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1. Voorwoord 

Gelijkheid is een fundamentele waarde. Doorheen de opleidingen die zij organiseren willen 
de politiescholen blijk geven van hun grote toewijding en inzet in de strijd tegen alle vormen 
van discriminatie.  

Alle overwegingen in dit erkenningsdossier hebben dus zowel betrekking op vrouwen als op 
mannen, ongeacht hun ras, seksuele geaardheid of ander persoonlijk kenmerk.  

 

2. Context en redenen van de opleiding 

Op basis van de WPA, alsook van andere wetten, zijn belangrijke bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden verbonden aan de hoedanigheid van OBP (o.a. de beslissingsbevoegdheid en 

verantwoordelijkheid van bepaalde veiligheidsfouilleringen en fouilleringen voor opsluiting in een cel 

(artikel 28, §§ 1 en 3 WPA), het verrichten of laten handhaven van een bestuurlijke aanhouding 

(artikelen 31 en 33 WPA), de bevoegdheid tot het uitvaardigen van richtlijnen en de 

verantwoordelijkheid inzake bestuurlijke inbeslagneming (artikel 30 WPA), de beslissingsbevoegdheid 

inzake het gebruik van mobiele bewakingscamera’s, etc.) 

In de praktijk blijken in politiezones met een beperkt aantal officieren de wachtdiensten overbelast te 

zijn, met als gevolg dat het systeem waarin de OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar is om 

binnen de kortste termijn zijn functie te kunnen opnemen, niet meer voldoet om alle opdrachten te 

verzekeren. 

De uitoefening van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OBP vereist dat hij ter plaatse 

komt om zich een idee te vormen van de toestand en om een aangepaste beslissing te kunnen nemen. 

In heel wat gevallen is daarvoor een OGP/HPK beschikbaar. Wanneer die de hoedanigheid van OBP 

zou krijgen, kan dit een oplossing zijn voor heel wat praktische problemen in vele politiezones. 

Het koninklijk besluit van 7 december 2018 tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het 

politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 

2016 houdende diverse bepalingen, voert het tweede lid van artikel 4 WPA uit. Die bepaling voorziet 

in de mogelijkheid om bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de hoedanigheid van OBP aan 

de politieambtenaren bekleed met de hoedanigheid van OGP/HPK, die de leiding van bepaalde 

permanente interventiediensten uitoefenen, toe te kennen tijdens de uitoefening van die functie. 

De hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie wordt toegekend aan de in het eerste lid bedoelde 

hoofdinspecteurs van politie mits zij slagen voor de opleiding waarvan het programma wordt 

vastgesteld in de bijlage aan dit besluit. 
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3. Competentieprofiel 

Op het einde van de opleiding kan de deelnemer de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van een OBP uitvoeren wanneer hij de leiding van de permanente interventiediensten voert. 

Kennis - Weten 

  Begrijpen dat de fundamentele rechten en vrijheden van de Mens tegelijk het 
uitgangspunt en de finaliteit van de politieacties vormen  

 Begrijpen dat de wettelijke, regelgevende en deontologische referentiepunten het 
kader van de politieacties vormen 

 De bevoegdheden van de overheden en de juridische waarde van de 
politiemaatregelen kennen. 

 De problematiek van het gebruik van dwang, bestuurlijke aanhoudingen en fouilles 
kennen  

 De rol van een OBP in het kader van noodplanning kennen 

Vaardigheden - Kunnen 

  Voldoende directief zijn en weerstand kunnen bieden aan tegenkanting  

 Coërcitieve middelen op een gematigde en graduele wijze aanwenden  

 Spontaan rekenschap afleggen aan de bevoegde overheden en aan de bevolking over 
alle aspecten van de politieoperaties  

 Het wettelijk en reglementair kader correct analyseren en de aangepaste wettelijke 
beslissingen nemen 

Attitudes - Willen 

  Respect tonen voor de fundamentele rechten en vrijheden van de Mens en aandacht 
besteden aan het gevoelige evenwicht tussen de democratische rechten en 
vrijheden.  

 Verantwoordelijkheid tonen 

 In groep kunnen werken 

 Autonoom kunnen werken en de juiste initiatieven nemen. 

 Waken over een gematigd gebruik van dwang 

 Openlijk rekenschap afleggen 

 Zichzelf in vraag kunnen stellen 

Potentieel - Worden 

  Bijdragen aan expertiseontwikkeling en aan een betere politiepraktijk  

 De wettelijke evoluties m.b.t. de bevoegdheden OBP opvolgen en de aanpassingen 
integreren 
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4. Opleidingsprogramma 

Module nr1 : Het wettelijk en reglementair referentiekader met 

betrekking tot beleidsondersteunende competenties  

Concrete doelstellingen 

De deelnemer: 

 identificeert de verantwoordelijkheid van de verschillende publieke en private actoren 
in het domein van de openbare orde, veiligheid en overlast  

 definieert de bevoegdheden van de overheden en de juridische waarde van 
politiemaatregelen en de controle op het evenredigheidsbeginsel door bevoegde 
instanties. 

 beschrijft de belangrijkste ministeriële richtlijnen op m.b.t. de uitvoering van de taken 
van bestuurlijke politie en van openbare orde 

Inhoud 

Publieke en private actoren  

 Verantwoordelijke overheden op verschillende beleidsniveaus (bevoegdheden en relatie met 
politiediensten)  

 Overleg, afstemming-, integratie- en coördinatieorganen en — mechanismen  

 De actoren die deel uitmaken van de openbare macht  

 De politiediensten op lokaal en federaal niveau (basisprincipes voor de werking, opdrachten, 
taakverdeling, geïntegreerde werking,...)  

 De bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 

 De private actoren en hun verantwoordelijkheid  

 De private en bijzondere veiligheid  

 Internationale organen en organisaties,...  

 

De politieopdrachten, -bevoegdheden, -maatregelen  

 De uitvoerende en verordenende politionele bevoegdheden van de lokale overheden en besturen (NGW, 
provinciewet,...)  

 De juridische kracht en de begrenzing van een politiemaatregel  

 Het gewapend bestuursrecht en de gas-wetgeving  

 De controle op het evenredigheidsbeginsel  

 Het gezag over de politiediensten: bevelen, onderrichtingen, verordeningen, richtlijnen  

 De controle over de politiediensten, Comité P, AIG 

 Belangrijke ministeriële omzendbrieven (MFO, OOP,...) en COLs,... 

Methodologie(ën) 

 Doceren 

 Thematische groepsdiscussies 

 Analyse van gevallen 

Totaal uren van de module 14 
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Module nr2 : Uitoefenen van politiebevoegdheden 

Concrete doelstellingen 

De deelnemer: 

 legt de rol en de verantwoordelijkheid van een OBP bij de bestuurlijke aanhoudingen en 
fouilles uit;  

 heeft inzicht in de algemene context van de verschillende soorten ontruimingen en in de 
rol van een OBP bij een onvoorziene ontruiming. 

Inhoud 

Concrete toepassing van politiebevoegdheden en verantwoordelijkheden van een OBP voor:  

 Bestuurlijke aanhoudingen: 

 De nadruk wordt gelegd op de volstrekte noodzaak, op de rechten van de aangehouden 
persoon, op de modaliteiten en de verantwoordelijkheden van de OBP.  

 Ontruimingen: 

 Problematieken kerkasiel, kraakpanden, bedrijfsbezetting, bomalarm,...  

Methodologie(ën) 

 Doceren 

 Thematische groepsdiscussies 

 Analyse van gevallen 

Totaal uren van de module 12 

 

Module nr3 : Uitvoeren van de basistaken OBP met wacht  

Concrete doelstellingen 

De deelnemer: 

 toetst basisproblemen af aan het wettelijk en reglementair kader; 

 neemt als OBP met wacht de gepaste wettelijke beslissingen voor deze basisproblemen  

 geeft duidelijke operationele richtlijnen aan medewerkers. 

Inhoud 

 Basistaken OBP 

 Verantwoordelijkheden 

 Beheer basisproblemen  

 verwittigingscenario’s, aftoetsen van wettelijke basis voor basisproblemen, geven van richtlijnen aan en 
controle van medewerkers, dronkenschap, drugs, onrustwekkende verdwijning,... 

Methodologie(ën) 

 Doceren 

 Thematische groepsdiscussies 

 Analyse van gevallen 

Totaal uren van de module 4 
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Module nr4 : Verantwoordelijkheden van een OBP in geval van ramp 

Concrete doelstellingen 

De deelnemer: 

 legt uit de multidisciplinaire aanpak van noodplanning 

 neemt als OBP als eerste ter plaatse de meest geschikte beslissingen in samenspraak 
met de andere disciplines 

 omschrijft de structuur van Bijzondere Nood- en interventieplannen en van Algemene 
Nood- en Interventieplannen 

 neemt de gepaste maatregelen bij een bommelding 

Inhoud 

 Eerste reacties als OBP op de plaats van de ramp 

 Verwittigingschema’s en communicatielijnen 

 Wettelijke en reglementaire basis 

 Motorkapoverleg 

 In plaatsstelling perimeters 

 Reacties bij bommelding 

Methodologie(ën) 

 Doceren 

 Thematische groepsdiscussies 

 Analyse van gevallen 

Totaal uren van de module 8 
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Module nr5 : Noodplanning en rampenmanagement 

Concrete doelstellingen 

De deelnemer: 

 omschrijft de multidisciplinaire aanpak van noodplanning en neemt als OBP als eerste 
ter plaatse de meest geschikte beslissingen in samenspraak met de andere disciplines. 

 legt uit hoe bij rampen de dispositieven en de coördinatiestructuren worden 
uitgebouwd 

Inhoud 

 Specifieke belichting vanuit de verschillende disciplines: multidisciplinaire aanpak  

 De risicoanalyse en het opstellen van noodplannen  

 Eerste reacties van de OBP als eerste ter plaatse 

 Verwittigingschema’s en communicatielijnen  

 Motorkapoverleg 

 In plaatsstelling perimeters 

 Integratie versterking en verdere uitbouw dispositieven 

 Coördinatie en commandostructuren 

Methodologie(ën) 

 Analyse van gevallen  

 TTX in zaal 

Totaal uren van de module 12 

 

Module nr6 : Beslissing inzake het gebruik van mobiele 

bewakingscamera’s  

Concrete doelstellingen 

De deelnemer: 

 definieert de wettelijke en reglementaire basis inzake mobiele bewakingscamera’s 

 neemt de gepaste maatregelen bij het gebruik van deze bewakingscamera’s 

Inhoud 

 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, Wet van 21 
maart 2018 tot wijziging van de WPA om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, … 

 Wet op de privacy 

Methodologie(ën) 

 Doceren 

 Analyse van gevallen 

Totaal uren van de module  2 
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Totaal aantal uren van de opleiding  56 waarin maximum 4 voor de test 

 

Maximaal aantal deelnemers/opleiding 24 

 

5. Profiel van het onderwijzend personeel 

Het onderwijzend personeel zal zijn: 

 

 Ofwel een OBP van het departement bestuurlijke politie van de ANPA  ; 

 Ofwel een OBP uit een politieacademie ; 

 Ofwel een OBP uit een politiezone of een dienst van de federale politie weernomen 

in het KB en regelmatig geconfronteerd met de te onderwijzen materie. 

 

6. Niveau van de cursus 

 

 Universitair of post-universitair 

 Hoger, niet-universitair  

 Andere  

 

7. Lessenrooster 

Het uurrooster zal nog worden bepaald 
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8. Doelgroep 
 

Doelgroep 
 

 Geïntegreerde Politie 
 Lokale Politie Federale Politie 

 

 Operationele personeelsleden 
 Alle kaders                                                               
                                                       Agent 
                                                       Beveiligingsagent 
                                                       Beveiligingsassistent 
                                                       Inspecteur 
                                                       Hoofdinspecteur 
                                                       Gespecialiseerd hoofdinspecteur 
                                                       Commissaris 
                                                       Hoofdcommissaris 

 

 CALog 
 Alle niveaus 
                                                       Niveau A 
                                                       Niveau B 
                                                       Niveau C 
                                                       Niveau D 

 

 Andere specificaties doelgroep: / 
 

Toelatingsvoorwaarden 
Behoren tot: 

 Ofwel de interventiediensten bedoeld in artikel 4 van het 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; 

 Ofwel de door de directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie of zijn 
gemachtigde aangewezen interventiediensten van de wegpolitie, van de luchtvaartpolitie, van de 
spoorwegpolitie,  van de scheepvaartpolitie, van het veiligheidsdetachement bij de SHAPE en van het 
veiligheidsdetachement bij de koninklijke paleizen van de federale politie; 

 Ofwel de federale interventiereserve bedoeld in artikel 101, tweede lid, 4° van de wet van 7 december 
1998 tot organisatie ven een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 

 

Voorkennis 
 De kandidaten zullen op de eerste dag van de opleiding ter indicatie geëvalueerd worden zodat elke 

kandidaat zijn/haar eigen kennisniveau kan inschatten. Het is gewenst dat de deelnemers aan deze 
opleiding de competenties van een agent van bestuurlijke politie voldoende beheersen zodat ze de 
opleiding zo goed mogelijk kunnen volgen. 

 

Vrijstellingen 

 / 
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9. Evaluatie 

 Formatieve 

 Certificatieve 

 Transfer 

 Proces 

Leg de gekozen evaluatievorm(en) uit : 

Formatieve: Feedbackmomenten worden voorzien overheen de volledige opleiding om de 

verworven kennis van de deelnemers na te gaan en om hulp te kunnen bieden indien iets niet 

begrepen is.  

Certificatieve: Volgens bijlage KB, voorziet de gecertificeerde evaluatie een schriftelijk 

examen van 4u over de kennis van de juridische aspecten en het antwoord op een praktische 

casus. 

Voor dit examen staan evenveel punten op de juridische aspecten (theoretisch gedeelte = 50% 

van het examen) als op de praktische casus (praktijk = 50% van het examen) 

Om te slagen moet men 60 % in totaal behalen en 50 % voor elk van de proeven (theorie en 

praktijk). 

De duur van dit schriftelijk examen is dus maximaal 4 uur. 

Modaliteiten voor de tweede zittijd : 

De tweede zittijd zal organiseerd worden samen met de eerste zittijd van een volgende 

opleiding 

Proces:  Een procesevaluatie door de deelnemers zal na elke sessie worden afgenomen door 

de organiserende school. 
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10. Risicoanalyse 

Elke leeractiviteit in deze lijst werd onderworpen aan een risicoanalyse. Vink de 

leeractiviteit(en) aan die deel uitmaken van de opleiding. Bevat de opleiding een leeractiviteit 

die niet in deze lijst staat? Vink "andere" aan, voeg een naam en de risicoanalyse toe.   

 Lessen in de klas (doceren, groepswerk, …) 
 Lessen in een PC-lokaal 
 Lessen in een auditorium 
 Praktijkoefeningen/rollenspelen in een gebouw van de school (gangen, trappen, …) 

met wapens 
 Praktijkoefeningen/rollenspelen in een gebouw van de school (gangen, trappen, …) 

zonder wapens 
 Praktijkoefeningen in de straten van het schoolcomplex (of site van Defensie, site van 

de Civiele Bescherming, …) met motorijtuigen of voertuigen 
 Praktijkoefeningen in het stratencomplex van de school (of site van Defensie, site van 

de Civiele Bescherming, …) met vuurwapens 
 Praktijkoefeningen in het stratencomplex van de school (of site van Defensie, site van 

de Civiele Bescherming, …) met bijzondere middelen van bestuurlijke politie 
 Praktische oefeningen op een sportveld, atletiekpiste 
 Lopen op een hindernissenparcours buiten 
 Lopen in bossen, parken, … 
 Sport in het zwembad 
 Praktijkoefeningen in dojo 
 Praktijkoefeningen in een sportzaal 
 Praktijkoefeningen in gebouwen van derden met wapen 
 Praktijkoefeningen in gebouwen van derden zonder vuurwapen 
 Praktijkoefeningen in de schietstand 
 Praktijkoefeningen op het rijcircuit 
 Praktijkoefeningen op de openbare weg met voertuigen en moto’s 
 Praktijkoefeningen op de openbare weg van het type observatie/schaduwen  
 Andere : ……………………. (risicoanalyse toe te voegen aan erkenningsdossier) 

 
 

11. Administratieve gegevens 

De volgende administratieve gegevens : 

 De coördinaten van het onderwijzend personeel 

 De exacte data van de opleidingssessies 

 De samenstelling van de examencommissie en/of deliberatiejury (indien er een 
certificatieve evaluatie werd voorzien) 

moeten verstuurd worden naar DRP.coordination.validation@police.belgium.eu.   

 

mailto:DRP.coordination.validation@police.belgium.eu

