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Lijst van de te kennen leerstof voor de kennisproef gebaseerd op een profiel
CP (7 jaar anciënniteit)
Om zich te kunnen inschrijven voor de selectieproef voor de promotieopleiding HCP moet de kandidaat
7 jaar anciënniteit als politiecommissaris hebben. De kennis die aan het einde van de basisopleiding
werd verworven, zal dus door de beroepservaring geconsolideerd zijn. Daarnaast mag van de
kandidaat verwacht worden dat hij/zij zijn/haar eigen opleiding heeft verzorgd en zijn/haar kennis op
peil heeft gehouden (ontwikkelingen en actualiteit).

TOELATING GEBRUIK E-MAILADRES VAN KANDIDATEN SELECTIETRAJECT
In aanloop van de selectieproeven voor het directiebrevet worden vaak initiatieven georganiseerd om
de kandidaten te helpen bij hun voorbereiding voor het selectietraject voor het directiebrevet, zowel
binnen de politieorganisatie als door externe organisaties. De Nationale Politieacademie (ANPA) kan
kandidaten die dit wensen informatie bezorgen over deze initiatieven op voorwaarde dat de
kandidaten hiervoor hun toestemming geven. ANPA verbindt zich ertoe deze contactgegevens
uitsluitend voor dit doeleinde en in dit kader te gebruiken.
De kandidaten geven hun toestemming door onderstaand bericht te kopiëren en via mail te sturen
naar DRP.Academy@police.belgium.eu met als onderwerp “directiebrevet”.
Ik, *naam van de kandidaat*, geef toestemming om mij te contacteren in verband met initiatieven ter
voorbereiding van mijn selectietraject voor het directiebrevet. Ik neem er kennis van dat ANPA het
door mij opgegeven e-mailadres (*vermelding e-mailadres*) zal doorgegeven aan wie ANPA
contacteert om in het kader van het selectieproces een initiatief op te starten of kenbaar te maken.

LIJST TE KENNEN MATERIES VOOR DE KENNISPROEF
1 Referentiekader:
1.1. Wettelijk en reglementair referentiekader van de Geïntegreerde Politie
-

-

-

-

-

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus; met bijzondere aandacht voor de bijhorende filosofie + veranderingen
aangebracht door wet van 26-03-2014 (optimalisatie van de politiediensten + voorbereidende
werken/toelichting)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST2.aspx
Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG80.aspx
30 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (RPPol)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST6.aspx
26 april 2002 - Exoduswet betreffende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST3.aspx
Koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van
de Federale Politie. Rekening houden met de updates en in het bijzonder de substantiële
wijzigingen van dit KB door KB van 23-08-2014 (optimalisatie Federale Politie)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG1.aspx
Koninklijk besluit van 13 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006
betreffende het Vast Comité van de Lokale Politie en tot wijziging van het koninklijk besluit
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-

-

-

-

-

van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van het Vast Comité van de Lokale Politie
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele
detachering van politiepersoneel en gelijkaardige situaties en tot invoering van diverse
maatregelen (MB 24-05-2017)
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST63.aspx
▪ http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/05/13/2017012189/justel
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG6.aspx
Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en
werkingsnormen van de Lokale Politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening
aan de bevolking te verzekeren.
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG22.aspx
9 OKTOBER 2001 - Ministeriële Omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen
van de Lokale Politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige
dienstverlening aan de bevolking
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/PLP10.aspx
Koninklijk Besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de Lokale Politie.
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG6.aspx
Visie 2025 - politie in netwerk - een visie voor de politie in 2025
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/CG/Safe/DocSetsNL/Een%20politie%20in%2
0verbinding%20%20Een%20visie%20voor%20de%20politie%20in%202025/Politie%202025.pdf
Memorandum Federale Politie
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/CG/Safe/DocPolExtNL/Memorandum_2019
_NL.pdf
Memorandum Lokale Politie VCLP + horizon 2020-2025
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/GPI/Safe/DocPolExtNL/HORIZON%202025_
NL.pdf
Opdrachtbrief van de CG 2018-2023
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/Opdrachtbrief-20182023-van-de-commissaris-generaal.aspx
Audit van 24 april 2019 met betrekking tot een onderzoeksovereenkomst betreffende de
schaalvergroting van de politiezones, kamer van volksvertegenwoordigers van België
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3726/54K3726001.pdf

1.2 Wettelijk en reglementair referentiekader van internationale politiesamenwerking
-

-

-

-

Rol en ondersteuningsmogelijkheden van de voor politie belangrijkste EU-agentschappen,
in het bijzonder Europol, Frontex en CEPOL:
Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016
betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van
rechtshandhaving (Europol)- PB L 135, 24.5.2016, p. 53–114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=EN
Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019
betreffende de Europese grens- en kustwacht PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1–131
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&qid=1595236993435&from=EN
Verordening (EU) 2015/2219 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor
opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) PB L 319 van 4.12.2015, blz. 1–20
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2219&qid=1595237245049&from=EN
Kennis hebben van de EU-beleidscyclus voor georganiseerde en ernstige criminaliteit en de
daaraan verbonden EMPACT-projecten.
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-

Onder andere: https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/eu-fight-against-organisedcrime-2018-2021/
Kennis hebben van het belangrijkste vigerende rechtsinstrument inzake de
grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden:
Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 (Prüm
Raadsbesluiten)
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0615&from=NL
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0616&from=NL
De werking van het netwerk van verbindingsofficieren in het buitenland: de Ministeriële
omzendbrief betreffende de Belgische verbindingsofficieren van de Geïntegreerde Politie in
het buitenland d.d. 27 maart 2014
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/CGI/Safe/MinNL/LO-140327-omzendbriefLOBE.pdf
De visie van de Federale Politie op het gebruik van Europese subsidies: permanente nota
CGI-2013/3878.
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/CGI/Safe/DocPolExtNL/CGI_2013_3878_NL.
pdf
Kennis hebben van de rol en ondersteuningsmogelijkheden van Interpol (internationale
signaleringen (notities, verspreidingen), gegevensbanken en mogelijkheden tot informatieuitwisseling)
https://www.interpol.int/en
Het wettelijk/regelgevend kader en de operationele betekenis van de internationale
politionele informatie-uitwisseling en internationale signaleringen, meer specifiek en niet
exhaustief:
▪ Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van
de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=
wet&cn=2014031805
▪ Wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de
wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van
het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/05/15/2014009414/justel
▪ Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de voorwaarden verbonden aan de
mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan
de leden van Interpol en Interpol
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG84.aspx
▪ Omzendbrief COL 1/2016 van 18/01/2016 van het College van Procureurs-generaal
betreffende de internationale politiesamenwerking met gerechtelijke finaliteit
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/COL012016.aspx
▪ Regelgeving Schengeninformatiesysteem (SIS) en de MFO-richtlijnen terzake C21 en C 22
▪ https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=nl
▪ https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1986&from=nl
▪ https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=nl
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/MFO3.aspx
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De kanalen en mogelijkheden tot internationale politionele informatie-uitwisseling zoals
vervat in het Kanaalkeuzemodel (permanente nota CG 2011/4273)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolIPC_nl/SitePages/Kanaalkeuze.aspx?web=1

1.3 Mechanismen van de interne en externe controleorganen
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende
de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST80.aspx
15 SEPTEMBER 2013 - Wet betreffende de melding van een veronderstelde
integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/09/15/2013002044/justel
Mogelijke bronnen: Jaar-en themarapporten van de AIG, Comité P en COC
▪ https://www.politie.be/aigpol/nl/over-ons/onze-publicaties
▪ https://comitep.be/index.html?lang=nl
▪ https://www.controleorgaan.be/
Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op
het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG30.aspx
Wet van 30 juli 2018 met betrekking tot het creëren van cellen van integrale veiligheid op
lokaal niveau in de materies radicalisme, extrémisme en terrorisme. (De vertegenwoordiger
van de Lokale Politie die information officer is met een bijzondere bevoegdheid)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/30/2018031809/justel
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens (art. 231 en volgenden)
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018073046
&table_name=wet
“Integriteit bij de politie: eens integer, altijd integer?” AIG, maart 2019
https://www.politie.be/aigpol/nl/nieuws/eens-integer-altijd-integer
29 MAART 2011 - Omzendbrief CP3 betreffende organisatiebeheersing in de Geïntegreerde
Politie, gestructureerd op twee niveaus
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/CP3.aspx
CP 3 - Handleiding voor het begrijpen en implementeren van een effectief
organisatiebeheersingssysteem
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/AIG/Safe/DocPolExtNL/Handleiding_CP3_Ge
%C3%AFntegreerde%20politie.pdf
Handboek « Risk management@police »
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolHR_nl/SitePages/Opleidingen_Organisatie_Belei
d_RefDoc_Mgt-Leiderschap-SteunBeheer.aspx
KB van 10 mei 2006 betreffende de deontologische code van de politiediensten –
Deontologische code van de politiediensten editie mei 2006 - deontologie versus tucht
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST8.aspx
De waarden van de Geïntegreerde Politie
▪ https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie/de-waarden-van-degeintegreerde-politie
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/Mission_Statem
ent.aspx

1.4 Excellente politiezorg
-

Ministeriële 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. Publicatie: 2003-07-09
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https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/CP1.aspx
Ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de
organisatieontwikkeling van de Lokale Politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte
politiezorg; publicatie: 2004-12-29
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/CP2.aspx
Visietekst "Naar een excellente politiezorg"
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolHR_nl/SitePages/Opleidingen_Organisatie_Belei
d_RefDoc_Mgt-Leiderschap-SteunBeheer.aspx
Het gebruikt van het EFQM-model als analyse- en evaluatiemodel van de organisatie
▪ http://bbest.be/nl/inhoud/het-efqm-excellence-model
▪ http://bbest.be/nl/inhoud/efqm-model-2020

2 Management en beheer
-

-

-

Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/KIV.aspx
Interministeriële omzendbrief PLP 58 - Zonale veiligheidsplannen 2020-2025
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/PLP58.aspx
Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 (verlengd tot 2020)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/NVP.aspx
Brochure projectmanagement (Aurore Sonon, Bernard De Martelaere)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolHR_nl/SitePages/Opleidingen_Organisatie_Beleid_R
efDoc_Mgt-Leiderschap-SteunBeheer.aspx
Communicatie: gebruik van sociale media bij de politie
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/Interne-Socialemedia.aspx?web=1
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/Externe-SocialeMedia.aspx?web=1
Past de principes van proces -en lean management toe bij de politie
Brochures : process management @ police & lean management @ police van Marie Becarnen en
Thierry GILLIS
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolHR_nl/SitePages/Opleidingen_Organisatie_Beleid_R
efDoc_Mgt-Leiderschap-SteunBeheer.aspx

3 Management van de medewerkers en de middelen
-

-

-

Aspecten van leiderschap binnen een politieorganisatie: visietekst politieleiderschap =
Politioneel leiderschap: moedig, geloofwaardig en innovatief, 2011 (D. VAN RYCKEGHEM en
werkgroep)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolHR_nl/SitePages/Opleidingen_Organisatie_Beleid_R
efDoc_Mgt-Leiderschap-SteunBeheer.aspx
Studie van Randstad: Employer branding
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/Corporate_Branding.as
px
Het vijfjarig globaal welzijnsplan 2019-2023
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolWellbeing_nl/SitePages/1%20GPP.aspx
Gelijkheidscharter tussen vrouwen en mannen, gelijkheid van kansen en diversiteit
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolHR_nl/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites
%2FWiKiPolHR%5Fnl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDiversiteit%5FPolitie%2F3b%20CharterDive
rsiteit%2Epdf&parent=%2Fsites%2FWiKiPolHR%5Fnl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDiversiteit%
5FPolitie
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19 juli 2013 - Ministeriële omzendbrief GPI 74 - Het bevorderen van de gelijkheid van kansen
tussen vrouwen en mannen bij de politiediensten
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/GPI/Safe/MinNL/GPI74-NL.pdf
Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de
politiediensten - Deontologische code van de politiediensten - versie mei 2006 - deontologie
versus tucht
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST8.aspx

Communicatie:
- https://fedweb.belgium.be/nl/publicaties/cc19_strategisch_communicatieplan
- https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/Fiches_Com.aspx
Crisiscommunicatie:
https://fedweb.belgium.be/nl/publicaties/cc07_crisiscommunicatie_voorzien_beheren

Tools van Office 365 en de NWOW:
-

https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolNews_ict_NL/SitePages/Roadshows.aspx
https://bpolb.sharepoint.com/sites/DRI-iNetwork-O365/SitePages/Functionaliteiten.aspx

Communicatiestrategie van de Geïntegreerde Politie:
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolStrategyPolicy_nl/SitePages/Communicatie.aspx?web=1
Logistiek en financieel beheer:
Principes van begroting en budgetbeheer - de technische verplichtingen van de twee niveaus
van politie – Brochure
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/DRP/Safe/DocPolExtNL/Principes_van_begrotin
g_en_budgetbeheer.pdf
Overheidsopdrachten: principes, toegang tot overheidsopdrachten: Handboek
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolFin_nl/SitePages/Handleiding_Overheidsopdrachten
.aspx

4 Bestuurlijke politie
-

-

-

-

-

CP4 11 mei 2011: het genegotieerd beheer van de publieke ruimte
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/CP4.aspx
MFO-1 De politie van hoven en rechtbanken, de overbrenging van gevangenen en de
ordehandhaving in gevangenissen bij opstanden
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/MFO1.aspx
De nieuwe MFO-2 van 23 november 2017: solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake
versterkingen
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/MFO2.aspx
MFO-6 van 9 januari 2003 organisatie en functioneren van de arrondissementele
informatiekruispunten
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/MFO6.aspx
MFO-7 van 28 maart 2014: beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen waarbij een
onmiddellijk en gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in werking wordt gesteld
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/MFO7.aspx
Omzendbrief over de nieuwe voetbalwet van 3 juni 2018: uitvoering van de wet van 21 december
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
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-

https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/GPI/Safe/MinNL/Omz20190129_nieuwe_voetb
alwet2018.pdf
OOP41 van 31 maart 2014 — operationalisering van CP4
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/OOP41.aspx
22 MEI 2019 - Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een
beheer op nationaal niveau vereisen
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/GPI/Safe/WetPubParFlashNL/MB143_1.pdf
NPU – gids ‘politiemanagement van noodsituaties’
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/DAO/Safe/DocPolExtNL/NPUgidsNL.pdf
Nieuwe Gemeentewet - « voor de aspecten met betrekking tot de bevoegdheden van de
gemeenteraad, het college van burgemeesters en schepenen en de gemeenten in het algemeen »
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ORG100.aspx
Wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/06/24/2013000441/justel
De wet van 02 oktober 2017 die de private veiligheid reglementeert
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/10/02/2017031388/justel

5 Gerechtelijke politie
-

-

-

-

Terrorisme
▪ 3 AUGUSTUS 2016 - Wet houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (Terro
III)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/08/03/2016009405/justel
▪ 27 APRIL 2016 - Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme (Terro II)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/04/27/2016009200/justel
Salduz + wet (21 november 2016 (doc54/2030/009)
Wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/11/21/2016009565/justel
Col intrafamiliaal geweld (Col 4/2006 herzien op 12-10-2015)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/COL042006.aspx
Drugswet (wet 24 februari 1921)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1921/02/24/1921022450/justel
Principes van verwerking van telefonische gegevens
25 DECEMBER 2016 - Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en
het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en
bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en
telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/12/25/2017030017/justel
BOM en andere opsporingmethodes (BOM wet 06-01-2003 aangepast door wet van 27-12-2005
- KB van 04-04-2003 betreffende onderzoekstechnieken)
▪ 6 JANUARI 2003 - Wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere
onderzoeksmethoden
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2003/01/06/2003009347/justel
▪ 27 DECEMBER 2005 - Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de
onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde
criminaliteit
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2005/12/27/2005010015/justel
▪ 4 APRIL 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september
1985 waarbij aan de onderzoeksrechters, de magistraten van het openbaar ministerie en de
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gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten toegang wordt verleend tot het
Rijksregister van de natuurlijke personen
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/04/04/2003009647/justel
▪ 4 APRIL 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1991
waarbij aan de griffiers van de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Orde toegang wordt
verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/04/04/2003009649/justel
▪ 4 APRIL 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997
waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de
informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen,
met betrekking tot de vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/04/04/2003009648/justel
Wetgeving inzake criminele organisaties (art 324bis en volgenden SW – wet 10 januari 1999)
▪ Art 324Bis Strafwetboek
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1867/06/08/1867060850/justel#Art.324bis
▪ 10 JANUARI 1999 - Wet betreffende de criminele organisaties
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/01/10/1999009159/justel
Beheer van plaats delict en afstapping ter plaatse (o.a. handboek verdacht overlijden, DNA-wet,…)
▪ Handboek verdacht overlijden
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolPoliceProcedures_nl/SitePages/Verdacht_overlij
den_Raamwerk.aspx
▪ https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999032252
&table_name=wet
PACOS-project
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/DJT/Safe/DocPolExtNL/Richtlijn%20Pacos%20vs
10.pdf

6 Geweldbeheersing en gebruik van dwang
-

-

-

GPI 48 17 maart 2006: de opleiding en training in geweldbeheersing
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/GPI48.aspx
GPI 62 14 februari 2008: bewapening van de politie
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/GPI62.aspx
GPI 89 21/08/2018 (betreffende gebruik/verbod van reële wapens te gebruiken voor oefeningen)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/GPI89.aspx
3 JUNI 2007 - Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de Geïntegreerde Politie,
gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes
bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de Federale Politie
en van de Lokale Politie
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolSTS_ORG_nl/SitePages/ST19.aspx
AMOK 17 februari 2012 tactisch concept en handelswijze
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolPoliceProcedures_nl/SitePages/AMOK.aspx
17 AUGUSTUS 2012 - Omzendbrief GPI 48bis met betrekking tot het optreden bij AMOKincidenten en tot aanvulling van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de
opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader
van de politiediensten
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/GPI48BIS.aspx
GPI 81 21 juli 2014: Algemeen referentiekader van de bijzondere bijstand in de Lokale Politie
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/GPI81.aspx

7 Beheer politionele informatie
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Visienota met betrekking tot informatiebeheer GPI: programma DRI 2015-2025
https://bpolb.sharepoint.com/sites/DRI-iNetwork/SitePages/Visie.aspx
Politionele toepassingen die beschikbaar zijn via Portal en recente ontwikkelingen
Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatiewerking ten voordele van een
geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie (Coppra 2)
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/GPI78.aspx
Wet van 30 juli 2018 met betrekking tot het creëren van cellen van integrale veiligheid op lokaal
niveau in de materies radicalisme, extrémisme en terrorisme. (De vertegenwoordiger van de
Lokale Politie die information officer is met een bijzondere bevoegdheid)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/30/2018031809/justel
Algemene nationale gegevensbank (ANG) en Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de
ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake
gerechtelijke en bestuurlijke politie
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/MFO3.aspx
Radiocommunicatiesysteem ASTRID (supradispatching inbegrepen) en de geïntegreerde
provinciale dispatchingscentra (CIC)
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/GPI/Safe/MinNL/Forms/AllItems.aspx?id=%
2Fsites%2FPolDoc%5FGPI%2FGPI%2FSafe%2FMinNL%2FGPI49%2DNL%2Epdf&parent=%2Fsi
tes%2FPolDoc%5FGPI%2FGPI%2FSafe%2FMinNL
▪ https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolDoc_GPI/GPI/Safe/MinNL/Forms/AllItems.aspx?id=%
2Fsites%2FPolDoc%5FGPI%2FGPI%2FSafe%2FMinNL%2FGPI50%2DNL%2Epdf&parent=%2Fsi
tes%2FPolDoc%5FGPI%2FGPI%2FSafe%2FMinNL
▪ https://collaborate.bpolb.eu/sites/teams/SRS/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2Fsites%
2Fteams%2FSRS%2FSRS2017%2FB%2E%20SRS%20Ops&FolderCTID=0x012000D4931820D44
A0C4E8923BB257249C8EE&View=%7B3E4FAE4F%2DEFFC%2D455E%2D9EB4%2DC1F1F2CD
94BB%7D
Arrondissementele informatiekruispunten (AIK) en Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn
MFO-6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de werking en organisatie
van de arrondissementele informatiekruispunten en de actuele ontwikkeling van de SICAD
(verdeeld in CIC en AIK) en de functionaliteiten RTI
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl/SitePages/MFO6.aspx
Controlemechanismen op informatiehuishouding (GDPR-wetgeving van 25-05-2018 en COC)
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL
▪ https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/11/27_1.pdf#Page220
30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018073046&ta
ble_name=wet
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