inhoudelijke boodschap:
Wehebben uw aanvraag tot toelating tot de promotieopleidingHCP-sessie 20182019goed'ontvangen.
Het komt u toe uw hiërarchisch overste of HRM-verantwoordelijke in te lichten van

deze inschrijving.
Als u nog vragen heeft, stuur een email via drp. career. affect@lpolice. belgium. eu.
Met dankvoor uw medewerking.
De Directievan het Personeel- Dienst Loopbaanbeheer
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Indien u geen ontvangstbevestiging ontvangt, gelieve dan contact op te nemen per mail met DPPI-A
(drp. career. affect@police. belgium. eu).
5. 2

De uiterste datum voor het indienen van het volledig dossier is vastgelegd op 02-12-2020
inbegrepen.

5. 3

De kandidaten brengen hun hiërarchisch overste of HRM-verantwoordelijke persoonlijk op de
hoogte van de indiening van hun kandidaatstelling voor het behalen van hetdirectiebrevet

5. 4

Het kandidaatstellingsdossier bevat verplicht:

het inschrijvingsformulier (inschrijvingsgegevens ingediend via het MSFormsformulier);
een digitale kopie van het diploma ofstudiegetuigschrift zoals bepaald in punt 2. 2. van de

oproep (gevoegd als digitale bijlage bij het MSFormsformulier);
een beschrijving van de loopbaanevolutie (in digitale versie als bijlage aan het MS Forms
formulier);
een getuigschrift als bewijs van de 7 jaar kaderandënniteit binnen hetoffiderskader (gevoegd

als digitale bijlage bij het NISFormsformulier);
het persoonlijk dossier. Dit zal in een latere fase worden opgevraagd voorde kandidaten die
door dejury zullen worden gehoord. Er wordt nu al aan de beheerseenheden gevraagd om de
persoonlijke dossiers van de kandidaten in orde te stellen.

6

De datum voor het bepalen van de 7 jaar kaderanciënniteit in het officierskader is vastgesteld op 0212-2020.

7

De overheden voor wie deze oproep tot kandidaatstelling is bestemd, moeten de CP's eerste klasse en
de CP's van hun directie, korpsen van de lokale politie of diensten, die voldoen aan de voorwaarden
bedoeld in punt 2, verwittigen.

lAdv Dominique VAN RYCKECHEM
Directrice-generaal DGRa. i.
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