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De meeste linken zijn externe linken maar 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 tekst waarover u een geargumenteerd advies dient te
schrijven.

DE ALGEMENE BEROEPSKENNIS
1. BESTUURLIJKE POLITIE
WPA
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

MINISTERIELE OMZENDBRIEF
Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het
informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie
Link enkel beschikbaar op Portal

HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE
MB van 24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen
(basisopleiding van het middenkader)
bijlage 10: module 6 – handhaving en herstel van de openbare orde
Bijzondere aandacht voor de volgende punten: het operatieorder, de 10 actiemodi, de symbolen en de
gebruikelijke afkortingen, de paraatheids- en uitvoeringsgraden,
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002102450&table_name=wet

GIT – INTERVENTIEGIDS TERREIN
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.
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2. GERECHTELIJKE POLITIE
(In termen van bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie)
STRAFWETBOEK
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
Art. 58 tot 156: ORGANEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT (Algemene principes).
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet

WETBOEK VAN STRAFVORDERING
Reguliere procedures in functie van de politiepraktijk als officier van gerechtelijke politie (bevoegdheid van de
rechtbanken en hoven, 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
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

RICHTLIJN INZAKE HET RECHT TOT TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT (SALDUZ)
COL 8/2011 gewijzigd in oktober 2018.
https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-col-82011-herzien

VOORLOPIGE HECHTENIS
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/07/20/1990099963/justel%20...
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OMZENDBRIEVEN
MFO 3 van 14 juni 2001 (informatieflux) OPGELET: 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.
COL 3/2006: Definitie, identificatie en registratie van het intra-familiaal geweld en de extrafamiliale
kindermishandeling.
COL 4/2006 betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld (herziene versie 12 oktober 2015).
COL 5/2009 betreffende de richtlijnen m.b.t.: 1e de attesten van klachtneerlegging en 2e de registratie van de
verklaringen van benadeelde persoon (herziene versie van 24 juni 2021).
COL 4/2010: Huiszoeking met toestemming: model. - Mogelijkheid om de toestemming in te trekken.
COL 17/2012 inzake 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. Opdrachten en rol voor de politie.
COL 18/2012 betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld (herziene versie 05 maart 2020)
COL 12/2014 omtrent de opsporing van vermiste personen.
COL 2/2019 inzake opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet van 18 oktober 2017 betreffende het
onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed) (herziene versie 20 februari 2020)
COL 2/2020 inzake richtlijnen van het College van procureurs-generaal over 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.
COL 20/2020: Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van partnergeweld tijdens de
coronacrisis

WPA
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

GIT – INTERVENTIEGIDS TERREIN
De toegang tot en het bijwerkingsproces van de IGT werden geoptimaliseerd door het ter beschikking stellen van
de gids op het politionele intranet via Portal.
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3. ONTWIKKELING EN BEHEER VAN DE ORGANISATIE
ORGANISATIE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE POLITIE
KB van 14 november 2006: Organisatie en bevoegdheden van de federale politie.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2006111431

ORGANISATIE EN TAKEN VAN DE LOKALE POLITIE
KB 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.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2001001012&la=N
De vaste commissie van de lokale politie: structuur en bevoegdheden.
http://www.lokalepolitie.be/5806/nl/over-ons

WET VAN 7 DECEMBER 1998 TOT ORGANISATIE VAN EEN GEÏNTEGREERDE
POLITIEDIENST GESTRUCTUREERD OP TWEE NIVEAUS
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 (de hoofdstukken I tot en met V).
Titel IV: gemeenschappelijke bepalingen.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998120731&table_name=wet

EPZ: HET STREVEN NAAR EEN EXCELLENTE POLITIEZORG
CP 1 van 27 mei 2003 betreffende community policing, definitie van de Belgische interpretatie 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.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004110334&table_name=wet

KB VAN 30 MAART 2001 TOT REGELING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN HET
PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN (RPPol)
Deel III: De rechten en plichten (titel II tot en met VII)
Deel VI: Het doeltreffend inzetten van het personeel: Titel I: organisatie van de werktijd.
Deel VII.I.1-VII.I.4 : De evaluatie – inhoud.
Deel VII.I.5-VII.I.10 : De evaluator, de eindverantwoordelijke voor de evaluatie en de evaluatieadviseur.
Deel VII.I.11-VII.I.13 : 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
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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
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

TOEZICHTSORGANEN VOOR DE POLITIEDIENSTEN
Comité P en AIG (rol, opdracht, overheden).
https://comitep.be/
https://www.politie.be/aigpol/nl

WET VAN 13 MEI 1999 HOUDENDE HET TUCHTSTATUUT VAN DE PERSONEELSLEDEN
VAN DE POLITIEDIENSTEN
Art. 2 tot 16.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999051335&table_name=wet

KB VAN 10 MEI 2006 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE DEONTOLOGISCHE CODE
VAN DE POLITIEDIENSTEN
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006051033&table_name=wet
ACTUALITEIT
Kennis van de actualiteit in het kader van de externe oriëntering.

