Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van … houdende het onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding
van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

Competentieprofiel INP
1

ALGEMENE POLITIONELE COMPETENTIES
1.1 Kennis (Weten)
 Inzicht hebben in de Belgische staatsstructuur en de politiediensten hierin situeren
 Inzicht hebben in de bestuurlijke organisatie
 Inzicht hebben in de gerechtelijke organisatie
 Inzicht hebben in de organisatie van de geïntegreerde politie
 Politiewerk situeren binnen de veiligheidsplannen en binnen de veiligheidsbehoeften van de burger
 De samenwerking met externe partners situeren binnen de geïntegreerde politie
 Het politiewerk situeren binnen de Europese en internationale context
 De krachtlijnen van de wet op het politieambt omschrijven
 Deontologisch en niet deontologisch politioneel gedrag herkennen en benoemen
 De wegcode beheersen
1.2 Vaardigheden (Kunnen)
 Efficiënt communiceren rekening houdend met het doel en de context van het gesprek evenals met de
gesprekspartner(s)
 Zich schriftelijk en mondeling uitdrukken in zijn landstaal
 Een persoon tegemoet treden in de tweede landstaal
 Een persoon tegemoet treden in het Engels
 Ontwikkelen en onderhouden van een algemene goede lichamelijke en functionele fysieke conditie
 Omgaan met stress en weerbaarheid opbouwen ten aanzien van de risico’s van het beroep
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1.3 Attitudes (Willen)
 Handelen vanuit een professioneel bewustzijn
 Een dienstverlenende houding aannemen
 Een flexibele houding aannemen
 Zich beschikbaar opstellen voor de dienst
 Erop gericht zijn constructief samen te werken
 Integer handelen
 Ondernemend handelen
 Zichzelf in vraag stellen teneinde zijn handelen bij te sturen
 Respect opbrengen voor diversiteit en er consequent naar handelen
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SPECIFIEKE POLITIONELE COMPETENTIES
2.1 Kennis (Weten)
 Algemene rechtsprincipes beheersen
 De basisprincipes van strafrecht beheersen
 De basisprincipes van strafvordering beheersen
 Bijzondere principes van strafrecht beheersen
 Politiewerk situeren in relatie tot bepaalde onderdelen van het burgerlijk recht
 Politiewerk situeren in relatie tot bijzondere wetgevingen
 Verkeersveiligheids- en handhavingsbeleid situeren binnen de bredere politiecontext
 Politioneel rijden
 Maatschappelijke fenomenen integraal benaderen
 Het wettelijke en deontologisch kader inzake politionele dwang situeren
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2.2 Vaardigheden (Kunnen)
 De techniek van het opstellen van een proces-verbaal beheersen
 Verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van politionele informatie
 Kwaliteitsvol onthalen en adequaat doorverwijzen
 Op gepaste wijze slachtoffers bejegenen
 Controleprocedures en dwangmaatregelen toepassen
 Bestuurlijke opdrachten en actiemodi uitvoeren
 Deelnemen aan grootschalige operaties
 Tussenkomen bij specifieke situaties
 Een verhoor afnemen
 Verzamelen van informatie aangaande een misdrijf
 Vormen van gerechtelijke opsporingsmethodes uitvoeren
 De relevante verkeerswetgeving beheersen
 Weggebruikers controleren
 Verkeersgerelateerde processen-verbaal opstellen
 Verkeersacties uitvoeren
 De aanpak bij een verkeersongeval beheersen
 Beheersen van psychosociale vaardigheden in het oplossen van risicosituaties
 Controleprocedures en -interventies bij het oplossen van risicosituaties uitvoeren
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TECHNISCHE POLITIONELE COMPETENTIES
Vaardigheden (Kunnen)
 Fysieke vaardigheden met betrekking tot de verdedigingstechnieken en technieken van dwang zonder
vuurwapen beheersen
 Fysieke vaardigheden met betrekking tot de verdedigingstechnieken en technieken van dwang met
vuurwapen beheersen

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van … houdende het onderwijs- en examenreglement betreffende de
basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.
De Vice-Eerste Minister en
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

Jan JAMBON
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