Directiebrevet sessie 2020-2022
De aanvullende toelatingsproef
1. DOEL VAN DE PROEF
Overeenkomstig artikel 5/1 van het koninklijk besluit ‘directiebrevet’ is de aanvullende toelatingsproef
bij de selectieprocedure ‘directiebrevet’ bedoeld om de analytische, conceptuele en
synthesevaardigheden van de kandidaten te beoordelen.
De aanvullende proef is geen selectieproef als dusdanig, maar veeleer een proef die, als de kandidaat
hiervoor slaagt, toegang geeft tot de eigenlijke selectieproeven voor het behalen van het
‘directiebrevet’. Het slagen voor deze aanvullende proef is echter een voorwaarde voor kandidaten
die geen houder zijn van het diploma of studiegetuigschrift dat vereist is voor de deelname aan de
selectie die erop zal volgen. De organisatie ervan gebeurt door de dienst Rekrutering en Selectie
(hierna ‘DPRS’).
Als de kandidaat hiervoor slaagt, is de aanvullende toelatingsproef voor eens en voor altijd verworven.

2. WIE MOET DEELNEMEN AAN DE AANVULLENDE TOELATINGSPROEF OM TOEGELATEN TE
WORDEN TOT DE SELECTIEPROEVEN?
De kandidaat die benoemd is in de graad van commissaris van politie of commissaris van politie eerste
klasse:
•

•
•

en die geen houder is van een diploma of studiegetuigschrift dat minstens evenwaardig is aan
degene die in aanmerking worden genomen voor de rekrutering in de betrekkingen niveau A
bij de federale Rijksbesturen, zoals opgenomen in bijlage I van het koninklijk besluit van 2
oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;
of niet geslaagd is voor de examens die georganiseerd worden door het selectiebureau van de
federale overheid SELOR voor overgang naar het niveau A in het federaal openbaar ambt;
of geen houder is van het diploma bedoeld in artikel 142sexies, 4e lid, van de wet van 7
december 1998, uitgereikt aan de laureaten van de basisopleiding voor officieren
(Geïntegreerde Politie, dus na 01/04/2001)

moet deelnemen aan de aanvullende toelatingsproef.
De kandidaten die laureaat zijn van de aanvullende toelatingsproef bedoeld in artikel 42 van het
koninklijk besluit ‘directiebrevet’ zoals dat van toepassing was vóór 04-11-2017, worden beschouwd
als geslaagd voor de aanvullende toelatingsproef en krijgen hiervoor dus een vrijstelling.
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3. HOE WORDT DE KANDIDAAT UITGENODIGD OM DEEL TE NEMEN AAN DE PROEF?
Elke kandidaat moet zijn kandidatuur ten laatste tegen 25 september 2020 indienen via het
inschrijvingsformulier.
Elke betrokken kandidaat ontvangt op zijn thuisadres een oproepingsbrief met een uitnodiging voor
de proef. De verzender van die uitnodiging is DPRS, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel.
Een ingeschreven kandidaat die tegen 09 oktober 2020 nog geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen,
wordt verzocht om zo snel mogelijk contact op te nemen met DPRS.
Belangrijke opmerking:
Als het attest van de werkgever (bevoegde overheid) onvolledigheden zou vertonen (bijvoorbeeld: de
benoemingsdatum ontbreekt, de benoemingsdatum is verkeerd…), kan DPRS beslissen om de
kandidaat tot de proef toe te laten. De ontvankelijkheid van de kandidaatstelling zal dan echter in een
later stadium grondig beoordeeld worden door de bevoegde overheid (dienst van de mobiliteit en het
personeelsbeheer). Dit betekent dat als de kandidaat niet kan worden toegelaten, zijn of haar rechten
van laureaat voor de genoemde selectie niet kan laten geleden, noch voor de verdere deelname aan
de selectie; rechten die zouden voortvloeien uit de voorafgaande toelating tot de aanvullende
toelatingsproef.
Wanneer duidelijk blijkt dat de kandidaat niet kan worden toegelaten tot de aanvullende
toelatingsproef, dient de kandidaat hier, eenmaal vastgesteld, uiteraard onmiddellijk van verwittigd te
worden en kan hij of zij uitgesloten worden van de proef.

4. HOE WORDT DE AANVULLENDE PROEF GEORGANISEERD EN VOLGENS WELKE
MODALITEITEN?
Deze proef bestaat uit twee onderdelen die op een dag worden georganiseerd:
➢ een geïnformatiseerde vragenlijst die de cognitieve vaardigheden van de kandidaat
beoordeelt;
➢ een samenvatting van een tekst over een beroepsmatig onderwerp alsook een bijhorende
commentaarverhandeling.
Enkel de kandidaten die de minimumscore (50%) hebben behaald voor de geïnformatiseerde
vragenlijst, mogen aan de commentaarverhandeling en samenvatting deelnemen.
Wat de commentaarverhandeling betreft, worden 60 punten toegekend, waarvan 30 voor de vorm en
30 voor de inhoud.
Wat de syntheseoefening betreft, worden 40 punten toegekend, waarvan 20 voor de vorm en 20 voor
de inhoud.
De kandidaten moeten minstens 50 op 100 voor de syntheseoefening en de commentaarverhandeling
behalen om te slagen. Er wordt geen rangschikking van geslaagden opgesteld.
De kandidaten die minstens 50 op 100 voor de syntheseoefening en de commentaarverhandeling
behaald hebben, worden definitief vrijgesteld van de aanvullende toelatingsproef.
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DPRS zal de kandidaten schriftelijk in kennis stellen van het behaalde resultaat voor de aanvullende
toelatingsproef.
De proef zal, onder voorbehoud van een wijziging aan de huidige planning, georganiseerd worden op
22-10-2020.

5. RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE AANVULLENDE TOELATINGSPROEF
➢ De kandidaten worden verzocht om zich aan te melden op de plaats en het uur zoals vermeld
op de uitnodiging.
Kandidaten die te laat komen kunnen geweigerd worden voor de proef.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het diensthoofd van DPRS of de persoon die hij daartoe
aanwijst het beginuur van een sessie op een welbepaalde plaats wijzigen.
➢ Bij fraude zal betrokkene verwijderd worden van de plaats waar de proef plaatsvindt. Het
incident wordt vervolgens opgenomen in het verslag van het betrokken onderdeel van de
proef. Indien gewenst kan de kandidaat vragen dat zijn of haar verklaring bij het verslag wordt
gevoegd. Het diensthoofd van DPRS of de persoon die hij aanwijst, zal dan beslissen over de te
nemen maatregelen met betrekking tot het vastgestelde gedrag van de kandidaat.
➢ Aan het einde van de proef kan de kandidaat bijkomende informatie vragen betreffende de
resultaten van de aanvullende toelatingsproef.
Dit dient schriftelijk te gebeuren en binnen een termijn van 3 maanden nadat het onderdeel
in kwestie werd afgelegd.
➢ Tijdens de proef mogen de kandidaten uitsluitend de hulpmiddelen gebruiken die in de
uitnodiging werden vermeld.
➢ DPRS gaat uit van de veronderstelling dat de kandidaten die deelnemen aan de aanvullende
toelatingsproef in goede psychische en lichamelijke conditie verkeren.
De aanvullende toelatingsproef aanvangen staat gelijk aan deelnemen.
➢ De representatieve vakorganisaties kunnen in principe iemand afvaardigen die tijdens de
aanvullende toelatingsproef aanwezig is.
De afgevaardigden van de vakorganisaties wonen de verschillende onderdelen van de proef
bij zonder hierin tussen te komen.
Zij mogen geen enkel contact hebben met de kandidaten tijdens het verloop van de proef.
Zij nemen niet deel aan de voorbereiding noch aan de gesprekken of deliberaties in het kader
van de proef.
Zij mogen vragen dat hun opmerkingen m.b.t. het verloop van de proef in een verslag worden
opgenomen en dat dit verslag wordt overgemaakt aan het diensthoofd DPRS.
➢ Het slagen voor deze aanvullende toelatingsproef kan niet worden ingeroepen voor een
andere finaliteit dan deze bedoeld in het kader van deze selectie noch voor een toelating in
een ander verband.
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➢ Er kan een beroep tot schorsing en/of nietigverklaring bij de Raad van State worden ingesteld
tegen de beslissing van DPRS kan. Dit beroep moet binnen de 60 dagen, te tellen vanaf de dag
die volgt op de kennisgeving per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Raad van
State, afdeling Bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Dit kan ook
elektronisch via de website https://eproadmin.raadvst-consetat.be, overeenkomstig de
procedure zoals beschreven in artikel 85bis van het besluit van de Regent van 23 augustus
1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dit beroep dient ook de andere voorwaarden na te leven die bepaald zijn in het
voormelde besluit van de Regent van 23 augustus 1948.

6. OPMERKING
Het personeelslid dat wenst deel te nemen aan de selectie voor de promotieopleiding tot HCP moet
zijn rechtstreekse verantwoordelijke op de hoogte brengen van zijn kandidaatstelling, van de inhoud
van de uitnodigingsbrief en van het behaalde resultaat.
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