VERGELIJKEND EXAMEN: BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER KADER

INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDENKADER)
SESSIE 2021 - 2022
TE KENNEN LEERSTOF
U KAN OOK GEBRUIK MAKEN VAN VOLGENDE LINKEN:
https://bpolb.sharepoint.com/sites/WiKiPolLegal_nl
https://www.om-mp.be/nl/meer-weten/omzendbrieven

DE KENNIS VAN DE TAAL WAARIN DE KANDIDAAT ZICH HEEFT INGESCHREVEN
De kennis van de taal zal gemeten worden op basis van een te verbeteren tekst.

DE ALGEMENE BEROEPSKENNIS
DOMEIN 1: BESTUURLIJKE POLITIE
(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5° WPA)

• WPA
o Wet van 05 augustus 1992 op het politieambt.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1992000606&la=N
•

IGT - INTERVENTIEGIDS TERREIN
o
o

I.v.m. bestuurlijke politie
De toegang tot en het bijwerkingsproces van de IGT werden geoptimaliseerd dankzij het feit dat
de gids ter beschikking werd gesteld op het politionele intranet via Portal

DOMEIN 2: GERECHTELIJKE POLITIE
(In termen van bevoegdheden van agent van gerechtelijke politie in overeenstemming met het art. 3 4° WPA)

• STRAFWETBOEK (08/06/1867)
o
o

Boek 1: De misdrijven en de bestraffing in het algemeen
Boek 2: De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_
name=wet

• GERECHTELIJK WETBOEK (10/10/1967)
o

Art. 58 tot 156 : Organen van de rechterlijke macht (ENKEL BEVOEGDHEDEN VAN HOVEN EN
RECHTBANKEN)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_
name=wet
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• WETBOEK VAN STRAFVORDERING
o

Reguliere procedures in functie van de politiepraktijk als agent van gerechtelijke politie
(inbeslagneming, huiszoeking, ontdekking op heterdaad, …).
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_
name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1808111930&table_
name=wet

• WET FRANCHIMONT
o

Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998031239/&table_
name=wet

• SALDUZ
o

Ministeriële omzendbrief COL 8/2011 gewijzigd in oktober 2018
https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-col-82011-herzien

• VOORLOPIGE HECHTENIS
o

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=19
90072035

• WPA
o

Wet van 05 augustus 1992 op het politieambt
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_
name=wet

• IGT - INTERVENTIEGIDS TERREIN
o
o

In verband met gerechtelijke politie
De toegang tot en het bijwerkingsproces van de IGT werden geoptimaliseerd dankzij het feit dat
de gids ter beschikking werd gesteld op het politionele intranet via Portal.

• OMZENDBRIEVEN
o
o

o

MFO3 van 14 juni 2001 (informatieflux) Enkel algemene principes (geen materie die behoort tot
de bevoegdheid van de functioneel beheerder)
GPI58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op
twee niveaus
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007050443&table_
name=wet
COL 3/2006 : Definitie, identificatie en registratie van het intra-familiaal geweld en de
extrafamiliale kindermishandeling
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o
o
o

o
o

o

o

COL 4/2006 : Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het college van
procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld
COL 4/2010 : Huiszoeking met toestemming: model. - Mogelijkheid om de toestemming in te
trekken
COL 17/2012 : het respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het
waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten, in geval van
tussenkomst door de gerechtelijke overheden. (enkel punt 4: interventie van de politiediensten
onmiddellijk na het overlijden)
COL 12/2014: Ministeriële richtlijn omtrent de opsporing van vermiste personen
COL 2/2019: (herziene versie 20/02/2020) inzake opsporings- en vervolgingsbeleid inzake
kraken (wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of
verblijven in andermans goed)
COL 2/2020: De vrijheidsbeneming, de mogelijkheden tot het betreden van de woning ter
aanhouding van een verdachte, inverdenkinggestelde of veroordeelde persoon en de tijd
gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming mag worden
verricht
COL 15/2020::Tool voor de risico-evaluatie - Omzendbrief betreffende de veralgemening van
het gebruik door de politiediensten en de parketten van een tool voor de
eerstelijnsrisico-evaluatie inzake partnergeweld.

• VERKEERSWETGEVING
o

o

o

o

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer : Art. 34-61quater
(alcoholintoxicatie en dronkenschap)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1968031631&table_
name=wet
Koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1975120131&table_
name=wet
Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de
vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041901&table_
name=wet
Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de
algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005093037&table_
name=wet
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o

Omzendbrieven – verkeer : Opgelet: gebruik de laatste versie.
•

•

•

•

•

COL 8/2006: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het
College van de procureurs-generaal houdende een eenvormig vaststellings-, opsporingsen vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van
dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van
drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van
andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van
alcohol – drugs
COL 9/2006: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het
College van procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake
de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
COL 11/2006: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het
College van procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-,
opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende snelheidsovertredingen en de richting te
geven aan de vervolging ervan.
COL 11/2007: Het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de wet
betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door
bestuurders die sinds minder dan twee jaar houder zijn van een rijbewijs B –
“Beginnende bestuurder”.
COL 19/2010: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het
College van procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-,
opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van
andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van
drugs. (enkel hoofdstuk III. Onderrichtingen voor de politiediensten)

DOMEIN 3: ONTWIKKELING EN BEHEER VAN DE ORGANISATIE
• ORGANISATIE EN MISSIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE
o KB van 14 november 2006 betreffende organisatie en bevoegdheden van de Federale Politie
gewijzigd door het KB van 23 augustus 2014
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006111431&table_
name=wet

• ORGANISATIE EN TAKEN VAN DE LOKALE POLITIE
o De 7 basisfunctionaliteiten in het kader van de uitoefening van de basispolitiezorg.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001100930&table_
name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=20
09101605
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•

WET GEÏNTEGREERDE POLITIE, GESTRUCTUREERD OP 2 NIVEAUS
o
o

Titel II: de Lokale Politie: art. 9 t/m 11, art 35 t/m 37, art 42 t/m 44
Titel III: de Federale Politie (hoofdstukken I t/m III)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998120731&table_
name=wet

• GGPZ : GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIEZORG
o CP 1 van 27 mei 2003 betreffende community policing, definitie van de Belgische interpretatie

o

van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003052738&table_
name=wet
CP 2 van 03 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling en de
Lokale Politie met als finaliteit één gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ).
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004110334&table_
name=wet

• WET HOUDENDE HET TUCHTSTATUUT VAN DE PERSONEELSLEDEN
o Wet van 13 mei 1999: Art. 2 tot 16

VAN DE POLITIEDIENSTEN

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999051335&table_
name=wet

• DE EVALUATIE
K.B. VAN 30 MAART 2001 KONINKLIJK BESLUIT TOT REGELING VAN DE RECHTSPOSITIE
VAN HET PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN

o
o
o

Art. VII.I.1-VII.I.4 RPPol : De inhoud
Art. VII.I.5-VII.I.10 RPPol : De evaluator, de eindverantwoordelijke voor de evaluatie en de
evaluatieadviseur
Art. VII.I.11-VII.I.13 RPPol : Het planningsgesprek, het functioneringsgesprek en het
evaluatiegesprek
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_
name=wet

WET VAN 26 APRIL 2002 HOUDENDE DE ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN HET STATUUT
VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN HOUDENDE DIVERSE ANDERE
BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE POLITIEDIENSTEN

o

Art. 52-64 De basisregels van de evaluatie van de personeelsleden
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2002000334&la=N
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• DEONTOLOGISCHE CODE
o

Algemene principes en het toepassen van “waarden en normen” tijdens het werk en daarbuiten
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006051033&table_
name=wet

• ACTUALITEIT
o In het kader van de externe oriëntering, kennis van de actualiteit

