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VOORWOORD 

 

Zoals de voorgaande jaren bestaat het jaarverslag 2012 uit drie grote delen. 

Het eerste deel betreft het eigenlijke activiteitenverslag in enge zin van het Comité P en bevat tevens 
een beknopt overzicht van de middelen en hun besteding. 

In het tweede deel, het observatoriumrapport, wordt een synthese gemaakt van de bevindingen 
opgetekend in zowel toezichtsonderzoeken, klachtonderzoeken als bepaalde strafonderzoeken en wordt 
tevens een analyse gemaakt van de aan het Vast Comité P meegedeelde rechtspraak betreffende 
misdaden of wanbedrijven begaan door leden van de politiediensten. Voor het eerst wordt ook een 
beknopt hoofdstuk gewijd aan een selectie van juridische kwesties behandeld door de juridische cel van 
het Vast Comité P. 

In het derde deel wordt gerapporteerd over de aangekondigde opvolging van de aanbevelingen die het 
Vast Comité P formuleerde over de periode 2002-2010, meer bepaald de opvolging van de 
aanbevelingen inzake de basisfunctionaliteit “onthaal”. Ten slotte worden de aanbevelingen 2012 in 
kaart gebracht. 

Wanneer in dit jaarverslag wordt verwezen naar het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten als 
instelling wordt de benaming “Comité P” gebruikt. Wanneer het gaat over het beslissingsorgaan dat 
bestaat uit de vijf werkende leden, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter, wordt de term “Vast 
Comité P” gehanteerd. 

Op 5 januari 2012 legde de heer Yves Keppens de eed af als nieuwe voorzitter van het Vast Comité P. 
Op 31 december 2012 telde het Comité P 45 commissarissen-auditors en 34 administratieve 
medewerkers. 

De voortdurend evoluerende maatschappelijke context stelt het Comité P bij de invulling van zijn 
wettelijke opdrachten voor talrijke uitdagingen, nog vergroot door de op til zijnde ingrijpende 
hervormingen van het politielandschap en de impulsen van onder meer de supranationale instanties. 

De volgehouden en bekwame betrokkenheid van alle medewerkers is uiteraard noodzakelijk om het 
schip op koers te houden. 

Het Vast Comité P houdt eraan hen bij dezen uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet en toewijding. 

 

 

 

Yves Keppens Guy Cumps 

Voorzitter Ondervoorzitter 

 

 

 

 

Herman Daens Diane Reynders Emile Dejehansart 

Vast Lid Vast Lid Vast Lid 



2 

1 HET VAST COMITÉ P, OBSERVATORIUM VOOR EEN GLOBALE VISIE OP DE 
POLITIEZORG 

1.1 Ten dienste van de wetgevende macht 

De rol van het Comité P is onlosmakelijk verbonden met het principe van de scheiding der machten. 
Hoewel het een onafhankelijke instelling is, treedt het Comité P hoofdzakelijk op ten behoeve van de 
wetgevende macht, in het bijzonder om deze bij te staan in zijn grondwettelijke toezichthoudende 
functie op de uitvoerende macht. Het voeren van strafonderzoeken door één van de onderdelen van het 
Comité P, met name de Dienst Enquêtes P, vormt hierop een uitzondering aangezien dit gebeurt onder 
de leiding en het gezag van de rechterlijke macht, in casu de procureur-generaal bij het hof van beroep, 
de procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de federale procureur of de onderzoeksrechter. 

Het Comité P treedt als dusdanig steeds op als een externe instelling, zowel ten aanzien van de 
uitvoerende macht (ministers, gouverneurs, burgemeesters, politiecolleges, …) als ten aanzien van de 
politiediensten (lokale en federale politie, bijzondere inspectiediensten, ambtenaren met politie-
bevoegdheid, …) die daarvan afhangen. Het is eveneens onafhankelijk ten aanzien van de voornoemde 
rechterlijke macht (openbaar ministerie, hoven en rechtbanken). 

Deze specificiteit onderscheidt het Comité P van andere inspectie- of toezichtsorganen die meer gericht 
zijn op inspectie en afhangen van de uitvoerende macht, zoals de Algemene inspectie van de federale 
politie en van de lokale politie (AIG) die functioneert onder het gezag van de ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Justitie, alsook van de diensten intern toezicht die geïntegreerd zijn in de structuur van de 
politiediensten zelf. 

1.2 Missie 

Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van zijn opdrachten heeft het Comité P 
geoordeeld dat de eerder opgemaakte missieverklaring ongewijzigd kon blijven. Deze luidt als volgt: 
 
“Het Comité P wil bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en gemeen-
schapsgerichte politie. 

Het is de externe instelling die onder de begeleiding van het federale parlement belast is met het 
toezicht op de globale werking van de politie-, inspectie- of controlediensten en op de uitoefening van de 
politiefunctie door alle bevoegde ambtenaren. In het bijzonder ziet het Comité P toe op de wijze waarop 
de doeltreffendheid, doelmatigheid en coördinatie worden verwezenlijkt en op de wijze waarop de 
fundamentele rechten en vrijheden worden nageleefd en actief gestimuleerd. 

Het Comité P wil, als observatorium van de politiefunctie, op basis van eigen onderzoek en analyse, 
zowel op eigen initiatief als op vraag: 

� de beeldvorming rond de politiefunctie en -werking permanent actualiseren; 
� de politiewerking beoordelen en zich erover uitspreken en; 
� aan de bevoegde (politie)overheden voorstellen en adviezen verstrekken. 

 
Daarnaast wordt ook voorzien in gespecialiseerde onderzoekers ten behoeve van de gerechtelijke 
overheden voor het voeren van strafonderzoeken. 
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De vijf leden van het Comité P streven ernaar om in overleg bovenvermelde opdrachten te realiseren: 

� door zich in de eerste plaats toe te leggen op de organisatie en werking van de politiediensten; 
� met bijzondere aandacht voor een proactieve en constructieve aanpak van de problemen; 
� onafhankelijk van de politiestructuur en de politieoverheden; 
� op een objectieve en methodologisch onderbouwde wijze; 
� door permanent een hoog niveau van professionalisme na te streven; 
� door als lerende organisatie naar uitmuntendheid te streven; 
� in een positieve werksfeer; 
� en dit via een specifieke, collegiale en pluralistische besluitvorming”. 

1.3 Observatoriumfunctie 

Sinds zijn oprichting heeft het Comité P het hoofd moeten bieden aan een exponentiële toename van het 
aantal individuele klachten en aangiften. De behandeling van deze klachten en aangiften heeft een 
aanzienlijke invloed op de werklast van het Comité P. Daarom heeft de wetgever het Comité P 
uitdrukkelijk verzocht om zijn activiteiten toe te spitsen op zijn essentiële opdrachten en 
taken, met name de bescherming van de grondwettelijke rechten en fundamentele vrijheden 
van de burgers, alsook de coördinatie en doelmatigheid/doeltreffendheid van de politie-
diensten. 

Deze opdracht meent het Comité P optimaal te kunnen vervullen via zijn observatoriumfunctie, en dit 
ten voordele van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, alsook van de verschillende politie-
verantwoordelijken zelf. 

De hoofdaccenten van het observatorium liggen in het toezicht op de politiefunctie in haar geheel en in 
het bijzonder op de coördinatie, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de politiediensten en de 
diensten en ambtenaren met politiebevoegdheid, evenals op de manier waarop zij omgaan met de 
bescherming van de rechten en vrijheden van de burger. 

Naast de eigen expertise in de instelling zal het Comité P, waar nodig, een beroep doen op externe 
expertise. Het proces van de beeldvorming verloopt zowel proactief als reactief en zowel op eigen 
initiatief als op vraag. Waar mogelijk worden uitspraken binnen de kortst mogelijke termijn gedaan, 
zowel over de sterke punten en de verbeterpunten als over de disfuncties. 

Het Comité P vervult deze opdracht via: 

� het verzamelen en registreren van informatie; 
� onderzoek op het terrein en analyse; 
� het verspreiden van zijn conclusies; 
� het verstrekken van advies en aanbevelingen op lange, middellange en korte termijn, al dan 

niet vanuit een ‘early warning’-gedachte; 
� het opvolgen van de gedane aanbevelingen. 

  



 

4 

1.4 Organisatie 

Het Vast Comité P wordt in zijn taken bijgestaan door een Dienst Enquêtes (hierna Dienst Enquêtes P 
genoemd) en ondersteund door een administratieve dienst. 

1.4.1 Het Vast Comité P 

Het Vast Comité P is samengesteld uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter – die een 
magistraat moet zijn – en een ondervoorzitter. Ze worden benoemd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor een vernieuwbare termijn van zes jaar. Voor elk van hen worden twee 
plaatsvervangers benoemd. Het Vast Comité P wordt bijgestaan door een griffier. 

1.4.2 De Dienst Enquêtes P 
De Dienst Enquêtes P wordt geleid door een directeur-generaal bijgestaan door twee adjunct-directeurs-
generaal. Ze worden door het Vast Comité P benoemd voor een termijn van vijf jaar, die vernieuwbaar 
is.  
De leden van de Dienst Enquêtes P dragen allen, zonder onderscheid van niveau of graad, de titel van 
commissaris-auditor. 

1.4.3 De ondersteunende diensten 

Het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes P worden bijgestaan door administratieve medewerkers die, 
onder leiding van de griffier, de nodige ondersteuning geven in de volgende domeinen: secretariaat, 
vertaling, juridische studies, financiën, personeel, logistiek, informatie en documentatie.  

Meer in het bijzonder geeft het Vast Comité P geregeld opdrachten aan zijn juridische cel om bepaalde 
problematieken grondig te analyseren. 
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1 ACTIVITEITEN VAN HET VAST COMITÉ P 

1.1 Plenaire vergaderingen 

In 2012 heeft het Vast Comité P 42 plenaire vergaderingen gehouden en vijf gemeenschappelijke 
vergaderingen met het Vast Comité I. 

1.2 Jaarverslag 2011 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Comité P zijn jaarverslag 2011 neergelegd bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat. Het jaarverslag werd op 12 december 2012 op constructieve 
wijze besproken met de leden van de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités P en I. 

1.3 Verslagen 

In 2012 werden 16 verslagen overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie van het 
Comité P, 12 verslagen aan de minister van Binnenlandse Zaken en 10 aan de minister van Justitie. 
Daarnaast werden diverse verslagen gericht aan gerechtelijke en bestuurlijke overheden. Sommige van 
die verslagen werden tegelijkertijd aan meerdere bestemmelingen overgemaakt. 

1.4 Deelname als observator aan werkgroepen 

Het Vast Comité P was door een van zijn leden vertegenwoordigd op het colloquium dat de École 
Nationale de Police du Québec (ENPQ) (in Nicolet – Canada), van 12 tot 14 september 2012, 
organiseerde over het thema “Politioneel gedrag” en tijdens hetwelk er onder meer gediscussieerd werd 
over “de (specifieke) rol van het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes tijdens onderzoeken naar 

schendingen van de artikelen 2 en 3 van het EVRM”. 

Het Vast Comité P nam voorts actief deel aan het Technisch organisatiecomité dat opgericht werd om in 
Jurbise, in oktober 2013, een colloquium van Francopol1 te organiseren over het thema 
“Gemeenschapsgerichte politiezorg; een utopie of een realiteit die bijdraagt tot een voortdurende 

verbetering van de praktijken?”. 

1.5 Adviezen ten behoeve van internationale instanties 

Bijdragen ten behoeve van verschillende internationale instanties die toezicht houden op de 
mensenrechten 

De aandachtspunten van het Comité P inzake bescherming van de fundamentele rechten van de burgers 
in het kader van de uitoefening van het politieambt vallen samen met die van de internationale 
instellingen die onder het gezag van de Raad van Europa en de Verenigde Naties toezicht houden op de 
eerbiediging van de mensenrechten. Op vraag van de regering (vooral de FOD Justitie) verleent het 
Comité P geregeld zijn medewerking aan deze internationale instellingen die toezicht houden op de 
mensenrechten. De diversiteit van de kennis en informatie waarover het Comité P beschikt en de 
‘knowhow’ die het heeft opgebouwd in het opsporen van politionele disfuncties en van politionele goede 
praktijken zijn voor deze instellingen van een zeker belang. Deze samenwerking uit zich op verschillende 
manieren: bijdragen aan het opstellen van rapporten, ontmoeten van vertegenwoordigers tijdens 
periodieke of ad-hocbezoeken of beantwoorden van punctuele vragen. 

Begin 2012 heeft het Comité P zijn bijdrage geleverd aan het antwoord van België, dat werd 
gecoördineerd door de FOD Justitie, op de vragenlijst van het Europees comité ter voorkoming van 
foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) met betrekking tot de 
verwijdering van vreemdelingen per vliegtuig.  

Daarnaast heeft het Comité P informatie verstrekt ter voorbereiding van het ad-hocbezoek van het CPT, 
dat plaatsvond in april 2012 en uitsluitend gewijd was aan de toestand in de Belgische gevangenissen. 
De meegedeelde informatie handelde over de incidenten die zich voordeden in de gevangenis van Vorst 
in september en oktober 2009, toen de gevangenisbewaarders in staking waren. 

Het Comité P heeft ook zijn bijdrage geleverd aan de opmaak van het derde periodiek rapport van België 
over het Verdrag tegen foltering van de Verenigde Naties (CAT). Met zijn bijdrage trachtte het Comité P 
                                                 
1 
 Francopol: Franstalig netwerk en orgaan voor overleg en samenwerking inzake politionele opleiding en expertise. 
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een antwoord te bieden op de vragen om informatie van het CAT met betrekking tot de verwijdering van 
vreemdelingen; het register van vrijheidsberovingen; het probleem van de systematische samenvoeging 
van dossiers zodra de persoon die klacht indient tegen de politie zelf door de politie vervolgd wordt 
wegens weerspannigheid of soortgelijke feiten; de invoering van een doeltreffend systeem voor de 
behandeling van klachten ingediend tegen politieambtenaren en de evaluatie ervan; en de resultaten 
van de strafvervolgingen ingesteld tegen 14 ambtenaren van de federale politie met dienst in het 
Zuidstation wegens mishandeling en vernederende behandeling van illegale immigranten en van 
daklozen. Met betrekking tot de kwestie van de klachten wegens foltering of mishandeling door 
politieambtenaren en de daarmee gepaard gaande onderzoeken, vervolgingen en straf- of 
tuchtrechtelijke sancties, heeft het Comité P cijfergegevens verstrekt over de klachten wegens foltering 
of mishandeling door politieambtenaren rechtstreeks ingediend bij het Comité P (periode 2005-2011); 
de gerechtelijke onderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P naar aantijgingen van foltering of 
mishandeling door politieambtenaren (periode 2005-2011); en de strafrechtelijke veroordelingen die de 
afgelopen jaren uitgesproken zijn lastens politieambtenaren voor foltering of mishandeling door 
politieambtenaren (periode 2009-2011). 

Deelname aan internationale expertisenetwerken 

Het Vast Comité P participeert sinds 2001 in het European Partners Against Corruption Network (EPAC). 
Het netwerk werd opgestart in 2001 tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Dit 
onafhankelijk netwerk brengt een 60-tal anti-corruptieautoriteiten van de landen die deel uitmaken van 
de Raad van Europa samen. Een subdeel van de organisatie groepeert de instanties die toezicht 
uitoefenen op de politiediensten en diensten met politionele bevoegdheid en wordt aangeduid met de 
benaming POB (Police Oversight Bodies). In 2011 werd een lid van het Vast Comité P gekozen tot 
ondervoorzitter van EPAC, en dit om de aansturing te doen van het POB-netwerk. In 2012 organiseerde 
het Vast Comité P, met steun van de Dienst Enquêtes en met ondersteuning van een lid van het 
administratief personeel dat het secretariaat waarnam, de activiteiten voor dit POB-netwerk. 

Tijdens het jaarlijks colloquium dat doorging in Barcelona van 21 tot 23 november 2012 werden 
activiteiten georganiseerd rond de controle op politioneel optreden in verstedelijkte gebieden. Hierbij 
kwamen onder meer de thema’s integriteitsonderzoek en invulling van democratische politie aan bod. 

Met de externe steun van mevrouw Elke Devroe, Associate Professor van de Universiteit van Leiden, 
werd uitvoerig ingegaan op het thema van de uitdeining van politiebevoegdheden naar organisaties en 
instituties extern aan de traditionele, reguliere politiediensten. 

 

2 ACTIVITEITEN VAN DE DIENST ENQUÊTES P 

De Dienst Enquêtes P voert opdrachten uit in verschillende types dossiers. We onderscheiden de 
strafonderzoeken, de klachtonderzoeken, de toezichtsonderzoeken en de werkzaamheden in 
administratieve en werkdossiers. Hierna volgt een overzicht van het aantal onderzoeken die werden 
geopend in 2012 en in datzelfde jaar werden toegewezen aan de Dienst Enquêtes P. Dit aantal biedt 
geen volledig overzicht van het aantal door de Dienst Enquêtes P behandelde2 dossiers. Om een zo 
compleet mogelijk beeld te geven van de aangewende capaciteit van de Dienst Enquêtes P, worden 
gegevens over in het kalenderjaar behandelde dossiers aan deze analyse toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Behandelde dossiers zijn dossiers waarin de Dienst Enquêtes P tijdens het kalenderjaar heeft gewerkt. Dit meten we aan 

de hand van een toevoeging van een proces-verbaal, een verslag in het dossier. 



deel I: activiteitenverslag 

 

9 

2.1 Strafonderzoeken 

Tabel 1:  Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken naar jaar van 

opening en met de evolutie 2011-2012 

Typologie 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E
vo
lu
ti
e 

2
0
1
1
-2
0
1
2
 

Strafonderzoeken gevoerd 
door de Dienst Enquêtes P 

575 568 592 444 281 279 259 281 224 118 -47,3% 

 

In 2012 werden er 118 strafonderzoeken aan de Dienst Enquêtes P overgemaakt, een daling met bijna 
de helft ten opzichte van 2011. Een dergelijke drastische daling van het aantal toegewezen 
strafonderzoeken is er sinds 2007 niet meer geweest. In 2007 daalde het aantal toebedeelde 
strafonderzoeken omdat het toenmalige Vast Comité P de beleidsoptie nam om de Dienst Enquêtes P 
niet meer als eerstelijnsbureau te laten optreden voor het ambtshalve door commissarissen-auditors 
opnemen van klachten van burgers waar een strafrechtelijke kwalificatie aan kan worden toebedeeld. 
Tussen 2007 en 2011 was de trend van het aantal aan de Dienst Enquêtes P toebedeelde 
strafonderzoeken licht dalend. In 2012 werden we geconfronteerd met een quasi halvering van de door 
de gerechtelijke overheden toegewezen strafonderzoeken.  

Een verklaring voor deze sterke afname in het aantal toegewezen dossiers kunnen we vinden in de 
ministeriële richtlijn van 23 september 2011 tot regeling van de taakverdeling inzake de opdrachten van 
gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn. Deze taakverdeling 
heeft een merkbare invloed op de aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwde strafonderzoeken. Een 
evaluatie van deze richtlijn dringt zich op. 

In navolging van de ministeriële richtlijn dienden in 2012, 39 aan de Dienst Enquêtes P overgemaakte 
dossiers door de directeur-generaal teruggestuurd te worden naar de respectievelijke initiatiefnemer van 
het strafonderzoek. 

De hierna volgende tabellen geven een zicht op enerzijds de toewijzer van de strafonderzoeken gevoerd 
door de Dienst Enquêtes P in de periode 2008-2012 en anderzijds het gerechtelijk arrondissement waar 
de strafonderzoeken werden behandeld, globaal en voor 2012 eveneens naargelang de initiatiefnemer. 

Tabel 2:  Initiatiefnemer van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken 

naar jaar en met de evolutie 2011-2012 

 

Wat de toewijzer van de strafonderzoeken voor 2012 betreft, blijft ook in 2012 de grootste toewijzer de 
procureur des Konings met 65 van de 118 strafonderzoeken. Ongeveer een vijfde van de 
strafonderzoeken gebeurde op vraag van een onderzoeksrechter. In 2012 wees het Federaal Parket één 
strafonderzoek aan de Dienst Enquêtes P toe.  

  
2008 2009 2010 2011 

Aandeel 

2011 
2012 

Aandeel 

2012 
Evolutie 

Procureur des Konings 146 137 126 134 59,8% 65 55,1% -69 

Onderzoeksrechter 49 50 58 44 19,6% 23 19,5% -21 

Dienst Enquêtes 37 33 78 38 17,0% 27 22,9% -11 

Klacht 46 34 16 7 3,1% 2 1,7% -5 

Arbeidsauditeur 1 3 3 1 0,4% 0 0,0% -1 

Federaal Parket 0 0 0 0 0% 1 0,8% 1 

Totaal 279 257 281 224 100% 118 100% -106 
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Kaart 1:  Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P per gerechtelijk 

arrondissement in de periode 2010-2012 
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Tabel 3:  Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P, 

vergeleken naar jaar en met de evolutie 2011-2012 

2010 2011 2012 % Aandeel Evolutie 2011-2012 

ANTWERPEN 15 9 7 5,9% -2 

ARLON 7 12 0 0,0% -12 

BRUGGE 15 9 6 5,1% -3 

BRUSSEL 43 43 36 30,5% -7 

CHARLEROI 23 8 4 3,4% -4 

DENDERMONDE 19 13 9 7,6% -4 

DINANT 7 5 2 1,7% -3 

EUPEN 0 0 0 0,0% 0 

GENT 9 7 5 4,2% -2 

HASSELT 7 3 3 2,5% 0 

HUY 2 2 1 0,8% -1 

IEPER 3 3 0 0,0% -3 

KORTRIJK 10 8 6 5,1% -2 

LEUVEN 10 8 1 0,8% -7 

LIEGE 1 3 2 1,7% -1 

MARCHE 11 4 1 0,8% -3 

MECHELEN 8 9 2 1,7% -7 

MONS 13 17 3 2,5% -14 

NAMUR 9 14 3 2,5% -11 

NEUFCHATEAU 4 3 0 0,0% -3 

NIVELLES 13 9 3 2,5% -6 

OUDENAARDE 8 3 3 2,5% 0 

TONGEREN 15 19 14 11,9% -5 

TOURNAI 10 4 2 1,7% -2 

TURNHOUT 11 8 3 2,5% -5 

VERVIERS 4 1 2 1,7% 1 

VEURNE 4 0 0 0,0% 0 

TOTAAL 281 224 118 100% -106 

 

In absolute aantallen voerde de Dienst Enquêtes P in alle gerechtelijke arrondissementen minder 
strafonderzoeken.  

Drie op de tien strafonderzoeken geopend in 2012 en aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd kwamen 
uit het gerechtelijk arrondissement Brussel, in totaal 36 strafonderzoeken. De Dienst Enquêtes P werd 
gevat voor 14 strafonderzoeken in het gerechtelijk arrondissement Tongeren, waarvan er 11 betrekking 
hadden op leden van de politiezone Kanton Borgloon. 

Van de 118 strafonderzoeken was de helft afkomstig uit Vlaamse gerechtelijke arrondissementen en 
waren 23 strafonderzoeken afkomstig uit Waalse gerechtelijke arrondissementen (19%). 
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Tabel 4:  Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P 

in 2012, naargelang de initiatiefnemer 

 

Wanneer we de aan de Dienst Enquêtes P toegewezen strafonderzoeken verdelen volgens gerechtelijk 
arrondissement en de initiatiefnemer van het onderzoek, komt één op de vijf door de procureurs des 
Konings aan de Dienst Enquêtes P gevraagde strafonderzoeken uit het gerechtelijk arrondissement 
Brussel en werden 10 strafonderzoeken geïnitieerd door de procureur des Konings van Tongeren.  

Een derde van de strafonderzoeken die door een onderzoeksrechter aan de Dienst Enquêtes P werden 
overgemaakt, is afkomstig uit het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

De strafonderzoeken die startten op basis van een proces-verbaal opgesteld door een commissaris-
auditor van de Dienst Enquêtes P waren ten dienste van de gerechtelijke arrondissementen Brussel 
(13 strafonderzoeken), Dendermonde (4 strafonderzoeken), Brugge (2 strafonderzoeken), en ten slotte 
de gerechtelijke arrondissementen Kortrijk, Namur, Oudenaarde en Tongeren (elk 1 strafonderzoek).  

  P
ro
cu
re
u
r 
d
e
s 
K
o
n
in
g
s 

O
n
d
e
rz
o
e
ks
re
ch
te
r 

D
ie
n
st
 E
n
q
u
ê
te
s 

K
la
ch
t 

Fe
d
e
ra
a
l 
P
a
rk
e
t 

T
o
ta
a
l 

ANTWERPEN  3 2 2 0 0 7 

ARLON 0 0 0 0 0 0 

BRUGGE  0 3 3 0 0 6 

BRUSSEL  13 9 13 0 1 36 

CHARLEROI  3 1 0 0 0 4 

DENDERMONDE  3 2 4 0 0 9 

DINANT  2 0 0 0 0 2 

EUPEN 0 0 0 0 0 0 

GENT  5 0 0 0 0 5 

HASSELT  2 1 0 0 0 3 

HUY  0 1 0 0 0 1 

IEPER 0 0 0 0 0 0 

KORTRIJK  4 1 1 0 0 6 

LEUVEN  0 1 0 0 0 1 

LIEGE  1 0 1 0 0 2 

MARCHE  1 0 0 0 0 1 

MECHELEN  2 0 0 0 0 2 

MONS  3 0 0 0 0 3 

NAMUR  2 0 1 0 0 3 

NEUFCHATEAU 0 0 0 0 0 0 

NIVELLES  3 0 0 0 0 3 

OUDENAARDE  2 0 1 0 0 3 

TONGEREN  10 1 1 2 0 14 

TOURNAI  1 1 0 0 0 2 

TURNHOUT  3 0 0 0 0 3 

VERVIERS  2 0 0 0 0 2 

VEURNE 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL  65 23 27 2 1 118 
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Tabel 5:  Aantal teruggestuurde kantschriften per inititatiefnemer 2012 

 

 

 

In 2012 werden 39 door de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P ontvangen kantschriften, na 
toetsing aan de ministeriële richtlijn, teruggestuurd naar de opdrachtgevende gerechtelijke overheid. 
Het betreft 20 opdrachten van procureurs des Konings, 17 opdrachten van onderzoeksrechters en 
2 kantschriften van arbeidsauditeurs. 19 van deze overgemaakte kantschriften waren opdrachten van 
gerechtelijke overheden uit Waalse gerechtelijke arrondissementen, 13 opdrachten werden overgemaakt 
door gerechtelijke overheden uit Vlaamse gerechtelijke arrondissementen en 7 kantschriften werden 
toegestuurd door gerechtelijke overheden uit het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

Een derde van de teruggestuurde kantschriften (13) werd gevat onder de gerechtelijke kwalificatie 
‘opzettelijke slagen en verwondingen’, 6 kantschriften betroffen ‘schending van het beroepsgeheim’, bij 
4 kantschriften was er sprake van valsheid gepleegd door een ambtenaar. Overige kwalificaties van 

  

P
ro
cu
re
u
r 
d
e
s 
K
o
n
in
g
s 

O
n
d
e
rz
o
e
ks
re
ch
te
r 

A
rb
e
id
sa
u
d
it
e
u
r 

T
o
ta
a
l 

ANTWERPEN  1 0 0 1 

ARLON 0 0 0 0 

BRUGGE  0 2 0 2 

BRUSSEL  2 4 1 7 

CHARLEROI  0 0 1 1 

DENDERMONDE 0 0 0 0 

DINANT  3 0 0 3 

EUPEN 0 0 0 0 

GENT  0 1 0 1 

HASSELT  0 1 0 1 

HUY 0 0 0 0 

IEPER 0 0 0 0 

KORTRIJK 0 0 0 0 

LEUVEN  3 1 0 4 

LIEGE  1 0 0 1 

MARCHE  1 0 0 1 

MECHELEN 0 0 0 0 

MONS  4 1 0 5 

NAMUR  1 0 0 1 

NEUFCHATEAU 0 2 0 2 

NIVELLES  1 1 0 2 

OUDENAARDE  2 0 0 2 

TONGEREN  0 2 0 2 

TOURNAI  0 2 0 2 

TURNHOUT  1 0 0 1 

VERVIERS 0 0 0 0 

VEURNE 0 0 0 0 

TOTAAL  20 17 2 39 
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teruggestuurde kantschriften: bedreigingen, misbruik van vertrouwen, schending van de privacy, 
vernielingen, wapens. 

Het absoluut aantal nieuw geopende gerechtelijke dossiers op de Dienst Enquêtes P geeft geen volledig 
beeld van de gerechtelijke werking van de dienst. De uitgevoerde opdrachten voor de gerechtelijke 
overheden kunnen zich over meerdere kalenderjaren uitstrekken, zeker bij de meer complexe dossiers 
waarbij bijzondere opsporingsmethoden of telefoontaps worden gehanteerd of waarin een operationele 
analyse wordt uitgevoerd.  

Om de werking nog beter te duiden, werd een telling van het aantal processen-verbaal per kalenderjaar 
verricht. Deze telling houdt rekening met de verdere onderzoeksdaden in reeds lopende dossiers. Er 
werd per kalenderjaar nagegaan in hoeveel verschillende gerechtelijke dossiers ook daadwerkelijk een 
proces-verbaal werd opgesteld.  

Tabel 6 geeft een overzicht van de processen-verbaal inbeslagname, inlichtingen, verhoor, confrontatie 
en huiszoeking, gevolgd door het totaal aantal opgestelde processen-verbaal voor het kalenderjaar. 
Wanneer we dit aantal verhouden tot het aantal gerechtelijke dossiers waarin dat kalenderjaar werd 
gewerkt (de behandelde dossiers), verkrijgen we een gemiddeld aantal processen-verbaal per dossier.  

Zoals we reeds aanhaalden bij de bespreking van het aantal aan de Dienst Enquêtes P per kalenderjaar 
toevertrouwde dossiers, zijn er twee breukjaren wat aantallen betreft, met name 2007 en 2011. Wat het 
totaal aantal opgestelde processen-verbaal betreft, stellen we ook in deze jaren dalingen vast.  

Wat het kalenderjaar 2012 betreft, werden er in totaal 2124 processen-verbaal opgesteld voor 164 in 
dat jaar behandelde strafonderzoeken. De daling van het aantal strafonderzoeken in 2012 ten opzichte 
van het jaar 2011 wordt verklaard door het in werking treden van de ministeriële richtlijn van 
23 september 2011 die een taakverdeling afspreekt tussen de Dienst Enquêtes P en de Algemene 
inspectie van de federale politie en van de lokale politie voor de opdrachten van gerechtelijke politie 
betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn. Het aantal processen-verbaal voor 
huiszoekingen gaat evenwel in stijgende lijn. In 2012 werden 3 processen-verbaal voor confrontaties 
opgesteld. Het gemiddeld aantal opgestelde processen-verbaal per dossier is voor 2012 het hoogst sinds 
10 jaar.  

Tabel 6:  Aantal opgestelde processen-verbaal in gerechtelijke dossiers, aantal behandelde dossiers 

per kalenderjaar en gemiddeld aantal opgestelde processen-verbaal per kalenderjaar 

Jaar Ander IBN3 Inlichtingen Verhoor Confrontatie Huiszoeking Totaal 
Behandelde 

dossiers 

Gem 

aantal PV 

2003 0 35 1378 2713 0 0 4126 547 8 

2004 0 44 1553 2593 0 0 4190 525 8 

2005 0 55 1827 2987 0 0 4869 582 8 

2006 1 42 1551 2548 0 0 4142 501 8 

2007 0 45 1380 1841 0 0 3266 303 11 

2008 0 69 1523 1968 0 0 3560 314 11 

2009 0 56 1502 1707 0 1 3266 270 12 

2010 0 62 1262 1707 0 7 3038 278 11 

2011 0 88 1235 1637 0 9 2969 273 11 

2012 1 52 1109 947 3 12 2124 164 13 

 

In 2012 werd in 4 dossiers een operationele analyse opgestart, bovenop de 4 nog lopende dossiers. 

Sinds de ministeriële richtlijn van 23 september 2011 (cf. supra) van kracht is, voorziet de Dienst 
Enquêtes P een permanentie voor de dringende tussenkomsten. In 2012 werd de permanentie van de 
Dienst Enquêtes P door de gerechtelijke overheden 9 maal ter plaatse gevraagd. Het betrof 7 maal een 

                                                 
3  Inbeslagnames.  
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schietincident door politieambtenaren en 2 maal een tussenkomst naar aanleiding van de opgelopen 
zware verwondingen of het overlijden in de politiecel. 

Twee van deze afstappingen betroffen interventies van de speciale eenheden. 

Analyse van de geregistreerde inbreuken gekoppeld aan de strafonderzoeken lastens 
politieambtenaren gevoerd door de Dienst Enquêtes P van het Comité P 

Hierna wordt een overzicht geboden van de inbreuken die geregistreerd werden bij de strafonderzoeken 
die aan de Dienst Enquêtes P in de loop van 2012 werden overgemaakt. In eenzelfde strafonderzoek 
kunnen meerdere inbreuken worden onderzocht, maar hier beperken we ons tot de meest markante 
inbreuk.  

Zoals reeds supra vermeld, bestaat er sinds 23/09/2011 een taakverdeling tussen de Dienst Enquêtes P 
en de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. Elke opdracht die door de 
gerechtelijke overheden aan de Dienst Enquêtes P wordt gevraagd, wordt aan deze ministeriële richtlijn 
afgetoetst. Desalniettemin werden door de Dienst Enquêtes P een aantal strafinbreuken onderzocht die 
buiten deze afspraken vallen, en dit wegens de samenhang met andere misdrijven, de delicaatheid of 
complexiteit van het dossier of gezien de betrokken politieambtenaar (korpschef bv.).  

Tabel 7:  Verdeling van de door de Dienst Enquêtes P gevoerde strafonderzoeken naar aard van de 

geregistreerde inbreuk 2012 

INBREUKEN 2012 

Slagen en verwondingen, doodslag  28 

Daden van willekeur  10 

Schending van het beroepsgeheim  12 

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies  15 

Bedreigingen  2 

Verdachte handelingen  6 

Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten, ...)  5 

Schuldig verzuim hulp te verlenen  4 

Wederrechtelijke aanhouding 1 

Omkoping  3 

Laster en eerroof 5 

Belagen-stalking  5 

Verduistering 4 

Witwassen 1 

Terrorisme 2 

Zeden 2 

Onterecht consulteren van databanken 4 

Foltering, onmenselijke en vernederende behandeling 2 

Vereniging van misdadigers, criminele organisatie 2 

Valse naam 1 

Vernielingen 1 

Inmenging in openbaar ambt 1 

Misdrijven in het kader van bijzondere opsporingsmethoden 1 
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2.2 Klachtonderzoeken 

Het Comité P opende in 2012 2680  nieuwe dossiers op basis van rechtstreeks aan het Comité P 
gemelde klachten4. 100 daarvan (of 3,7% van het totaal) werden aan de Dienst Enquêtes P toegewezen. 
In 2011 bedroeg deze verhouding 3,8%.  

In 2012 werden 303 verslagen opgemaakt in 131 door de Dienst Enquêtes P behandelde 
klachtendossiers. In 2011 waren dit 364 verslagen voor 111 behandelde dossiers.  

2.3 Toezichtsonderzoeken 

Toezichtsonderzoeken5 kunnen volgens artikel 8 van de wet van 18 juli 19916 door het Vast Comité P 
worden geopend: uit eigen beweging, op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers of de 
Senaat, op verzoek van de bevoegde minister of op verzoek van de bevoegde overheid. Zulke opening 
dient steeds formeel beslist door het Vast Comité P in plenaire vergadering. In 2012 opende het Vast 
Comité P 12 nieuwe toezichtsonderzoeken, in 2011 waren dit er 9.  

In 2012 werden 149 verslagen opgesteld voor 23 toezichtsonderzoeken waarin door de commissarissen-
auditors werd gewerkt. In 2011 werden 112 verslagen opgemaakt in 11 behandelde 
toezichtsonderzoeken. 

2.4 Werkdossiers 

Naast de klachtendossiers en de toezichtsonderzoeken kunnen ook werkdossiers worden geopend. Dit 
gebeurt op verzoek van een vast lid van het Vast Comité P. Het betreft hier dossiers ter aanvulling van 
(individuele) klachtendossiers en (meer algemene) toezichtsonderzoeken. Tevens laten zulke dossiers 
toe een aantal voorbereidende verificaties te verrichten met het oog op een eventuele opening van een 
toezichtsonderzoek. Het ingevoerde onderscheid tussen werkdossiers en toezichtsonderzoeken verklaart 
m.a.w. waarom zich soms een fluctuering kan voordoen in het numerieke aantal toezichtsonderzoeken. 
In 2012 opende het Vast Comité P 24 nieuwe werkdossiers, een daling ten opzichte van 2011, toen er 
34 werkdossiers werden opgestart.  

In 2012 was er evenwel een stijging wat het aantal door de Dienst Enquêtes P opgestelde rapporten 
betreft. In 2012 werden 110 verslagen aan het Vast Comité P overgemaakt, in 2011 waren dit nog maar 
63 verslagen.  

2.5 Administratieve dossiers 

Wanneer ten slotte stukken dienen te worden bewaard in de database of onderzoeken gevoerd die niet 
thuishoren in een klachten-, toezichts- of werkdossier, kan een administratief dossier worden geopend. 
In 2012 werden 91 verslagen voor administratieve dossiers aan het Vast Comite P overgemaakt, in 2011 
bedroeg dit aantal 74.  

 

  

                                                 
4  Aantal klachten op datum van 01/01/2013 in de databank van het Vast Comité P en waarvan het jaar van de opening 

van het dossier 2012 betrof. 
5  Voor de inhoudelijke bespreking ervan zie infra.  
6  Wet van 18 juli 1991 (BS 26/7/1991) tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
 



deel I: activiteitenverslag 

 

17 

3 HET COMITÉ P IN DE PERS 

Niet alleen het federale parlement hecht belang aan de observatoriumfunctie van het Comité P. Ook de 
nationale pers schenkt aandacht aan de onderzoeken door het Comité P, weliswaar vanuit haar taak om 
het publiek te informeren.  

Na een stijging van het aantal artikelen naar 321 in 2011, is in 2012 een sterke daling waar te nemen. 
Over het hele jaar verschenen in totaal 93 artikelen waarin het Comité P rechtstreeks of onrechtstreeks 
werd genoemd. Deze artikelen kunnen in enkele grote categorieën worden ingedeeld: artikelen naar 
aanleiding van onderzoeken van het Comité P naar mandaathouders van de federale of de lokale politie, 
artikelen over gevoerde onderzoeken naar het optreden van politiemensen, de bijdragen over individuele 
klachten, de artikelen over het Comité P zelf en zijn publicaties. 

De eerste categorie bevat de artikelen naar aanleiding van onderzoeken van het Comité P waarbij 
mandaathouders van de lokale of de federale politie rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn. De 
uitschieter in deze categorie zijn de 23 artikelen in verband met de gerechtelijk directeur van de FGP 
Brussel. Niet alleen de gerechtelijk directeur kwam aan bod, maar ook de voormalige commissaris-
generaal van de federale politie (1) en de korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (2). 

De tweede categorie omvat de persartikelen die verschenen over gevoerde onderzoeken naar het 
optreden van politiemensen. In 2012 stond geen enkel onderzoek opmerkelijk vaak in de kijker. Aan 
enkele onderzoeken werden een aantal artikelen besteed. Het gaat hierbij onder andere over het 
onderzoek naar de moord op Vera Van Laer (5), het politiegeweld (door en tegen politieambtenaren) 
naar aanleiding van een politieoptreden (5), het onderzoek in de politiezone HaZoDi (4), de 
vergoedingen binnen de politieorganisatie (4), de onterecht geïnde vergoedingen bij de FGP Charleroi, 
het onderzoek in de politiezones Secova, Borgloon en Haspengouw, etc. 

De bijdragen over individuele klachten door burgers naar aanleiding van een politieoptreden vormen een 
derde categorie. In bepaalde gevallen verkiezen overheden en burgers om de pers in te lichten over het 
feit dat zij een klacht bij het Comité P zullen indienen of dat het Comité P een onderzoek zal voeren. Zij 
doen dit meestal omdat dit volgens hen een mogelijkheid is om te wijzen op de ernst van de feiten of 
om op die manier aandacht te vragen voor de gebeurtenissen. In totaal werden hier 18 artikelen aan 
besteed. Deze handelden zoal over overdreven politiegeweld, racistische opmerkingen bij een politie-
interventie, het politieoptreden naar aanleiding van een identiteitscontrole, etc. 

 
4 HET COMITÉ P ALS BRON OF REFERENTIE VOOR PARLEMENTAIRE VRAGEN 

Door de vele onderzoeken die het verricht, heeft het Comité P een beeld van de actuele werking van de 
politie. Dit beeld, aangevuld met informatie uit talrijke andere bronnen, stelt het Comité P in staat om 
een observatoriumfunctie van de politiewerking uit te oefenen ten behoeve van het federale parlement.  

Dit heeft als gevolg dat zijn onderzoeken vaak leiden tot parlementaire vragen om op die manier de 
bevoegde ministers aan de tand te voelen over de werking van de politiediensten waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn. Het geeft uiting aan en waardering voor de rol die het Comité P speelt als 
waakhond van de politiediensten ten dienste van de wetgevende macht. 

In 2012 werden 17 parlementaire vragen gesteld met een verwijzing naar het Comité P. Dit is een 
sterke daling ten opzichte van 2011 waarin 57 parlementaire vragen werden gesteld. 

Van de 17 vragen werden er 7 in de bevoegde commissies gesteld, 7 vragen schriftelijk ingediend en 3 
behandeld tijdens een plenaire zitting. 

Verder werden vragen gesteld over onder andere de volgende aspecten: het eerbiedigen van de 
wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten door de politie (4), geweld tegen 
politieambtenaren (2), het onderzoek met betrekking tot het premiestelsel bij de politie (1) en de cijfers 
van het Comité P met betrekking tot incidenten met politiemensen (1). 
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5 MEDEWERKERS 

5.1 Opleidingen 

Ook in 2012 hebben de leden en medewerkers deelgenomen aan opleidingen. 

Van de opleidingen voor de Dienst Enquêtes P zijn de volgende thema’s het vermelden waard: 

"5ème colloque international sur les entrevues policières" (Ecole nationale de police du Québec), 
"Annual Professional Conference" (EPAC), "ASA module 4 techniques de sondage" (Ecole 
nationale des officiers), "Audiovisueel verhoor van minderjarigen", "Basis brandbestrijding met 
evacuatieoefeningen" (PIVO), "Connaissance pratique de la loi sur les armes" (police fédérale), 
"Countering trafficking in cultural goods at EU and international level" (ERA), "Criminology in the 
21st Century: a necessary balance between freedom and security" (European society of 
Crimonology), "Cyberthreath" (CPS), "De nieuwe DNA-wet: nieuwe horizonten" (CEP), "De 
praktische implementatie van de GPI 48 op de training geweldbeheersing" (federale politie), "De 
wapenwet op een keerpunt" (Politeia), "Drie maanden wet consultatie- en bijstandsrecht 
(Salduz): kinderziekten en opportuniteiten" (VUB), "EMM Media Monitoring and OSINT Tools 
User Workshop" (Europese Commissie), "Enquêtetechnieken" (Nationale school voor officieren), 
"EPZ in een digitale omgeving of EPZ 2.0." (PLOT), "Etude de cas" (DSEF), "Evaluatie van de 
Salduz-wet en vooruitblik in de toekomst" (Politeia), "Expertise judiciaire : quelle réalité pour la 
preuve scientifique en Belgique" (Senaat), "Formation continue en matière d'auditions " (Police 
de sureté Suisse), "Forum annuel 2012 sur la lutte contre la corruption dans l'UE" (ERA), "Free 
data mining workshop discover the predictive power of your data" (IBM SPSS), "GAS" (CPS), 
"Gewapend bestuur" (Politeia), "Good Cop - Bad cop, Fair Cop - Dirty Cop. Het verband tussen 
mediagebruik en de houding van jongeren ten aanzien van de politie" (KULeuven), "Googelen in 
het politionele onderzoek" (Politeia), "Inbeslagnames en bewaring door de politie" (Politeia), 
"Informatie- en data-avond over schaalveranderingen bij de politie" (CPS), "Integriteit bij de 
politie" (Maklu), "Jongeren buiten?" (KULeuven), "Justitie: de politieambtenaar in de 
getuigenbank" (Politeia), "Justitie: optimaliseren van dagelijkse informatieprocessen bij de 
politie" (Politeia), "Keeping the EU's external Borders Secure" (QSR INTERNATIONAL), "La 
formation policière : retour vers le futur" (CEP), "Le droit de l'enfant au respect" (UCL), "Le 
mineur et la police" (asbl Jeunesse et Droit), "Le nouveau droit des marchés publics" (IFE 
Benelux), "Les jeunes et la police" (ULB), "Les opportunités et une stratégie relative aux médias 
sociaux pour le service de police intégré" (federale politie), "Lunchen met justitie" (KULeuven), 
"Lunchen met justitie: hoor wie klopt daar, kinderen. (Huis)zoekingen: praktische vragen voor 
wie het overkomt" (KULeuven), "Manifestaties en evenementen" (KHIS), "Média sociaux, cadre 
légal et gouvernance" (FEDISA), "Mensenhandel en -smokkel in de spiegel van het Belgische 
migratiebeleid bekeken: zal een Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid het verschil 
maken?" (Koninklijke Federatie van de Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische 
Politie), "Moraliteitsonderzoeken in assisenzaken" (Politeia), "Moyens d'action dans l'exécution 
d'un marché et responsabilité du fonctionnaire dirigeant" (Politeia), "NRBC et infrastructures 
critiques" (Haut Comité Français pour la défense), "NVivo 9 two day open workshop" (QSR 
INTERNATIONAL), "Open source intelligence tools in law enforcement" (Europese Commissie), 
"Optimaal benutten van open bronnen" (Politeia), "Organisatiebeheersing of beheerst worden 
door de organisatie: een dilemma voor de politiemanager" (CPS), "Overheidsopdrachten voor 
politiebesturen: leer eenvoudig en correct aanbesteden" (Confocus), "Overschakeling van de 
vaste naar de telescopische wapenstok Gebruiker" (DSEF), "Politiële surveillance en noodhulp in 
review transversaliteit" (CPS), "Politiële surveillance en noodhulp in review" (CPS), 
"Politieopleiding: motor van de politiewerking" (CPS), "Predictive Analytics Seminar" (IBM 
SPSS), "Quelles perspectives pour la police intégrée ?" (UVCW), "Rampen" (Nationale school 
voor officieren), "Salduz" (Institut provincial de formation Jurbise), "Schaalvergroting als 
antwoord op meer doen met minder middelen?" (Politeia), "Secret professionnel " (asbl 
Jeunesse et Droit), "Sociale media voor politiezones" (Escala), "Synergie tussen OMA en LTWP" 
(Nationale rechercheschool), "Synergologie, un outil au service de la police" (Académie 
provincale de police Emilien Vaes), "Tactisch seminar van PROCentrum" (PROCentrum 
Eindhoven NL), "TAM enquêteurs 2011" (Ecole nationale de recherche), "The dark side of sex : 
seksuele moord en sadisme" (Vlaams steuncentrum), "The pursuit of absolute integrity 
revisiting 15 years later" (CPS), "Tides and currents in police theories" (CPS), "Vakbonden bij de 
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politie: werkt dat nu?" (PIVO), "Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk" (CPS), 
"Verkeer wegcode prioritaire voertuigen" (federale politie), "Vers de nouveaux modèles de 
management ?" (IFE Benelux), "Virtueel trainen en professionele weerbaarheid" (PROCentrum), 
"Vuurwapengebruik door de politie: ultiem redmiddel of ultieme nachtmerrie?" (Politeia), "XL110 
Acquisition de connaissances en statistiques appliquées et utilisation efficace du logiciel XLSTAT" 
(XLSTAT). 

De administratieve medewerkers hebben ook de mogelijkheid gekregen om opleidingen te volgen of 
studiedagen en colloquia bij te wonen, over diverse onderwerpen zoals: 

"Zich voorbereiden op de schriftelijke taaltest van Selor" (OFO), "Secourisme formation de 
base" (IFA), "Bedrijfseerstehulp" (OFO), "Préparer le test PC de néerlandais de Selor" (IFA), 
"Word 2007" (OFO), "Excel 2007" (OFO), "Néerlandais sur le lieu de travail" (IFA), "Access base 
2007 en classe" (IFA), "Rédiger des mails en néerlandais" (IFA), "Capelo 2012" (PDOS), 
"Googelen in het politionele onderzoek" (Politeia), "L'utilisation de Google dans l'enquête 
policière" (Politeia), "Les jeunes et la police" (ULB), "La formation policière : retour vers le futur" 
(CEP), "Prévention des risques liés au feu" (CRESEPT), "Vertrouwenspersonen inzake geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk" (CPS), "Basis brandbestrijding met 
evacuatieoefeningen" (PIVO), "Secret professionnel" (Jeunesse et droit asbl), "Les relations 
police-médias en Suisse romande" (Université de Lausanne), "Tucht" (Politeia), "Osons le droit 
du travail pour mieux se comprendre" (Bruxelles formation), "Rustpensioenen" (PDOS), 
"Pension de retraite" (SdPSP), "Cyberthreath" (CPS), "Europese dimensie in het Belgisch 
Publiekrecht" (KULeuven), "Pratiquer l'analyse financière" (IFA), "La procédure disciplinaire en 
questions et réponses" (Politeia), "La vie privée du travailleur : nouveaux enjeux" (AJPDS), 
"Législation sur les lieux de travail : quoi de neuf ?" (Kluwer). 

5.2 Socioculturele activiteiten 

In 2012 ondersteunde het Comité P het sociaal fonds en ook het engagement van de medewerkers die 
zich inzetten voor de Sport- en Cultuurkring. Via culturele en sportieve activiteiten brengt de kring 
personeelsleden en hun gezin buiten de dagdagelijkse werkomgeving samen. De vereniging 
organiseerde in 2012 tien activiteiten, gaande van museabezoeken, familiedagen tot sportieve 
uitdagingen. Het werkjaar werd afgesloten met een bezoek aan het Federaal Parlement en onze burelen 
in het Forumcomplex.  
Op 12 oktober 2012 organiseerde het Comité P een teambuildingdag voor al zijn personeelsleden. Het 
sociaal fonds is vijf keer bijeengekomen in de loop van 2012. 

 
6 PARTNERSCHAPPEN EN MIDDELEN 

6.1 Partnerschappen 

In 2012 was het Comité P lid van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK), van het Centrum voor 
Politiestudies (CPS) en van FRANCOPOL. 

6.2 Dotatie, uitgaven en middelen 

Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden in 2012 op informaticavlak vooral de aankopen van 
desktopcomputers, draagbare computers en draagbare printers ingeschreven. 

De voornaamste uitgaven zijn het gevolg van de inrichting van het nieuwe gebouw waarin het Comité P 
sinds 19 maart 2011 huist (zonneblinden, audio- en videomateriaal voor de verhoorlokalen, 
brandwerende deuren). 

6.3 Proces van controle en goedkeuring van de rekeningen 

Elk jaar zendt het Comité P, in het kader van de opmaak van de federale uitgavenbegroting, zijn 
begrotingsvoorstellen over aan de FOD Budget en Beheerscontrole, en dit overeenkomstig de instructies 
die de eerste minister en de minister van Begroting ter zake hebben gegeven aan de leden van de 
regering en het parlement.  
De door het Comité P gevraagde dotatie wordt dan ingeschreven in Afdeling 33: ‘Dotaties aan de 
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instellingen die uit de federale wetgevende vergaderingen voortkomen – Programma 5 – Vast Comité 
van toezicht op de politiediensten’.  
In het laatste trimester van het jaar wordt het bedrag van deze dotatie geanalyseerd en worden de 
begrotingskredieten die aan het Comité P worden toegekend, goedgekeurd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 

De begroting van het Comité P en alle boekhoudkundige en financiële verrichtingen die daaruit 
voortvloeien, maken het voorwerp uit van zowel interne als externe controle.  
Met betrekking tot de interne controle, kijken de commissarissen van de rekeningen (twee leden van het 
Vast Comité P aangesteld door het Vast Comité P), overeenkomstig artikel 42 van het huishoudelijk 
reglement van het Comité P, na of de boekhouding op regelmatige wijze wordt bijgehouden. Zij 
analyseren onder andere of de kredieten goed worden besteed en of ze niet worden overschreden en 
waken over de strikte naleving van de begrotingsposten die zijn goedgekeurd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Zij stellen een verslag op dat zij voorleggen aan de externe controle van het 
Rekenhof en, in plenaire zitting, aan het Vast Comité P ter goedkeuring van de budgetrekening. 

Alvorens de begrotingscijfers 2012 meer in detail te bespreken, is het belangrijk in herinnering te 
brengen dat de jaarlijkse begroting van het Comité P is samengesteld uit de dotatie voor dat jaar en de 
boni uit het begrotingsjaar n-2.  

Tabel 8:  Vergelijking tussen het begrotingsjaar 2011 en het begrotingsjaar 2012 

Begroting Bedrag Budgetrekening Boni 

2011 12 926 328,42 EUR 3 424 383,45 EUR 3 514 999,13 EUR 

2012 12 178 771,24 EUR 2 978 729,97 EUR 3 031 042,71 EUR 

 

Tabel 9:  Verdeling van de uitgaven 2012 

Lopende uitgaven Kapitaaluitgaven Gedane lopende 

uitgaven 

Gedane 

kapitaaluitgaven 

11 773 771,24 EUR 405 000,00 EUR 9 068 825,43 EUR 131 215,84 EUR 

 

Tabel 10:  Voornaamste posten lopende uitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

I.A. Leden van het Comité en 

griffier 

1 005 000,00 EUR 858 973,32 EUR 146 026,68 EUR 

I.B. Administratief personeel 2 690 000,00 EUR 2 354 620,17 EUR 335 379,83 EUR 

I.C. Personeel Dienst Enquêtes P 6 520 000,00 EUR 5 281 565,88 EUR 1 238 434,12 EUR 

I.E. Gebouwen 680 000,00 EUR 201 276,89 EUR 478 723,11 EUR 

 

Tabel 11:  Kapitaaluitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

II.EE. Gebouwen 80 000,00 EUR 57 184,18 EUR 22 815,82 EUR 

II.GG. Uitrusting en onderhoud 50 000,00 EUR 6 423,69 EUR 43 576,31 EUR 

II.JJ. Informatica en bureautica 200 000,00 EUR 67 607,97 EUR 132 392,03 EUR 

II.MM. Voertuigen 75 000,00 EUR 0,00 EUR 75 000,00 EUR 
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Controle en goedkeuring van de rekeningen 

De rekeningen 2011 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en gecontroleerd. 
Zij dienden hun verslag in op 15 juni 2012. De rekeningen 2011 werden dan door het Vast Comité P 
goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 21 juni 2012. In de loop van de maand juni 2012 
werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof, dat zijn verslag op 31 oktober 2012 heeft 
overgemaakt. 

De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de rekeningen 
2011 van het Comité P op 19 december 2012 goedgekeurd. Het Vast Comité P heeft de rekeningen 2012 
goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 20 juni 2013. Het Rekenhof heeft een controle op 
deze rekeningen verricht van 19 tot 21 juni 2013, waarna ze op 24 juni 2013 overgemaakt werden aan 
de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

6.4 Financieringsproblematiek 

De in bovenstaande tabel 8 weergegeven “boni” zijn bijna exclusief het resultaat van de niet volledige 
invulling van het personeelskader. 

Zo ontbraken er voor 2012 tien personeelsleden bij de Dienst Enquêtes P en twee bij de administratie. 

Zelfs met een - op zich onaanvaardbaar - onvolledig personeelskader is het huidige systeem van 
dotaties en “boni” niet langer houdbaar. Reeds vanaf 2014 zullen de “boni” voor een flink deel zijn 
opgebruikt en zal derhalve de dotatie met 16,66% moeten worden verhoogd om het Vast Comité P in de 
mogelijkheid te stellen zijn personeelsleden te bezoldigen en zijn andere uitgaven te financieren (terwijl 
het budget in reële termen aldus slechts met 0,99% stijgt). 

Door de aanwending van de “boni” werd de dotatie van het Vast Comité P door de jaren heen inderdaad 
drastisch verminderd. Nu de “boni” opgebruikt geraken, zal de dotatie noodzakelijkerwijs substantieel 
moeten worden verhoogd om gewoon nog maar op een break-even uit te komen. 
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1 TOELAGEN EN VERGOEDINGEN VERBONDEN AAN DE POLITIEFUNCTIE 

1.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Op verschillende niveaus werden vragen gesteld bij de bedragen van sommige vergoedingen en 
toelagen toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten. De professoren B. DE RUYVER en 
C. FIJNAUT hadden een rapport gepubliceerd over de politiezone Gent waaruit bleek dat er binnen dat 
korps een zogenaamde “graaicultuur” heerste, wat reacties had uitgelokt bij de lokale overheid. 
Daarnaast hadden een aantal politieke vertegenwoordigers en zelfs korpschefs uitspraken gedaan over 
het te complexe statuut inzake verloning van het personeel, dat “premies” opstapelt. Verschillende 
“schandalen” over een gebrek aan integriteit wierpen een smet op het imago van de politiediensten, in 
een periode van crisis en budgetrationalisatie in de openbare en de private sector. Als gevolg van dit 
alles besliste het Comité P een onderzoek te openen naar dit zonder twijfel complexe en gevoelige 
thema. In eerste instantie spitste dat onderzoek zich toe op de lokale politie7. 

Het onderzoek startte met de analyse van het rapport van de professoren B. DE RUYVER en C. FIJNAUT. 
Daarna volgden een gedetailleerde studie en een riscoanalyse van de bestaande toelagen en 
vergoedingen bij de politiediensten. Er werd nagegaan welke impact sommige toelagen en vergoedingen 
hebben op de begroting van de politiezones. De zones waartoe de provinciehoofdplaatsen behoren en de 
zone Brussel-Hoofdstad/Elsene werden diepgaander bestudeerd (evolutie van de uitgaven over de 
laatste vijf jaar). Op basis van statistische methodes werd een selectie van politiezones voorgesteld voor 
een onderzoek ter plaatse, voor de drie toelagen met de grootste budgettaire impact (zijnde de toelage 
voor dienstprestaties verricht op zaterdag, zondag of een feestdag, de toelage voor nachtprestaties en 
de toelage voor bijkomende dienstprestaties). In de praktijk werd gekozen voor de zones waarvan een 
of meer ratio’s sterk afweken van die van de andere zones. Tegelijkertijd werd gezocht naar 
onregelmatigheden in de toelagen en vergoedingen, volgens een kwantitatieve benadering op basis van 
de beschikbare gegevens. 

Tot slot werd een toezichtsonderzoek gevoerd bij drie politiezones, verdeeld over de drie gewesten en 
groottes. Het Comité P heeft bij die zones gepeild naar aanwijzingen voor risico’s op misbruik, fraude of 
fouten voor de drie bovengenoemde toelagen. 

1.2 Vaststellingen 

Het rapport van de professoren over de politiezone Gent kon door de auteurs zelf in zijn context worden 
geplaatst en in sommige opzichten genuanceerd tijdens een studiedag over het verloningssysteem. 
Nadat deze problematiek onder de aandacht was gebracht, werd in die zone een daling van de uitgaven 
waargenomen, zonder dat hiervoor een oorzakelijk verband kan worden aangetoond. Er kon evenwel 
niet worden gesteld dat de situatie van de leden van de zone die de hoogste verloning opstrijken 
onrechtmatig was. 

In het statuut van het personeel van de politiediensten kan een zestigtal verschillende toelagen en 
vergoedingen worden onderscheiden. Ze kunnen zeker niet allemaal gecumuleerd worden, in 
tegenstelling tot wat door sommigen beweerd en verspreid wordt. Een bijlage bij het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, waarin 
onverenigbaarheden verzameld zijn, is opgenomen in het informaticasysteem voor de loonberekening 
van het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie. De vergoedingen en toelagen die onderling 
onverenigbaar zijn, worden automatisch ontdekt. 

De diversiteit van de vergoedingen en toelagen is voornamelijk het gevolg van de wil om functionele 
verloningen in te voeren voor alle betrekkingen binnen de geïntegreerde politie en om de statuten van 
de voormalige politiediensten op elkaar af te stemmen. Sommige vergoedingen en toelagen die 
voortvloeien uit statuten daterend van voor de hervorming zijn overgangsbepalingen en zullen 
verdwijnen zodra de begunstigden het politieleven achter zich laten. Toch blijken sommige regels voor 
de toekenning van vergoedingen of toelagen soms moeilijk toe te passen en te controleren door de 
verantwoordelijken. 

De analyse van de dossiers (toezichts-, klachten- en strafdossiers) geregistreerd in de databank van het 
Comité P, voor de periode van 2007 tot 2010, heeft aangetoond dat de types van verloning die het 

                                                 
7  Later zal het onderzoek zich richten op de federale politie. 
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meeste problemen opleveren de toelagen voor overuren, nacht- en weekendprestaties zijn. De vaakst 
voorkomende disfunctie in die dossiers heeft te maken met de comptabiliteit van de prestaties. Uit 
diverse dossiers is ook gebleken dat de korpsleiding bepaalde administratieve evoluties niet geüpdatet of 
geregulariseerd had. Zo ontvingen personeelsleden bijvoorbeeld nog altijd toelagen of vergoedingen die 
overeenstemden met een functie die ze vroeger bekleedden. 

Op basis van de elementen die in de loop van het onderzoek vergaard werden, kon een risicoanalyse 
worden gemaakt van de types van verloning. Het gaat om risico’s op disfunctie in ruime zin: fraude, 
misbruik, wanbeheer, fouten, enz. De volgende criteria werden gehanteerd: de aanwezigheid van 
dossiers in de databank van het Comité P, de veranderlijkheid van het bedrag van de vergoeding of de 
toelage, de aanvrager van het recht en tot slot, de graad van controleerbaarheid van dat recht. Op die 
manier werden zeven vergoedingen/toelagen geïdentificeerd die een maximaal risico inhouden: 
1) vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten; 2) toelage voor dienstprestaties verricht op zaterdag, 
zondag of een feestdag; 3) toelage voor dienstprestaties verricht ‘s nachts; 4) uurtoelage voor 
bijkomende dienstprestaties; 5) fietsvergoeding; 6) vergoeding voor dienstverplaatsingen in België; 
7) vergoeding voor maaltijdkosten tijdens dienstverplaatsingen in België. 

Voor eenentwintig vergoedingen en toelagen werd een kwantitatieve analyse verricht van potentiële 
onregelmatigheden in de verloningsgegevens. Uiteindelijk konden zij volgens drie criteria geklasseerd 
worden: ofwel waren er geen specifieke vaststellingen, ofwel was het onmogelijk om zich uit te spreken 
over een eventuele onregelmatigheid gezien de beschikbare informatie, ofwel werden potentiële 
onregelmatigheden vastgesteld. Deze onregelmatigheden hadden betrekking op tien 
vergoedingen/toelagen die, op het eerste gezicht, niet moesten worden toegekend krachtens de 
statutaire regels. 

Wanneer we de evolutie van de bedragen van de verloning over vijf jaar bekijken, merken we zowel 
stijgingen als dalingen in de personeelsuitgaven van de politiezones. Zones die, voor zover wij weten, 
een strikt budgetbeheer hadden aangekondigd, lieten bovendien een dalende tendens optekenen. Voor 
de interpretatie van de cijfergegevens in het algemeen moeten verschillende parameters in aanmerking 
worden genomen. De verschillen in de totalen kunnen worden verklaard door velerlei factoren. 
Bijvoorbeeld de gemiddelde anciënniteit van het personeelskader. In twee zones waarin evenveel 
personen tewerkgesteld zijn die tot dezelfde weddeschaal behoren en dezelfde prestaties verrichten, 
kunnen verschillende loonbedragen uitbetaald worden, gewoonweg omdat de gemiddelde anciënniteit 
verschillend is. Een andere variabele die een grote impact heeft, is de waaier van functies binnen de 
politiekorpsen. Sommige functies komen niet in alle politiezones voor (bv. hondengeleider, fietsbrigade, 
motorrijder, …). Daarnaast geeft de plaats van tewerkstelling soms recht op een specifieke verloning 
zoals de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Uit het navolgende onderzoek van de provinciehoofdplaatsen blijkt dat de vergoedingen en toelagen 
gemiddeld tussen 13% en 27% van de verloning van de personeelsleden uitmaken. Er werd vastgesteld 
dat de bedragen van de zeven vergoedingen en toelagen die het hoogste risico inhouden van alle 
vergoedingen en toelagen toegekend door de lokale politie aanzienlijk hoger liggen dan die van de 
andere vergoedingen en toelagen. Het zijn precies die risicovolle vergoedingen en toelagen die het 
grootste bedrag vertegenwoordigen. Dat betekent dat wanneer er een disfunctie is voor dit type van 
verloning, de impact ervan op het budget verhoudingsgewijs veel groter zal zijn. 

Wanneer we de laagste en de hoogste waarden ten opzichte van het gemiddelde van de vergoedingen 
en toelagen bekijken, blijken er, op basis van het criterium van meer dan twee standaardafwijkingen, 
respectievelijk elf en drieëntwintig politiezones aanzienlijk af te wijken. Op basis van deze resultaten 
werden de drie politiezones voor het toezichtsonderzoek geselecteerd. 

Na afloop van de onderzoeksdaden op het terrein bij de drie politiezones kon worden gesteld dat het 
proces voor de toekenning van de drie vergoedingen verschillend verloopt (planning van de diensten, 
uitvoering van de diensten, controle van de verrichte prestaties, …). De manier waarop de risico’s op 
fraude, fouten of misbruik worden beheerd, varieert ook van zone tot zone. Sommige politiekorpsen 
hebben tijdens een van de fasen van het proces maatregelen genomen om de risico’s te beheersen, 
terwijl andere eerder op beleidsniveau gereageerd hebben. Hoe dan ook werden in de drie politiezones 
de risico’s geïdentificeerd. 
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1.3 Conclusies 

De kwantitatieve benadering van de verloning heeft een beeld opgeleverd van de bedragen die worden 
uitbetaald en van de verhouding van de toelagen en vergoedingen daarin. Maar ze is geen indicatie voor 
eventuele misbruiken. De analyse van de potentiële onregelmatigheden heeft echter aan het licht 
gebracht dat er toelagen of vergoedingen zouden worden toegekend aan personeelsleden die niet 
voldoen aan de voorwaarden inzake graad, functie/eenheid of kader. 

Het onderzoek bij de drie politiezones heeft bevestigd dat er geen verband is tussen de bedragen 
uitgekeerd als toelage voor overuren, nacht- of weekendprestaties (hypothese die als basis diende voor 
de selectie van de zones uit het staal) en de risico’s op fraude, misbruik of fouten. Het is niet omdat de 
bedragen hoog zijn dat het risico meer aanwezig is en vice versa.  

In die politiezones werden indicaties voor risico’s geïdentificeerd, waarvoor maatregelen kunnen worden 
genomen. In de loop van het onderzoek werd ook opgemerkt dat het mogelijk was om de toelagen en 
vergoedingen te beheren volgens budgettaire doelstellingen. Dit budgetbeheer houdt echter niet ipso 
facto een risicobeheer in. 

1.4 Aanbevelingen 

Voor de drie bestudeerde politiezones werden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot hun 
risicobeheer. Het Comité P heeft aan de korpschefs de mogelijkheid van diepgaande feedback geboden. 
Over het algemeen kan worden aanbevolen dat de leidinggevenden regelmatig de individuele 
administratieve situaties van de personeelsleden opvolgen want uit diverse dossiers is gebleken dat 
sommige administratieve evoluties niet geüpdatet of financieel geregulariseerd waren. Daarenboven is 
het aan te raden dat de politiediensten uiterst aandachtig zijn voor de zeven vergoedingen/toelagen uit 
de risicoanalyse, gezien hun aard en budgettaire impact. 
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2 GEWELD GEPLEEGD TEGEN LEDEN VAN DE BRUSSELSE POLITIEDIENSTEN 

2.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

2.1.1 Algemene context 
Tijdens de vergadering van de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités P en I van 
19 maart 2010 heeft de Senaatsvoorzitter het Vast Comité P gevraagd een onderzoek te openen naar 
het vuurwapengebruik door criminelen tegen leden van de politiediensten. Die vraag was onder meer 
ingegeven door verscheidene gewelddadige incidenten die zich hadden voorgedaan in BRUSSEL waarbij 
criminelen met oorlogswapens naar politieambtenaren hadden geschoten. Het Vast Comité P nam de 
gelegenheid te baat om het onderzoek uit te breiden tot de algemene problematiek van geweld tegen 
leden van de politiediensten en het politiewezen in de Brusselse agglomeratie. De laatste jaren blijkt het 
aantal gevallen van geweld tegen politieambtenaren immers te zijn toegenomen, zoals ook steeds vaker 
te horen is in de pers en bij vakbondsvertegenwoordigers. 

2.1.2 Probleemstelling 
Hoewel an sich interessant, behoort de analyse van het fenomeen van geweld tegen politieambtenaren 
of het politiewezen niet als dusdanig tot het bevoegdheidsdomein van het Comité P. Het zoeken naar de 
oorzaken van het fenomeen en meer in het bijzonder de sociologische kenmerken ervan valt ook buiten 
het onderzoeksbestek. Het onderzoek was er dus op gericht om te trachten de invloed en de impact van 
het geweld tegen politieambtenaren, zowel op individueel als op organisatorisch vlak, in kaart te 
brengen.  

Het onderzoek werd gevoerd in de zes Brusselse lokale politiezones – UKKEL/WATERMAAL-
BOSVOORDE/OUDERGEM, BRUNO (EVERE, SCHAARBEEK, SINT-JOOST-TEN-NODE), BRUSSEL-WEST 
(SINT-AGATHA-BERCHEM, GANSHOREN, JETTE, KOEKELBERG, SINT-JANS-MOLENBEEK), MONTGOMERY 
(ETTERBEEK, SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, SINT-PIETERS-WOLUWE), ZUID (ANDERLECHT, SINT-
GILLIS, VORST) en BRUSSEL-HOOFDSTAD/ELSENE – en in de voornaamste federale politiediensten die 
actief zijn in de Brusselse agglomeratie: DGA/DAC-SPC Sectie BRUSSEL (metro- en spoorwegpolitie), 
DGA/DAH-WPR BRABANT (wegpolitie) en FGP BRUSSEL (federale gerechtelijke politie). 

2.1.3 Methodologie 
De problematiek van het vuurwapengebruik door criminelen tegen leden van de politiediensten is een 
extreem, specifiek geval binnen de algemene geweldproblematiek. De leidraad tijdens het onderzoek 
was dan ook het fenomeen van geweld in het algemeen tegen leden van de politiediensten. Het was 
immers niet aangewezen om een onderzoek in te stellen naar een bijzonder geval om daarna het 
probleem meer globaal aan te pakken. Bovendien was het nagenoeg onmogelijk om de impact van het 
vuurwapengebruik tegen politieambtenaren op de werking van de politie en haar leden te isoleren en te 
preciseren aangezien die impact ingebed is in de globale impact van het geweld dat uitgeoefend wordt 
tegen politieambtenaren. Temeer daar de gevallen van vuurwapengebruik, gelukkig maar, veel 
schaarser zijn.  

2.1.4 Verloop van het onderzoek 
Daar binnen de geïntegreerde politie geen enkele definitie ‘geweld tegen politieambtenaren’ op 
eenvormige wijze gehanteerd werd, heeft het Comité P een vrij ruime definitie voorgesteld, die bijval 
oogstte bij de politiediensten in de Brusselse agglomeratie die daaromtrent geraadpleegd werden8. De 
eerste gegevens en inlichtingen die rechtstreeks beschikbaar waren binnen de politiediensten 
betreffende bepaalde aspecten van het onderzoek werden ingezameld en daarna werden de desiderata 
van de representatieve vakorganisaties van het politiepersoneel ingewonnen. 

                                                 
8  Onder geweld gepleegd tegen de politie verstaan we elk gedrag in verband gebracht met al dan niet fysiek geweld dat op 

georganiseerde (vooropgezet) of niet-georganiseerde (onverwacht) wijze tot uiting komt ten aanzien van een lid van het 
operationeel kader of van het administratief en logistiek kader, tijdens of buiten zijn dienst, wegens zijn beroepsactiviteit 
of tegen het politiewezen in het algemeen, waarbij gericht wordt op zijn menselijke of materiële bestanddelen. De impact 
van dit geweld op de werking van de politie wordt gemeten aan de hand van de morele, fysieke, materiële en/of 
organisatorische rechtstreekse (op de leden van de politiedienst of de instelling) of onrechtstreekse (op de collega’s, de 
familieleden, de samenleving, …) gevolgen die op korte, middellange en lange termijn kunnen opduiken. 
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Er werd vastgesteld dat de beschikbare gegevens onvoldoende waren om een duidelijk zicht te hebben 
op het werkelijke fenomeen en zijn impact. Bijgevolg werd beslist om een schriftelijke vragenlijst9 voor 
te leggen aan een representatief staal van personeelsleden van de politiediensten die het voorwerp 
uitmaken van het onderzoek. Hoewel de vragenlijst hoofdzakelijk peilt naar de impact van het geweld, 
speelt de omvang, als dusdanig, een rol bij de beoordeling ervan. Het kwantitatieve luik van de 
schriftelijke bevraging had tot doel om niet enkel de impact van het geweld te analyseren, een analyse 
te maken van de perceptie van de respondenten over de steun die ze krijgen van hun hiërarchie, de 
technische middelen die tot hun beschikking staan en hun opleiding en het gevoel van onveiligheid dat 
ze ervaren in te schatten, maar ook een beeld te schetsen van het fenomeen. De vragenlijst bood de 
respondenten de kans om eigen commentaar te formuleren. 

Naar aanleiding van nieuwe feiten van geweld tegen politieambtenaren die zich voordeden in 
augustus 2012 dienden de vakbonden een stakingsaanzegging in. Mevrouw de minister van 
Binnenlandse Zaken heeft dan beslist om vier werkgroepen op te richten, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de geïntegreerde politie, vertegenwoordigers van de vakbonden en experts van 
buiten de politie. Zeer snel hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie dertien concrete 
engagementen voorgesteld, die het resultaat waren van de eerste vergaderingen van die werkgroepen. 
Rekening houdend met de verwachte ontwikkeling van verschillende maatregelen in het kader van deze 
problematiek, achtte het Vast Comité P het niet nuttig om het lopende onderzoek voort te zetten en 
bijkomende onderzoeksdaden te stellen op het terrein die nodig zouden zijn geweest om het onderzoek 
af te ronden. Het onderzoek werd dus afgesloten in de staat waarin het zich bevond en er werd 
geoordeeld dat het meer aangewezen was om de resultaten van de reeds gestelde onderzoeksdaden ter 
kennis te brengen van de partijen die actief meewerken aan de totstandkoming van een globaal 
actieplan. De informatie die werd gehaald uit de schriftelijke bevraging kon immers een belangrijk licht 
werpen op het werkelijke fenomeen binnen de lokale en de federale politiediensten in de Brusselse 
agglomeratie. Hoewel deze resultaten niet gewoonweg geëxtrapoleerd kunnen worden naar het volledige 
Belgische grondgebied, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze resultaten een goede indicator 
zijn van hetgeen er leeft in andere streken die ook met het fenomeen te kampen zouden hebben. 

2.2 Vaststellingen 

2.2.1 Inleidende beschouwingen 
De fragmentarische informatie vergaard tijdens het onderzoek werd niet nagetrokken, geverifieerd noch 
uitgediept tijdens een onderzoek op het terrein. Hoewel ze werd ingewonnen bij de beste bronnen, moet 
ze dus met het nodige voorbehoud behandeld worden en vloeit ze dus niet voort uit een analyse van het 
Comité P (cf. supra 2.1.4 in fine). Er dient tevens te worden onderstreept dat de schriftelijke bevraging 
van leden van de politiediensten peilt naar de perceptie over de impact van geweld en dus kan 
verschillen van de informatie aangeleverd door de andere bevraagde bronnen. 

2.2.2 Vaststellingen op basis van de eerste ingezamelde informatie 

2.2.2.1 Op het vlak van het beleid en de strategie van de politie 

Soms zijn in de zonale veiligheidsplannen aandachtspunten, zelfs acties gericht op aspecten die verband 
houden met de problematiek van de beheersing van het geweld tegen politieambtenaren opgenomen. In 
sommige zones bestaan specifieke actieplannen die een invloed kunnen hebben op de problematiek 
(actieplan tegen stadscriminaliteit, actieplan om wijken veiliger te maken, enz.). Twee politiezones 
hebben in hun zonale veiligheidsplannen de nadruk gelegd op misdrijven tegen het openbaar gezag, 
waarbij één zone specifiek focuste op geweld tegen politieambtenaren. Op het niveau van de federale 
politie werd aandacht besteed aan de strijd tegen geweld gepleegd tegen politieambtenaren in het kader 
van de algemene beleidsnota van 30 december 201110 inzake de federale politie en de geïntegreerde 
werking voor het begrotingsjaar 2012. Daarin was voorzien om een handboek samen te stellen voor het 
politiemanagement om hen te helpen de gepaste ondersteuning aan te bieden aan de door geweld 
getroffen medewerker. 

                                                 
9  Schriftelijke vragenlijst omtrent diverse vormen van geweld gepleegd tegen leden van de Brusselse politiediensten of 

door hen ondergaan en naar de impact daarvan op de werking van de politie. 
10  Kamer van volksvertegenwoordigers van België - Doc 53 1964/025. 
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Volgens de geraadpleegde bronnen zijn er geen no-go-zones maar wel zones waarin het optreden van 
politieambtenaren soms bemoeilijkt wordt, door de samenscholing van jongeren, door het uiten van 
beledigingen en, in meer zeldzame gevallen, door het gooien van projectielen (blikjes, flessen, enz.). In 
een zone zouden er geen permanent gevoelige plaatsen zijn maar wel plaatsen die op een zeker 
ogenblik door de omstandigheden gevoelig worden (wijken waarin stadsbendes zich verplaatsen 
bijvoorbeeld). Het is moeilijk om een definitie te geven van een gevoelige plaats wat de veiligheid van 
politieambtenaren betreft omdat die plaatsen niet noodzakelijk samenvallen met de plaatsen waar zich 
veiligheidsproblemen voordoen. De bevraagde bronnen halen 25 gevoelige plaatsen aan (pleinen, 
voorpleinen, squares, stations, metrostations) die hoofdzakelijk gelegen zijn in drie politiezones van de 
Brusselse agglomeratie. 

Tot slot wordt het fenomeen binnen de geïntegreerde politie niet volledig en systematisch opgevolgd, 
waardoor er geen correct beeld van de situatie en van haar evolutie kan worden geschetst.  

2.2.2.2 Inzake personeelsbeheer 

Binnen de lokale politiezones beschikken de leden van de politiediensten die geconfronteerd worden met 
geweldsituaties over verschillende hulpmiddelen: vertrouwenspersonen op het niveau van het bureau 
politionele slachtofferbijstand, register van geweldplegingen, een netwerk van contactpersonen, 
gedecentraliseerde stressteams, psychologen, enz. Over het algemeen gaat het om dringende of 
crisisinterventies voor personeelsleden die emotioneel in shock zijn na een incident dat zich voordeed 
tijdens de dienst en die nadien, indien nodig, doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde 
diensten. Op sommige plaatsen treden deze diensten of personen ook op bij gebeurtenissen die 
inwerken op het privéleven van het personeelslid (overlijden van een partner, enz.).  

Er is geen eenvormig beleid inzake de stappen die ondernomen moeten worden om te worden vergoed 
voor de schade veroorzaakt door de gewelddaden tegen leden van de politiediensten. Sommige 
politiezones bieden rechtsbijstand wanneer een politieambtenaar het slachtoffer geworden is van geweld 
en arbeidsongeschikt geweest is. Voor ernstige feiten stelt een politiezone zich ipso facto burgerlijke 
partij maar ze ondervindt moeilijkheden om de morele schade die ze geleden heeft te doen gelden. 

Wat betreft de toepassing van de ministeriële omzendbrief GPI 4811 betreffende de opleiding en training 
in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, zijn de 
verkregen cijfers heterogeen, zodat het vrijwel onmogelijk is om zich een volledig beeld te vormen over 
de al dan niet naleving van de normen van de GPI 48. Sommige politiezones laten echter moeilijkheden 
optekenen in de toepassing van de normen die voorzien zijn in het kader van die opleidingen. De 
voornaamste pijnpunten die ter zake aangehaald of vastgesteld worden, zijn: 

1) infrastructuurproblemen (beschikbaarheid van de schietstanden bijvoorbeeld); 

2) soms is er een gebrek aan motivatie bij bepaalde politieambtenaren die geen interesse meer 
schijnen te hebben voor de voorziene opleidingen; 

3) bepaalde opleidingen zijn niet afgestemd op het dagelijkse werk van de politieambtenaar; 

4) de neiging om de geplande trainingen en opleidingen te schrappen om onvoorziene operationele 
redenen; 

5) de normen opgelegd door de omzendbrief GPI 48 (schietnormen, enz.) worden soms niet 
nageleefd voor personeelsleden die in eerste lijn interventies doen op meer gevoelige plaatsen. 

De belangrijkste andere opleidingen gevolgd binnen de politiediensten die verband kunnen houden met 
en een impact kunnen hebben op geweldbeheersing hebben betrekking op het voorkomen en beheren 
van conflicten, het verbaal beheren van agressiviteit, de interventietechnieken en –tactieken, de 
bijzondere technieken inzake handhaving en herstel van de openbare orde en initiatie schieten met de 
nieuwe individuele bewapening.  

                                                 
11  Ministeriële omzendbrief van toepassing bij de geïntegreerde politie. 
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2.2.2.3 Met betrekking tot de van kracht zijnde procedures en processen 

De problematiek van de bescherming van politieambtenaren komt doorgaans op transversale wijze aan 
bod in een reeks richtlijnen uitgevaardigd naar aanleiding van bepaalde operaties of, gezien de 
omstandigheden, ingevolge gebeurtenissen die bijzondere maatregelen vereisen. Sommige politiezones 
nemen voorzorgsmaatregelen in geval van interventie op meer gevoelige plaatsen: manschappen in 
stand-by om tussen te komen bij eventuele moeilijkheden, specifieke politiedispositieven ingezet naar 
aanleiding van bepaalde gebeurtenissen die mogelijk uit de hand kunnen lopen, vragen om 
medewerking en steun van de politiezone door externe politieambtenaren die er optreden, enz. 
Inlichtingen en instructies inzake interventie zijn soms ook geprogrammeerd in CAD (Computer Aided 
Dispatching) van het ASTRID-netwerk (All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system 
with Integrated Dispatchings – communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Belgische hulp- en 
veiligheidsdiensten), op basis van een adres en dit voor bijzondere, voor politiemensen potentieel 
gevaarlijke situaties. Soms worden ook interne richtlijnen opgesteld voor welbepaalde en tijdelijke 
situaties. 

In enkele politiediensten worden specifieke maatregelen genomen ter bescherming van het personeel. 
Zo moeten interventiepolitieambtenaren in sommige politiezones verplicht een kogelwerend vest dragen 
vanuit een algemene veiligheidsoverweging. In een zone staat een supervisor onder meer in voor de 
veiligheid van alle intervenanten en voor de coördinatie van de verschillende ploegen op het terrein. Een 
coördinatieofficier kan interageren met die supervisor, ‘s nachts en in het weekend, en op elk ogenblik 
de interventie vorderen van meer gespecialiseerde diensten, meer bepaald op het vlak van het welzijn 
van het personeel op de werkplek. Sinds 2011 zijn SPC-personeelsleden gemachtigd om in burger 
pepperspray te dragen op weg van en naar het werk op voorwaarde dat zij dat traject geregeld met het 
openbaar vervoer afleggen zodat ze, op vraag van NMBS-personeelsleden, in het kader van het 
afgesloten protocol kunnen tussenbeide komen. 

2.2.2.4 Op het vlak van de middelen 

De individuele bewapening van de politiediensten die het voorwerp uitmaken van het onderzoek is op 
klassieke wijze samengesteld, net als de collectieve bewapening. Er werd geen bijzondere bewapening 
opgemerkt in de zin van het artikel 8 van de omzendbrief GPI 6212. 

Over het algemeen beschikt het operationeel personeel in eerste lijn over individuele kogelwerende 
vesten die ontworpen zijn om te beschermen tegen de meest gangbare munitie. Kogelwerende vesten 
van klasse 4 die ontworpen zijn om bescherming te bieden tegen oorlogsmunitie zijn hetzij collectief 
voorzien, hetzij toegekend aan bepaalde diensten die meer gevaar lopen. Soms maken ook 
kogelbestendige schilden deel uit van de collectieve bewapening. In 2010 en 2011 hebben de Brusselse 
politiediensten hun kogelwerende vesten vernieuwd en sinds 2011 krijgt elke nieuwe rekruut die de 
opleiding beëindigt een individueel kogelwerend vest.  

In sommige zones zijn de interventievoertuigen of de voertuigen bedoeld voor specifieke opdrachten 
(bv. anti-banditismepatrouilles) kogelbestendig gepantserd ter hoogte van de portieren of is er extra 
bescherming aangebracht (bekleding in polycarbonaat of roosters voor de ramen). De voertuigen 
uitgerust voor de ordehandhaving zijn doorgaans beveiligd tegen het gooien van projectielen 
(veiligheidsglas, beschermingsroosters). 

2.2.2.5 Initiatieven in het kader van community policing en 
samenwerkingsverbanden met andere betrokken partijen 

De initiatieven die in de jaren 90 door de minister van Binnenlandse Zaken werden ontplooid ingevolge 
rellen tussen de ordediensten en jongeren zijn nog steeds actueel in sommige politiezones die vandaag 
over overlegassistenten beschikken van wie het takenpakket ruimer is dan voorheen maar die nog altijd 
de schakel willen zijn tussen de bevolking en de politie. In een zone worden ook overlegassistenten 
ingezet bij bepaalde gebeurtenissen op het terrein om de politieambtenaren te ondersteunen met de 
bedoeling de dialoog tussen de politieambtenaren en de bevolking te vergemakkelijken en een 
vertrouwensrelatie tussen de aanwezige partijen te bevorderen. In een zone heeft de dienst 
overlegassistenten een belangrijk project op poten gezet, nl. politieambtenaren nemen vrijwillig het 
                                                 
12  Ministeriële omzendbrief GPI 62 van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de bewapening van de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus, BS 29 februari 2008. 
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peterschap op over de zesdejaarsklassen van 52 basisscholen. De peters verbinden zich ertoe om het 
aanspreekpunt te zijn voor de jongeren, de leraars en de directie in het kader van elke gebeurtenis die 
verband houdt met de politie. 

In een politiezone worden in de scholen informatiesessies gehouden voor de leerlingen van de zesde klas 
van de basisschool en voor de zesde klas van de middelbare school waaraan het Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor racismebestrijding deelneemt als “bemiddelaar”. De gesprekken gaan over de 
perceptie die de jongeren hebben over de politie en over de vormen van criminaliteit waarmee ze te 
maken hebben. Er wordt gesproken over gewelddaden gepleegd in de “moeilijke” wijken ten aanzien van 
politieambtenaren. Deze ontmoetingen zijn bedoeld om de jongeren te sensibiliseren voor het 
politiewerk op het terrein maar ook om het antisociale gedrag bij te sturen of te proberen te discussiëren 
over de redenen voor dat gedrag. 

Op verscheidene plaatsen worden wijkagenten ingezet op het terrein bij belangrijke evenementen in hun 
wijk. Aangezien zij de bevolking kennen, kunnen de “probleemveroorzakers” uit de wijk niet anoniem in 
de massa opgaan, waardoor ze minder geneigd zijn om geweld te gebruiken. De inzet van 
wijkpatrouilleurs en wijkinspecteurs tijdens interventies van de klassieke interventiediensten wordt ook 
als positief ervaren in een politiezone. Zij verminderen immers de spanningen tussen de bevolking en de 
politie.  

2.3 Resultaten van de schriftelijke bevraging 

2.3.1 Kwantitatieve resultaten 
Het geweld tegen het personeel van de politiediensten in de Brusselse agglomeratie is voor veel 
deelnemers aan het onderzoek een realiteit. Zo zegt 92,8% van de bevraagde leden van de 
politiediensten reeds het slachtoffer te zijn geweest van geweld in het kader van hun werk. Dit geweld 
komt vooral verbaal tot uiting (55,7%). Niettemin verklaart een derde van het bevraagde personeel 
(31,5%) reeds het slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld. 

Wat de evolutie van de vormen en de ernst van het gepleegde geweld betreft, meent een meerderheid 
van de respondenten (77,6%) dat het geweld vandaag heviger tot uiting komt dan in het begin van hun 
loopbaan. Er lijkt geen verband te zijn met het feit dat men reeds het slachtoffer van geweld was maar 
wel met de anciënniteit bij de politie. Hoe meer ervaring de respondenten hebben, hoe meer ze zich 
stellig akkoord verklaren met het feit dat het geweld tegen politieambtenaren vandaag heviger tot uiting 
komt. 

Over het geheel genomen, hebben de personeelsleden met minder dan vijf jaar anciënniteit bij de politie 
of, integendeel, meer dan 35 jaar anciënniteit een zwakker gevoel van onveiligheid te kennen gegeven 
dan hun collega’s. Verhoudingsgewijs hebben de personeelsleden die reeds het slachtoffer van geweld 
waren een sterker gevoel van onveiligheid aangegeven dan zij die nooit het slachtoffer waren van 
geweld. Wat de functionaliteiten betreft, vertonen de personeelsleden die zich bezighouden met 
interventie en met wijkwerking een sterker gevoel van onveiligheid dan de leden in de andere 
functionaliteiten. 

2.3.2 Kwalitatieve resultaten 
De commentaar die sommige respondenten geformuleerd hebben bij de schriftelijke bevraging werd 
bijeengebracht maar is niet noodzakelijk representatief voor de meerderheid van de respondenten.  

Sommige respondenten menen dat het geweld niet het belangrijkste aspect is maar veeleer het 
zichtbare gevolg is van de werking (of de disfuncties) op verschillende niveaus: de hiërarchie van het 
personeel, de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de interne en externe diensten die toezicht 
houden op de politie.  

Op niveau van de politie worden de tekortkomingen in de basisopleiding inzake het beheer van 
conflictsituaties of gewelddadige situaties, de moeilijkheden om toegang te hebben tot de voortgezette 
opleidingen inzake stressbeheer en inzake geweldbeheersing, het feit dat de opleidingen niet afgestemd 
zijn op de werkelijkheid op straat aangehaald als redenen waarom het politiepersoneel onvoldoende 
voorbereid is op het beheer van gewelddadige situaties. De respondenten vragen dat de politiehiërarchie 
blijk zou geven van meer empathie voor het personeel dat het slachtoffer is van geweld en 
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systematische maatregelen zou nemen in geval van geweld, meer bepaald door zich burgerlijke partij te 
stellen. 

Daarnaast vragen de respondenten dat de overheden zich bewust zouden worden van het fenomeen en 
maatregelen zouden nemen om dit fenomeen te bestrijden. In het bijzonder aan de gerechtelijke 
overheid wordt gevraagd om het systeem te herzien zodat het geweld gepleegd tegen politieambtenaren 
systematisch vervolgd wordt en de straffen krachtiger en strenger zijn. 

Tot slot wordt ‘community policing’ gezien als een systeem dat de visie op de uitoefening van het 
politieambt grondig veranderd heeft. De commentaar betreffende community policing geeft te denken 
dat het in praktijk brengen van het model door sommigen als een mislukking ervaren wordt. Dit gevoel 
leidt tot een verlies aan vertrouwen in het model. Volgens sommigen stelt het merendeel van de 
bevolking die verandering op prijs, maar is het de burger die overtredingen begaat die er het meeste 
baat bij zou hebben. Volgens de respondenten kan de kloof tussen politie en burgers onder meer gedicht 
worden door een diepere verankering in de bevolking met een grotere participatie van de gemeenschap, 
een aanwezigheid op het terrein met oog voor de kleinere vergrijpen (overlast, …) om te strijden tegen 
het gevoel van onveiligheid. 
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3 CENTRALE DIENSTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE 
POLITIE VAN DE FEDERALE POLITIE 

3.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Op zijn plenaire vergadering van 5 mei 2011 besliste het Vast Comité P een toezichtsonderzoek te 
openen met betrekking tot het dienstenaanbod van de centrale diensten13 van de algemene directie 
gerechtelijke politie van de federale politie.  

In eerste orde werd, op basis van een analyse van de wettelijke en beleidsmatige context waarin deze 
centrale diensten moeten werken, bepaald welke belangrijke functionaliteiten en invalshoeken essentieel 
zijn voor de werking van de centrale directies DGJ in hun relatie tot de partners. Hierbij werden de 
volgende zeven aspecten in aanmerking genomen: conceptie, coördinatie, steun, controle, het zelf 
voeren van onderzoeken, informatiegestuurde werking en internationale politiesamenwerking. Deze 
functionaliteiten kunnen niet alleen rechtstreeks worden afgeleid uit het wettelijke en beleidsmatige 
kader, maar ze hebben bovendien als werkkader het grote bijkomende voordeel dat ze in talrijke teksten 
(cf. o.a. het ‘functioneringsmodel DGJ’14), eigen aan de zuil, als essentieel aanzien worden in de 
verhouding tussen het centraal en het gedeconcentreerd niveau.  

Bij de centrale directies DGJ werd een omvangrijk pakket aan (beleids)documenten en cijfermateriaal 
(o.a. eigen metingen in het capaciteitsmodel DGJ) opgevraagd. Ter duiding van de gegevens werd daar 
waar nodig tevens overgegaan tot een aantal interviews, waarbij veel ruimte werd vrijgemaakt om de 
directeur-generaal DGJ toe te laten te reageren op de, tijdens de analyse, vastgestelde pijnpunten. 

In het toezichtsdossier werd enerzijds een beeld geschetst van enkele belangrijke organisatiegebieden 
van de centrale directies DGJ, betrekking hebbend op de mandaatfunctie van de centrale directeurs, de 
structuur van de centrale directies, de personele middelen en de expertise; anderzijds werden de 
ingezamelde gegevens geanalyseerd vertrekkende vanuit de supra geciteerde zeven invalshoeken. 
Hierbij werd getracht om inzichtelijk te maken in welke mate deze basisfunctionaliteiten, die de 
corebusiness van de centrale directies uitmaken, voor iedereen duidelijk omschreven zijn, of er een 
coherente visie bestaat over hoe ze kunnen worden ingevuld, hoe de centrale directies ermee omgaan 
en, indien gegevens voorhanden zijn, hoe het met de output zit. Voorafgaandelijk werd het veel 
gehanteerde, en in artikel 95 WGP geciteerde, begrip ‘programmawerking’, dat voor velen als een soort 
containerbegrip de werking van de centrale directies weergeeft, onder de loep genomen. De analyse 
omvatte bovendien niet enkel de huidige toestand van het dienstenaanbod maar behandelde tevens de 
vraag in welke mate dit inspeelde op de criminaliteitsevoluties door de tijd heen en of het op een 
efficiënte wijze wordt ingevuld. 

3.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

3.2.1 Organisatorische aspecten 
Er bestaat bijzonder weinig regelgeving met betrekking tot de organisatie van de centrale directies DGJ. 
Initieel, bij de politiehervorming, bestond nog een ministeriële omzendbrief15 waarin, zij het uiterst 
summier – in een aantal gevallen zelfs beperkt tot de vermelding van een fenomeen –, een takenpakket 
voor deze directies werd weergegeven. 

                                                 
13  Voor de definitie van het begrip ‘centrale diensten’ wordt teruggegrepen naar artikel 14 van het koninklijk besluit van 

14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie (BS 23 november 2006), 
zijnde: de directie van de operaties inzake gerechtelijke politie; de directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen 
personen; de directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen; de directie van de bestrijding van de 
economische en financiële criminaliteit; de directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit; de directie van 
de technische en wetenschappelijke politie; en het secretariaat. Dit laatste is namelijk de opvolger van de tot 
1 maart 2007 binnen de structuur van de algemene directie gerechtelijke politie bestaande directie van het beleid, het 
beheer en de ontwikkeling (DJG). Vermits in de praktijk de, eveneens in het bedoelde artikel 14 genoemde, dienst belast 
met de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in het militair milieu (DJMM) in essentie arrondissementeel opereert, 
wordt deze dienst niet behandeld in het onderzoek. 

14  Dit model, van februari 2002, wenst, blijkens het voorwoord van de toenmalige minister van Justitie, klaarheid te 
brengen in de relatie tussen het centrale en het gedeconcentreerde arrondissementele niveau binnen de algemene 
directie van de gerechtelijke politie. 

15  Richtlijn van 9 november 2000 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met betrekking tot de organisatie 
van de federale politie – Vaststelling van de directies en uitvoerende diensten binnen de diensten van de commissaris-
generaal en de algemene directies van de federale politie, BS 9 december 2000. 
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Een aantal aspecten, opgenomen in de betrokken omzendbrief, zoals de verregaande bevoegdheden van 
de centrale directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DJO), werden in realiteit echter nooit 
toegepast. Volgens de directeur-generaal DGJ was het niet toepassen ervan zelfs een bewuste keuze 
aangezien hij meende dat DJO enkel een zichtbare meerwaarde kon leveren in het gebruik van de 
bijzondere politietechnieken maar dat de aanpak van fenomenen de volle bevoegdheid moest blijven van 
de betrokken centrale directies. 

Na de hervorming van 2006 bestond totaal geen regelgeving meer. De directeur-generaal DGJ bevestigt 
dat ter zake evenmin interne richtlijnen werden opgesteld. Wel verwijst hij naar het functioneringsmodel 
DGJ dat procesmatig een en ander moest ondervangen. 

De globale structuur met zes (initieel zeven) centrale directies DGJ was een historisch gegeven, waarvan 
de directeur-generaal DGJ expliciet stelt dat hij er niet gelukkig mee was. Niettegenstaande er zich 
volgens de directeur-generaal wel enkele opportuniteiten hebben voorgedaan om hierin een wijziging 
aan te brengen, erkent hij hiervan te hebben afgezien omdat dit te veel energie kost, te veel weerstand 
oproept en onzekerheid veroorzaakt. Hij meende dat het nuttiger was om de oplossing te zoeken in het 
aanscherpen van de processen. 

De structuur van de centrale directies DGJ geeft dan ook een eerder statische indruk. De meeste 
diensten bestaan reeds sinds lang voor de politiehervorming. Een continuïteit op het ogenblik van de 
politiehervorming lijkt evident en noodzakelijk; dat in deze structuur tien jaar later de facto bijna geen 
beweging kwam, lijkt dat minder. Bij wijze van voorbeeld halen we de directie van de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit (DJC) aan. Diensten als HIGHSIDER, ROC/REDSKY, MAHJONG, ANTIMAFIA 
en BALKAN worden voorgesteld als ‘projecten rond specifieke dadergroepen’, maar hun quasi definitief16 
bestaan lijkt de ‘project’-structuur te overstijgen en roept de vraag op of de centrale directies DGJ (in dit 
geval DJC) in hun dienstenaanbod voldoende inspelen op de ontwikkelingen in het criminaliteitsbeeld. 

De federale politie wees erop dat dit niet wegneemt dat er wel een harmonica-effect is waarbij binnen de 
directies meer of minder personeel wordt ingezet in functie van de prioriteiten. Het effectief stopzetten 
van een dergelijk project blijkt steeds een moeilijke aangelegenheid aangezien verschillende actoren, 
zoals bijvoorbeeld het College van procureurs-generaal, er in dergelijke omstandigheden steeds op 
blijven aandringen om het ‘project’ te handhaven, zij het in een minimale vorm, wat dan ook gebeurt. 

3.2.2 De centrale directeur 
Voor de mandaten van centraal directeur DGJ blijken er bij afsluiting van het onderzoek nog steeds geen 
functiebeschrijvingen en profielvereisten te bestaan. Enkel op het ogenblik van de politiehervorming 
werd bij de ‘primo-benoemingen’ een dergelijke, thans niet meer geldende, tekst gepubliceerd. Deze 
initiële tekst was echter vaag en algemeen, ongetwijfeld het gevolg van het feit dat hij gold voor alle 
directeurs van de federale politie ongeacht de algemene directie waarin zij werkzaam zouden zijn. Met 
andere woorden, voor een centrale directeur DGJ werden dezelfde functiebeschrijving en profielvereisten 
voorzien als voor o.a. de mandataris van de informaticadienst van de federale politie. 

Door PWC CONSULTING werd tijdens de in 2001 uitgevoerde audit o.a. expliciet gewezen op het gebrek 
aan duidelijkheid met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheden van eenieder. Hierop volgde geen 
enkel regelgevend initiatief, wel werd binnen de gerechtelijke zuil een ‘functioneringsmodel DGJ’ 
ontwikkeld om de verhoudingen tussen centraal en gedeconcentreerd niveau te duiden. 

Bij gebrek aan regelgeving en functiebeschrijvingen/profielvereisten ware de opdrachtbrief een ideaal 
instrument geweest om de doelstellingen van de mandataris te verduidelijken. Nochtans werd tijdens de 
eerste twee mandaatperiodes geen gebruik gemaakt van dit instrument. Zowel door de werkgroep 
BRUGGEMAN (2005) als door de federale politieraad, in zijn evaluatie van 10 jaar politiehervorming, 
werd expliciet op de noodzaak van het gebruik van dit instrument gewezen. 

In 2011, bij aanvang van het derde mandaat, werd door de centrale directeurs DGJ voor het eerst 
effectief een dergelijk document geformuleerd. Hierin werden een aantal doelstellingen opgenomen 
zonder echter melding te maken van de ter beschikking gestelde middelen om deze doelstellingen na te 
streven, zoals de wet voorziet en zoals logisch gezien nodig is om achteraf objectief te kunnen 
evalueren.  

                                                 
16  Met uitzondering van het bij de politiehervorming opgestarte BALKAN bestaan de andere ‘projecten’ reeds sinds 

mensenheugenis op het toenmalige CBO. 
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Zoals de federale politieraad reeds aangaf, is de continuïteit in de cyclus ‘functiebeschrijving, 
profielvereisten, selectie, mandaatbrief, evaluatie’ essentieel. Indien het merendeel van de elementen 
ontbreekt, dan rijst de vraag op welke wijze de mandataris op objectieve wijze kan worden geëvalueerd, 
wat de geloofwaardigheid van het ingevoerde mandaatsysteem dreigt aan te tasten. 

Dit leidt tot de vraag of voor een centraal directeur DGJ überhaupt een mandaat nodig is. Ook op dit 
vlak lieten reeds verschillende actoren zich eerder negatief uit. Zowel de werkgroep BRUGGEMAN als de 
federale politieraad waren voorstander om het aantal mandaten binnen de federale politie te beperken. 
De werkgroep BRUGGEMAN wees in 2005 op het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen 
enerzijds een beleidsmandaat en anderzijds operationele beheersverantwoordelijkheden die niet 
noodzakelijk op een mandaatfunctie gebaseerd zijn. 

De federale politie wijst in haar evaluatie van het NVP 2008-2011 zelf een zekere autonomie, die 
voortspruit uit de mandaten, aan als één van de moeilijkheden. Een coherente en gezamenlijke aanpak 
dient volgens haar bereikt via opdrachtbrief en evaluatie. Het is echter net op dit punt dat, minstens in 
DGJ (gezien huidige studie zich daartoe beperkte), werd gefaald. 

Het onderscheid operationele beheersverantwoordelijkheid enerzijds en beleidsmandaat anderzijds is 
hier niet onbelangrijk. Vanwege hun corebusiness stelt zich immers, wat de centrale directies van de 
federale gerechtelijke politie betreft, de vraag of het efficiënt is om de programma-aanpak van de 
verschillende criminaliteitsfenomenen door zoveel onafhankelijke mandatarissen te laten uitstippelen, 
zelfs al zouden deze mandatarissen, o.a. door correct gebruik van instrumenten als de opdrachtbrief, 
worden verplicht om de uitgestippelde visie en strategie van DGJ stringenter te vertolken. 

3.2.3 Missie en strategische doelstellingen 
In de mate dat er van centrale directies DGJ eigen geformuleerde missies konden worden 
teruggevonden, wat enkel het geval is voor de directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen 
goederen (DJB) en de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (DJF), 
blijken deze zich in het verlengde van de missie en de strategische doelstellingen van de algemene 
directie gerechtelijke politie te bevinden. Vooral DJF communiceert hierover reeds consequent sinds 
2001. Wel wekt het verbazing dat er bijna niet wordt verwezen naar de integrale en geïntegreerde 
werking van de programmawerking, maar dit is in navolging van de missie en de strategische 
doelstellingen DGJ die daar evenmin naar verwijzen. 

In 2001 werd in iedere centrale directie DGJ een uiterst gedetailleerde oefening gehouden om iedere 
activiteit, met daaraan gekoppelde personeelsmiddelen, te kaderen in de strategische doelstellingen van 
de zuil. Deze positieve oefening werd nadien, voor zover ons bekend, niet meer in die mate herhaald. 
Nochtans is het belang om de personeelsmiddelen duidelijk te koppelen aan de doelstellingen een 
evident gevolg van de noodzaak om de evolutie in personeelsmiddelen te koppelen aan de evolutie in 
prioriteiten, zoals vooropgesteld in de nationale veiligheidsplannen, wat duidelijk te weinig gebeurt (cf. 
infra). 

Daar waar niet zoveel missies en strategische doelstellingen, geformuleerd door centrale directies DGJ, 
kunnen worden teruggevonden, bestaan er blijkbaar wel tal van ontwikkelde logo’s. Wanneer er naast 
logo’s van de federale politie, van de algemene directie gerechtelijke politie, nog eens logo’s van een 
centrale directie en vervolgens van diensten en/of subdiensten binnen die directie bestaan, dient opgelet 
voor een wildgroei van ‘identiteiten’ die te veel tot verzelfstandiging kan leiden. 

3.2.4 Personeel 

3.2.4.1 Personeelsinvulling: capaciteit toegekend aan de centrale directie DGJ 

De analyse gebeurde op basis van de beschikbare cijfers. Deze bleken echter op een aantal vlakken 
fragmentarisch. Wat theoretische personeelskaders betreft, dienden wij o.a. te werken met enkele niet-
gepubliceerde ministeriële besluiten met personeelsformaties aangezien de jaarlijkse publicatie zoals 
voorzien in artikel 106 WGP niet gebeurt. Bovendien bleken de opeenvolgende personeelsformaties 
moeilijk onderling vergelijkbaar aangezien ze enkel personeelsaantallen omvatten, maar wijzigingen 
soms gebeurden op een budgettair neutrale wijze (bijvoorbeeld door omzetting van graden). Wat reële 
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personeelsbezetting betreft, bleek DGJ ons, verbazend genoeg, geen gedetailleerde cijfers te kunnen 
bezorgen ouder dan 200817.  

De gedane vaststellingen, die dan ook slechts nuttig richtinggevend zijn, betreffen de volgende: 

1) De centrale directies DGJ hebben een personeelsbestand dat gemiddeld om en bij de 15% van 
de capaciteit van de gerechtelijke zuil omvat, waarbij een licht stijgende trend18 waarneembaar 
is gaande van 14,4% (2001), over 15,3% (2007) tot 15,9% (2010). 

2) Deze aangroei deed zich voor bij de directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen 
personen (DJP), maar vooral bij de directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) 
en de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (DJF). Er kan 
niet onmiddellijk, door de directeur-generaal DGJ, een verklaring worden gegeven voor de grote 
groei in personeelsbestand van de centrale directie DJF door de jaren heen, waarbij het reële 
personeelsbestand in 2009 en 2010 constant hoger ligt dan de bij ministerieel besluit 
vastgelegde personeelsformatie. Eind 2010 bedraagt het reële personeelsbestand van DJF reeds 
268 personeelsleden op een totaal van 668 reëel aanwezige personeelsleden op het centrale 
niveau van de algemene directie DGJ, met andere woorden meer dan 40% van dit geheel. Gelet 
op de belangrijke taakstelling van deze directie zal in de toekomst verdere informatie worden 
ingewonnen door het Vast Comité P. 

3) Ook bij DGJ (ex-DJG, en met andere woorden de diensten van de directeur-generaal zelf) lijkt er 
de laatste drie jaar systematisch een reëel personeelsbestand aanwezig te zijn dat ongeveer 
10% hoger ligt dan het bij ministerieel besluit voorziene personeelsbestand. 

4) Vooral bij DJO en DJT lijkt er door de jaren heen vrij constant een lager personeelseffectief 
aanwezig dan voorzien in de personeelsformaties. Voor het nagaan van oorzaken is verder 
onderzoek noodzakelijk. 

3.2.4.2 Capaciteit in functie van prioriteiten? 

Aangezien enerzijds de nationale veiligheidsplannen relatief constant zijn in hun gekozen prioriteiten en 
anderzijds de diensten van bepaalde centrale directies DGJ door de jaren heen soms samengevoegd of 
uitgesplitst werden, bleek het moeilijk om na te gaan of er een rechtevenredige relatie is tussen de 
evolutie van de personeelsinzet en de evolutie van de prioritaire fenomenen. In één van de weinige 
fenomenen waarin dit kon worden nagegaan (voertuigdiefstallen) blijkt dit echter wel degelijk het geval 
te zijn. Nadat het fenomeen, na in de NVP’s 2003-2004 en 2004-2007 een prioriteit te zijn geweest, 
vanaf 2008 niet langer als prioritair fenomeen werd beschouwd, werd niet alleen op de eerstvolgende 
personeelsformatie het toegewezen personeelsbestand beduidend verlaagd maar werd ook de reële 
personeelsbezetting effectief afgebouwd van 17 personeelsleden in 2007 naar 9 personeelsleden in 
2010. 

Er wordt vastgesteld dat er een redelijk uiteenlopende personeelsbezetting kan zijn voor een prioritair 
fenomeen: zo werkt in het fenomeen milieu in realiteit slechts de helft, en volgens de theoretische 
personeelsformatie minder dan een derde, van de personeelsbezetting in tal van andere prioritaire 
fenomenen. Meer algemeen wordt vastgesteld dat, wat betreft de prioritaire fenomenen voorzien in het 
nationaal veiligheidsplan 2008-2011, de diensten van DJP over meer capaciteit beschikken dan de 
diensten van DJB. In welke mate er bij de vaststelling van de personeelsformatie van februari 2010 door 
de algemene directie DGJ criteria, en zo ja dewelke, gehanteerd werden om tot deze cijfers te komen, is 
ons onbekend: is dit onderscheid te verrechtvaardigen op basis van objectieve elementen, is het omdat 
in DJB meer capaciteit wordt besteed aan niet-prioritaire fenomenen of is het omdat DJB in vergelijking 
met andere centrale directies, mogelijk vanwege historische gronden, relatief gezien over minder volk 
beschikt? De graadmeter voor dergelijke bestaffing is met andere woorden niet duidelijk. Daar waar een 
DGJ-interne capaciteitsstudie van 2003 trachtte te becijferen hoeveel volk een minimale en een 
maximale programmawerking voor een fenomeen zou vereisen (o.a. in functie van de prioriteitskeuze), 
blijkt dit in realiteit zeer uiteen te kunnen lopen voor fenomenen die alle prioritair zijn volgens het NVP. 

                                                 
17  Voor vroegere jaren werd dan ook teruggevallen op een PRP2-extractie vanaf 2005, die echter niet alle hier beschouwde 

centrale directies DGJ omvat. Bovendien wijken deze PRP2-cijfers af van de voor latere jaren aangeleverde gegevens 
DGJ, aangezien de PRP2-cijfers geen gedetacheerde personeelsleden bevatten. 

18  Met uitzondering van het MB van 5 december 2002 waarbij dit 17,1% bedroeg. 
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3.2.4.3 Capaciteitsverhouding centraal-gedeconcentreerd niveau 

Daar waar reeds in 2002 werd overgegaan tot een wetenschappelijke studie met betrekking tot de 
capaciteitsverdeling tussen de gedeconcentreerde FGP’s onderling en de minister van Justitie 
tegelijkertijd aangaf dat de capaciteitsverdeling tussen centraal en gedeconcentreerd niveau een 
volgende noodzakelijke stap zou zijn, gebeurde dit nog niet. 

Wel gebeurde er intern de federale gerechtelijke politie een capaciteitsstudie van het centrale niveau 
doch deze blijkt in de ‘ijskast’ te zijn beland. Het getuigt van weinig transparantie dat deze studie niet 
kon worden besproken, zelfs niet intern de gerechtelijke zuil. De directeur-generaal DGJ bevestigt dat hij 
oneindige touwtrekkerij wilde vermijden. 

Intern DGJ greep, op centraal niveau, in 2009 een kerntakendebat plaats. Een inventaris van activiteiten 
werd opgesteld en ingedeeld in ‘meerwaardebiedend’ en/of ‘noodzakelijk’. Er zijn echter geen sporen 
van het feit dat dit kerntakendebat een input heeft betekend in enige capaciteitsdiscussie. In de marge 
kan erop worden gewezen dat dergelijk kerntakendebat nuttig en noodzakelijk is, maar dient te 
gebeuren in complementariteit met de andere componenten van de gerechtelijke zuil, om te vermijden 
dat de totale dienstverlening eronder lijdt. 

Huidige studie laat niet toe een zinnige uitspraak te doen over het nut van de grootte van het 
personeelsbestand van het centrale niveau DGJ. Er kan alleen worden vastgesteld dat het bijzonder 
spijtig is dat aanwezige nuttige elementen, zoals de interne capaciteitsstudie van de centrale directies en 
het kerntakendebat, niet werden aangegrepen om het fundamenteel debat inzake capaciteitsverdeling 
tussen het centraal en het gedeconcentreerd niveau DGJ, zoals reeds vooropgesteld door de minister 
van Justitie in 2002, aan te gaan. Een gebrek aan transparantie geeft de indruk er eerder op gericht 
geweest te zijn om de ingezamelde gegevens niet te verspreiden en ieder debat te vermijden. Het heeft 
echter geen nut dergelijke denkoefening uit de weg te gaan, zeker in tijden waarin zuinig met 
personeelsmiddelen dient te worden omgesprongen. Het lijkt trouwens vreemd, zoals aangegeven door 
de uitvoerders van de capaciteitsstudie met betrekking tot de FGP’s, dat een studie zou focussen op een 
gedeelte van de algemene directie en hierbij abstractie zou maken van capaciteiten, opdrachten en 
competenties van andere diensten in die gerechtelijke zuil19. 

3.2.4.4 Overhead 

Overhead kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. In enkele opeenvolgende nationale 
veiligheidsplannen werd vooropgesteld dat er diende naar gestreefd te worden om overhead te beperken 
tot 10 à 15% van de capaciteit, waarbij het begrip zelf gedefinieerd werd als de capaciteit die nodig is 
om de uitvoering van de door of krachtens de wet opgelegde taken te ondersteunen. Volgens de 
federale politie werd hierbij echter niet verduidelijkt of dit vooropgestelde percentage diende bekeken 
ten opzichte van de totale dan wel de beschikbare capaciteit. 

De federale politie maakte aanvankelijk jaarlijks een rapportage over de inzet van haar capaciteit waarin 
onder andere dit aspect overhead besproken werd. Na 2005 volgden geen rapportages meer. Door dit 
gebrek aan opvolging, of minstens transparantie, wordt contextualisering van de overhead van de 
federale gerechtelijke politie bemoeilijkt. 

De algemene directie DGJ is zich bewust van het belang van de problematiek aangezien ze in haar 
functioneringsmodel drukt op de nood aan een maximale operationele capaciteit op het terrein en 
daarom de overhead tot het strikt noodzakelijke wenst te beperken in alle directies en diensten van de 
algemene directie. Daarom wekt het enige verbazing dat de algemene directie DGJ de in de NVP’s 
vooropgestelde vork (10 à 15%), en de vraag of dit percentage t.o.v. de totale capaciteit dan wel de 
beschikbare capaciteit diende berekend, schijnbaar volgens het meest soepele scenario interpreteert 
aangezien ze in haar studie Vitruvius20 het quotum van 15% van de beschikbare capaciteit als norm 
vooropstelt. 

Volgens haar eigen analyse benaderde DGJ, in een gemiddelde voor al haar diensten, in 2009, dicht 
deze norm (met name 14,30% van de beschikbare capaciteit), waarbij er echter een duidelijk verschil 

                                                 
19  T. VANDER BEKEN en P. PONSAERS, Politiecapaciteit in de gerechtelijke zuil, een methodologische studie in opdracht van 

de minister van Justitie, Antwerpen, Maklu, 2003. 
20  “Project ‘Vitruvius’, Diagnose en prospectie – met het oog op het optimaliseren van het human resources beleid ten 

opzichte van de Federale gerechtelijke politie”, mei 2010. 
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was tussen de gedeconcentreerde diensten enerzijds en de centrale directies DGJ anderzijds. Deze 
laatste haalden in het geanalyseerde jaar 2009 een gemiddelde van 19,13% aan overhead, waarbij, 
zoals eveneens bij de FGP’s het geval was, een sterk onderling verschil te noteren viel, gaande van 
11,26% voor DJC tot 28,09% voor DJT. Dergelijke verschillen tussen organisaties werkzaam in dezelfde 
sector komen ook in de literatuur voor. 

Doorheen de jaren 2008, 2009 en 2010 ligt de inzetbare capaciteit van de centrale directies DGJ 
gemiddeld gezien steeds lager dan deze van de gedeconcentreerde FGP’s, alleen DJC vormt hierop een 
uitzondering. Een gedeeltelijke verklaring kan schuilen in de meercapaciteit die op centraal vlak wordt 
besteed aan ‘expertise’-activiteiten. Dit neemt echter niet weg dat voor sommige centrale directies DGJ 
de ‘beheersactiviteiten’ beduidend hoger liggen dan bij de gedeconcentreerde directies. 

In al de onderzochte jaren (2008-2010) springt DJT in het oog vanwege haar lage inzetbare capaciteit. 
Opvallend hierbij is dat een interne capaciteitsstudie die DGJ uitvoerde in 2003 voor DJT tot een analoge 
conclusie kwam. 

3.2.5 Expertise 
De capaciteitsinzet van de centrale directies op het vlak van expertise blijkt voor de jaren 2008, 2009 en 
2010 gemiddeld dubbel zo hoog te zijn als deze van de gedeconcentreerde directies FGP. 

Tussen de centrale directies DGJ onderling blijkt de capaciteitsinzet op het vlak van expertise-
activiteiten, in 2010, te variëren van 10% (DJO) tot meer dan 17% (DJT en DJP) van hun beschikbare 
capaciteit. Om te bepalen in welke mate deze trend door de jaren heen wordt bevestigd en wat de 
oorzaak ervan kan zijn, is verder onderzoek noodzakelijk21. 

Hetzelfde geldt voor de aard van specifieke expertise-activiteiten waarin de centrale directies DGJ 
hoofdzakelijk investeerden in de loop van 2010, ook deze lijken onderling beduidend te verschillen. 

De directeur-generaal DGJ verwijst zelf expliciet naar het rekruteringsprobleem voor de centrale 
directies, waarbij het volgens hem, bij gebrek aan statutaire ‘incentives’, zeer moeilijk is om de nodige 
expertise aan te werven. Hij stelt dat in realiteit op centraal niveau DGJ hoofdzakelijk mensen zonder 
specifieke expertise worden aangeworven, waarna de betrokkenen hun expertise dienen beginnen op te 
bouwen en daarna dreigen uit te stromen naar het gedeconcentreerde niveau. Dit probleem wordt 
volgens de directeur-generaal gedeeltelijk ondervangen door een intensieve werking van 
expertisenetwerken. 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de bijzonder omstandige studie Vitruvius, die intern DGJ werd opgezet 
met betrekking tot het HRM-beleid voor de gerechtelijke zuil en waarin het dreigende verlies aan 
expertise vanwege de leeftijdspiramide in DGJ mee centraal staat, niet de minste aandacht schenkt aan 
dit probleem. 

3.2.6 Programmawerking 
Programmawerking wordt omschreven en verduidelijkt in de opeenvolgende nationale 
veiligheidsplannen, maar niet in een blijvende richtlijn/tekst. Uit de regelgeving blijkt evenmin wie er 
binnen de gerechtelijke zuil verantwoordelijk voor is. Voor 2006 werd dit wel voorzien in een ministeriële 
omzendbrief, maar deze werd niet toegepast (cf. supra). 

In een aantal beleidsteksten worden een aantal activiteiten, die kaderen in programmawerking, verlangd 
van de algemene directie gerechtelijke politie, maar blijkt evenmin welk niveau (centraal, dan wel 
gedeconcentreerd) hiervoor moet instaan. Op analoge wijze blijkt er binnen de geïntegreerde politie 
geen duidelijkheid te bestaan rond welke mandataris verantwoordelijk is voor de programmawerking op 
arrondissementeel niveau. 

In het verlengde hiervan blijkt dat er geen duidelijke beleidsopties bestaan omtrent welke minimale 
(programma)werking er al of niet door de centrale directies DGJ wordt waargenomen voor niet-
prioritaire fenomenen en nog minder in welke mate dit al is voor niet-gespecialiseerde22 criminaliteit. 
Hierbij geeft de directeur-generaal DGJ zelf het voorbeeld dat het niet duidelijk is of de centrale diensten 

                                                 
21  Aan de hand van de door DGJ ter beschikking gestelde gegevens kon, tot op niveau activiteiten, enkel voor het jaar 2010 

een analyse worden uitgevoerd. 
22  In de zin van de COL 2/2002. 
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DGJ een probleem zoals jeugdbendes moeten aanpakken. Dit aspect kan niet los gezien worden van de 
bemerkingen omtrent de capaciteitsinzet in functie van het prioriteitsaspect (cf. supra). 

Analyse van de programmadossiers opgesteld naar aanleiding van het NVP 2008-2011 leert dat de 
meeste teksten logisch opgebouwd en goed gestructureerd zijn, maar dat er eveneens bepaalde dossiers 
zijn die niet verder geraakt lijken dan een ontwerpfase. Sommige teksten blijken bovendien 
onvoldoende gecommuniceerd te zijn. De directeur-generaal DGJ zelf spreekt van onvoldoende heldere 
en gebetonneerde teksten en bevestigt dat de federale gerechtelijke politie na tien jaar nog niet 
gekomen is tot echt uitgewerkte programma’s. Dit alles maakt het uiteraard voor de klanten moeilijker 
om te weten wat ze kunnen verwachten. 

3.2.7 Steun 
Er blijkt, minstens volgens de teksten van de programmadossiers van de fenomeengerichte directies – 
en in bepaalde mate volgens de gegevens voorhanden op de intranetwebsite DGJ –, soms een uitgebreid 
steunaanbod te bestaan. Er wordt echter vastgesteld dat:  

1) in tegenstelling met de filosofie zoals voorzien in het NVP 2008-2011, voor de opgenomen 
strategische projecten ‘steunverlening’ en ‘resultaatgerichte aanpak van de prioritaire 
criminaliteitsfenomenen’ geen bevraging van de klanten gebeurde; 

2) het aanbod onduidelijk wordt gecommuniceerd en; 

3) tot op heden schijnbaar nog geen (structurele) initiatieven werden genomen om dit aanbod te 
evalueren. 

Wat de communicatie van het aanbod betreft, dient gesteld dat deze eerder diffuus lijkt te verlopen 
waarbij er geen formele richtlijnen/nota’s aan de geïntegreerde politie omtrent dit aanbod bestaan en 
het preferentieel communicatiemiddel van DGJ, haar intranetwebsite, op essentiële punten, zoals 
bijvoorbeeld voor de dienst DJP/drugs, ernstige manco’s aan informatie bevat. Het geplande initiatief 
waarbij de federale politie een productencatalogus ‘online’ zal aanbieden, is positief en brengt hopelijk 
soelaas op dit punt. 

Dat de samenstelling van deze productencatalogus unilateraal gebeurde, zonder klantenbevraging zoals 
voorzien in het NVP, is volgens de directeur-generaal DGJ omdat de diversiteit van de 
klantenverwachtingen te groot is. Dit lijkt ons geen argument, net het ontwikkelen van gedifferentieerde 
steunvormen, in functie van de klanten, was de doelstelling van het NVP 2008-2011. 

De capaciteitsmeting van DGJ laat voor de meeste centrale directies DGJ niet toe om een belangrijke 
investering in steunactiviteiten vast te stellen, waardoor de indruk ontstaat dat sommige van deze 
diensten minder steun leveren dan gedeconcentreerde FGP’s, wat toch bevreemdend lijkt. 

3.2.8 Conceptie 
De personeelsinzet in ‘conceptie’ als dusdanig wordt niet gemeten in het capaciteitsmodel DGJ, wat 
echter wel het geval is voor ‘R&D’. Deze metingen leren wat betreft de centrale directies DGJ vooral dat 
deze activiteit in 2009 en 2010 het hoogst ligt bij DJT. Bij een eerdere interne capaciteitsstudie in 2002 
lag deze toen echter het laagst bij diezelfde directie. 

In het capaciteitsmodel DGJ kunnen geregistreerde activiteiten (zoals R&D-activiteiten) worden 
gekoppeld aan criminaliteitsfenomenen. Analyse voor het jaar 2009 leert dat de geregistreerde inzet van 
dergelijke R&D-activiteiten niet steeds evenredig loopt met de prioritaire fenomenen. Zo blijkt dat vrij 
veel geïnvesteerd werd in enkele niet-prioritaire fenomenen en weinig, tot soms helemaal niets, in 
fenomenen die in het NVP 2008-2011 als prioritair worden vooropgesteld. 

In de mate dat het formuleren van ‘good practices’ inzake criminaliteitsbestrijding kan samenhangen 
met de ontwikkeling of verbetering van producten, diensten of methoden, blijkt dat de centrale directies 
DGJ zich op dit vlak niet profileren. Op de intranetwebsite DGJ worden ‘best practices’ voorgesteld, die 
echter alle, op één uitzondering na, uitgaan van gedeconcentreerde directies. Het lijkt voor de centrale 
directies minstens een gemiste kans dat in het domein criminaliteitsbestrijding op dit vlak geen 
voortrekkersrol wordt waargenomen. 
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Het intensief samenwerken tussen beide niveaus in netwerken, gemodereerd door centrale directies, kan 
goede resultaten opleveren, zoals o.a. de uitwerking van procedures, onder leiding van DJO, via de 
netwerken van BTS- en LIB-officieren leert. 

In verband met de in het NVP 2008-2011 vooropgestelde inspanningen inzake de ontwikkeling van 
draaiboeken blijkt weinig effectief resultaat te zijn geboekt, wat door de directeur-generaal DGJ wordt 
erkend. Hij wijst ter zake op de moeilijkheid om, zonder medewerking van het College van procureurs-
generaal, een draaiboek nationaal geïmplementeerd te krijgen. 

Nochtans is het verspreiden van draaiboeken en ‘good practices’ één van de weinige tastbare activiteiten 
die opgenomen is in de lijst met kernactiviteiten die de centrale directies DGJ in het kader van de 
functionaliteit conceptie zelf opstelden. 

3.2.9 Coördinatie 
Er bestaat, sinds 2006, geen reglementering m.b.t. wie binnen de gerechtelijke zuil verantwoordelijk is 
voor de coördinatie zoals voorzien in artikel 102,2° (de leiding en de operationele coördinatie van de 
opdrachten van gerechtelijke politie van de centrale diensten van de federale politie) en artikel 102,3° 
WGP (de operationele coördinatie, de controle en de ondersteuning van de gedeconcentreerde 
gerechtelijke directies). 

De capaciteitsinzet van de centrale directies inzake coördinatieactiviteiten blijkt in de jaren 2009 en 
2010, alvast volgens de in het capaciteitsmodel DGJ geregistreerde prestaties, met uitzondering van 
DJP, dan ook beperkt te zijn. 

Het, via diverse communicatiemiddelen, gecommuniceerde dienstenaanbod van de centrale directies 
DGJ doet vermoeden dat deze directies een coördinatieverantwoordelijkheid het liefst opnemen met 
‘rugdekking’ en ten behoeve van het federaal parket. Bovendien is er zelfs één prioritair fenomeen dat in 
zijn programmadossier expliciet geen internationale coördinatie voorziet. Is dit een gevolg van het 
consensusmodel en de vrijblijvendheid, waar ons door sommigen op werd gewezen, wanneer in een 
louter ‘politionele’ context wordt gewerkt? 

3.2.10  Controle 
De controle van de gedeconcentreerde directies van de algemene directie gerechtelijke politie zoals 
voorzien in artikel 102,3° WGP wordt intern de gerechtelijke zuil de facto vertaald als enerzijds een 
beperkte beheerscontrole op de interne werking/bedrijfsvoering en anderzijds een beheerscontrole op de 
aanpak van de criminaliteitsfenomenen. De eerste vorm van beheerscontrole wordt via indicatoren 
opgevolgd door de beleidsondersteunende diensten van de directeur-generaal. Voor de hervorming van 
de federale politie in 2006 gebeurde dit door de toenmalige centrale directie DJG. De tweede vorm 
wordt, via vooraf bepaalde indicatoren in functie van de prioritaire fenomenen zoals bepaald in het 
nationaal veiligheidsplan, opgevolgd via de centrale directie DGJ van het betrokken fenomeen. 

Enige vorm van ‘taakcontrole’ t.o.v. de gedeconcentreerde directies wordt blijkbaar niet uitgevoerd, met 
uitzondering van een beperkt initiatief inzake kwaliteitscontrole op de informatiestroom. Dit lijkt het 
gevolg van de in het functioneringsmodel nagestreefde consensus. Aan de centrale directeurs wordt in 
het functioneringsmodel expliciet geen bevoegdheid inzake taakcontrole t.o.v. de gerechtelijk directeurs 
toegekend. In het in 2009, specifiek voor terrorisme, verfijnde functioneringsmodel wordt het niet 
hebben van enige bevoegdheid inzake taakcontrole door de centraal directeur DJP nog eens extra in de 
verf gezet. Het is een meer algemene vaststelling dat soms extreem omzichtig wordt omgesprongen met 
terminologie die zou dreigen te raken aan de consensus en/of aan de ‘autonomie’ van de 
gedeconcentreerde mandataris. 

Het functieprofiel van de directeur-generaal DGJ voorziet nochtans het “aansturen, coördineren en 
evalueren van de taakuitvoering door directies en diensten”. Aangezien het uiteraard onmogelijk is voor 
een directeur-generaal om dit in persoon te doen, stelt zich de vraag hoe hij dit kan realiseren. Het lijkt 
trouwens weinig waarschijnlijk dat de wetgever bij het formuleren van artikel 102,3° WGP enkel en 
alleen de beperkte vorm van beheerscontrole, zoals actueel gangbaar is, voor ogen had. De verzuchting 
van de directeur-generaal DGJ om over een beperkte delegatiebevoegdheid ten aanzien van de centrale 
directeurs te beschikken, teneinde hen ‘sturingsmogelijkheden’ te geven in de aanpak van hun 
fenomeen lijkt dan ook een kritieke succesfactor om dergelijke rol ten volle te kunnen vervullen; zo niet, 
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dreigt de programmawerking een te groot vrijblijvend karakter te krijgen in hoofde van de 
gedeconcentreerde directies. 

3.2.11  Operationele inzet: het voeren van eigen onderzoeken 
Een eerste analyse, aan de hand van het aantal opgestelde aanvankelijke, respectievelijk navolgende, 
processen-verbaal, en het aantal opgestelde, respectievelijk open en gesloten, DOS-documenten23 leert 
dat vermoedelijk enkel de centrale diensten voor de bestrijding van corruptie (CDBC) en voor de 
bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID) in belangrijke 
mate eigen onderzoeken voeren. Dit lijkt prima facie een bevestiging van de, in verschillende 
beleidsteksten, gehanteerde filosofie, met name dat behoudens deze diensten de recherchecapaciteit 
dient te worden samengebracht in de gedeconcentreerde FGP’s. Tegelijkertijd wordt echter vastgesteld 
dat ook een directie als DJP een bijzonder hoog aantal aanvankelijke processen-verbaal opstelt zonder 
dat de context hiervan duidelijk is. 

In tegenstelling met wat zou kunnen worden verwacht, blijkt DJF – evenals DJO –, in verhouding tot wat 
wordt voorzien, in het in de algemene directie DGJ gehanteerde systeem van gereserveerde capaciteit 
ten behoeve van het federaal parket, weinig capaciteit ter zake te investeren. Deze vaststelling geldt 
voor de jaren 2008, 2009 en 2010. 

Ofschoon een eerdere evaluatie van het systeem van gereserveerde capaciteit, in 2008 gezamenlijk 
uitgevoerd door het federaal parket en de algemene directie DGJ, blijkbaar leerde dat het systeem enkel 
problemen zou opleveren inzake het fenomeen terrorisme, lijkt het dat de directeur-generaal DGJ 
onrechtstreeks toch ook hier de vinger op de wonde legt wat betreft de centrale directies DGJ. De 
directeur-generaal DGJ wijst er met name op dat de operationaliteit van de diensten CDBC en CDGEFID 
een historische keuze is. Ondertussen dient echter vastgesteld dat er geen afstemming bestaat tussen 
de prioritaire domeinen van het federaal parket enerzijds en de domeinen waarin de centrale directies 
DGJ thans operationeel actief zijn anderzijds. 

Wanneer de onderzoeken gevoerd door CDBC en CDGEFID niet plaatsgrijpen ten behoeve van het 
federaal parket, dan berust de leiding van de betrokken onderzoeken met andere woorden in handen 
van arrondissementele parketten. Zonder gedetailleerd in te zoomen op de directie DJF, is het niet 
duidelijk ten behoeve van welke arrondissementen dit gebeurt en kunnen in dit verband geen besluiten 
worden getrokken. De vraag rijst minstens wat de meerwaarde is om dergelijke onderzoeken te laten 
uitvoeren door een centrale directie eerder dan door een gedeconcentreerde FGP. In dit verband verwijst 
de directeur-generaal DGJ nog naar een mogelijke meerwaarde voor de dienst CDBC die op het vlak van 
corruptie afstandelijker, en dus mogelijk onafhankelijker, zou kunnen optreden. Wat de dienst CDGEFID 
betreft, kan volgens de directeur-generaal dergelijke meerwaarde echter in vraag worden gesteld. 

Nochtans was het deze meerwaarde die bij de politiehervorming werd vooropgesteld. Zo stelde de 
werkgroep DE RUYVER, die aan de vooravond van de politiehervorming de functioneel-organisatorische 
afstemming binnen de gerechtelijke pijler uittekende, dat de uitbouw van diensten op het niveau van de 
directeur-generaal DGJ slechts kan als voldaan is aan een dubbele voorwaarde: op de eerste plaats het 
subsidiariteitsprincipe, op de tweede plaats moet het lokaliseren van de betrokken dienst op niveau van 
de directeur-generaal een meerwaarde geven aan het functioneren van de gerechtelijke pijler. Naar 
analogie benadrukt het latere functioneringsmodel DGJ de zichtbare meerwaarde die de activiteiten van 
de centrale directies dienen uit te stralen, waarbij in de verf wordt gezet dat het ontplooien van 
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks dubbel gebruik uitmaken of concurrentieel zijn t.o.v. 
andere directies of diensten, geen meerwaarde betekent, waardoor er blijkens de tekst door de centrale 
directies in principe geen gerechtelijke of opsporingsonderzoeken worden uitgevoerd. De federale politie 
dient zich dan ook thans de vraag te durven stellen of alle directies/diensten van DGJ die zich 
operationeel inzetten deze vooropgestelde meerwaarde kunnen realiseren en of ze zich, indien dit niet 
het geval is, niet moeten beperken tot programmawerking, naar analogie van andere centrale 
directies/diensten DGJ. 

Op dit punt wordt opnieuw de aandacht gevestigd op de vaststellingen inzake personeelscapaciteit 
waarbij is gebleken dat de centrale directie DJF, eind 2010, 40% van het totale personeelsbestand van 

                                                 
23  Document waarbij aanmelding wordt gedaan van (en melding van de periodieke vorderingen in) een opgestart 

onderzoek. Voorgeschreven door de fiche C13 van de ministeriële richtlijn MFO-3 en dienstig voor de coördinatie van 
onderzoeken. 
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het centrale niveau DGJ voor haar rekening neemt. Om zicht te krijgen op de meerwaardebesteding van 
deze middelen, is echter bijkomende informatie nodig. 

3.2.12  Informatiegestuurde werking 

3.2.12.1 ILP-concept 

Er werden in de federale gerechtelijke politie veel inspanningen geleverd om het theoretische concept 
van informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) verder uit te werken. Met de implementatie van de 
aanbevelingen die in dit verband in 2007 in het eindrapport van de werkgroep IGPZ werden 
geformuleerd, lijkt het echter enigszins mank te lopen. Enige opvolging ter zake lijkt evenmin te 
bestaan, wat door de directeur-generaal DGJ wordt verklaard door te stellen dat de besluiten van de 
werkgroep nooit formeel gevalideerd werden en enkel als inspiratiebron dienen, dit is een spijtige zaak. 

3.2.12.2 Informatiestroom naar het centraal niveau 

Er dient vastgesteld dat binnen de federale politie er na meer dan 10 jaar nog geen geïnformatiseerde 
oplossing is voor de informatiestroom voorzien door de fiche B42 van de MFO-324. Deze belangrijke 
informatiestroom, die de centrale directies moet toelaten om hun rol van kruispunt in het betrokken 
fenomeen volwaardig op te nemen, blijft op deze wijze afhankelijk van een manuele stroom op basis van 
goede wil of beroepsernst. Niet alleen zou de informatiestroom niet langer vrijblijvend maar correcter en 
vollediger zijn bij automatisering, maar dit zou eveneens capaciteitswinst inhouden voor de centrale 
directies DGJ. 

Met betrekking tot diezelfde informatiestroom voorzien in de fiche B42 bestaat te weinig duidelijkheid 
omtrent welke informatie nodig is op centraal niveau, er is m.a.w. geen onderscheid tussen ‘need to 
know’ en ‘nice to have’. Dit wordt bevestigd door de directeur-generaal DGJ die stelt dat de verlangde 
informatiestroom niet voldoende doordacht is en niet coherent met de algemene strategie. Typerend is 
het feit dat de desbetreffende fiche in de ministeriële omzendbrief geen onderscheid maakt tussen 
prioritaire en niet-prioritaire fenomenen. 

3.2.12.3 Verwerking van de informatiestroom 

Er blijkt voor de verwerking van de aldus ontvangen informatie geen coherente visie doorheen de 
verschillende centrale directies DGJ te bestaan. Dit wordt bevestigd door de beleidsadviseur van de 
directeur-generaal verantwoordelijk voor de gerechtelijke informatiehuishouding. Het komt ons voor dat 
de centrale directies DGJ de ontvangen informatie (ingevolge de B42-stroom) naar eigen goeddunken 
verwerken, zonder dat hieromtrent enige visie, opvolging, dan wel meting blijkt te bestaan. De 
verantwoordelijkheid wordt hiervoor volledig in handen van de betrokken centraal directeur gelaten. Een 
beoordeling van de meerwaarde van de in dit verband afgeleverde producten, hoewel zelf door de 
directeur-generaal als mogelijkheid aangegeven in zijn visietekst van juli 2006, werd niet gerealiseerd. 

In dit kader dient ook gewezen op de ministeriële rondbrief MFO-625. Deze kan niet zomaar toegepast 
worden op de centrale directies DGJ aangezien er heel bewust voor gekozen is om in de AIK’s een 
dienstenaanbod tot stand te laten komen dat een beetje à la carte is van wat de gebruikers hiervan 
verlangen. Deze context is anders op federaal niveau. Voor het centrale niveau is het sleutelbegrip de 
programmawerking. Evenwel ontbreekt het aan een vlotte wisselwerking tussen deze beide concepten 
en niveaus. De AIK’s zouden vlotter een beroep moeten kunnen doen op de ondersteuning van de 
centrale directies wanneer zij bijvoorbeeld nieuwe fenomenen detecteren of hier een analyse wensen op 
te doen, anderzijds moeten de centrale directies DGJ nadenken (sommige hebben dit reeds gedaan) hoe 
ze in synergie met de AIK’s kunnen werken in hun prioriteiten. In die zin zijn de functionaliteiten van de 
MFO-6 dus wel eveneens van toepassing voor de centrale directies DGJ. Idealiter moet het federaal 
niveau aan de AIK’s ondersteuning kunnen bieden bij het invullen van elk van deze voorziene 
functionaliteiten en moeten de centrale directies nagaan hoe zij daar zelf op federaal niveau een 
meerwaarde aan kunnen geven. 

                                                 
24  Gemeenschappelijke richtlijn van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 14 juni 2002 betreffende het 

informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie, BS 18 juni 2002. 
25  Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de werking en 

organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten, BS 19 februari 2003. 
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3.2.12.4 Output informatieverwerking 

Het volledig gedecentraliseerd houden van de strategische analisten over de verschillende centrale 
directies lijkt onverstandig en zal, waarschijnlijk niet alleen theoretisch, leiden tot een minder 
evenwichtige en overwogen inzet van de analysecapaciteit en vermoedelijk zelfs tot een minder objectief 
nationaal veiligheidsbeeld en zodus tot een mogelijk minder objectieve keuze van de prioriteiten in het 
door de politie voorgestelde nationaal veiligheidsplan. Bovendien is de vaststelling dat gedurende de 
periode 2006-2010 geen enkele strategische analyse gemaakt werd met betrekking tot de materies van 
DJO en DJT die niet over ‘eigen’ strategische analisten beschikken. De vraag dient gesteld of niet 
minstens een gedeelte van de capaciteit van deze analisten zich op niveau van de directeur-generaal zou 
moeten situeren. 

Nochtans meent de directeur-generaal dat op strategisch vlak het doel wordt bereikt: er is thans zicht 
op zaken in de fenomenen. Op tactisch/operationeel vlak is dit volgens hem niet het geval. 

Op het vlak van output is er inderdaad geen duidelijk zicht op de vraag in welke mate de centrale 
directies DGJ erin slagen om ‘verrijkte informatie’ aan te leveren, waarbij de directeur-generaal DGJ zich 
de vraag stelt wat in dit verband de acceptatiegraad zou zijn van het gedeconcentreerd niveau. Hij ziet 
het zelfs nog niet gebeuren dat een centrale directie ‘werk uitdeelt’ aan een gedeconcentreerde FGP. 
Gezien deze vaststelling moet de vraag worden gesteld of hier niet opnieuw op de grenzen van het 
consensusmodel wordt gestuit. 

Er lijkt in sommige centrale directies, althans voor zover blijkt uit analyse van de opdrachtbrieven van 
de betrokken centrale directeurs en uit analyse van de programmadossiers van de betrokken prioritaire 
fenomenen, een eerder passieve IGPZ-visie te bestaan, waarbij er helemaal geen betrokkenheid blijkt 
van DJT. 

3.2.13  Internationale politiesamenwerking 
Uit de meeste programmadossiers van de centrale directies DGJ en uit bepaalde, in 2011, geformuleerde 
opdrachtbrieven van centrale directeurs DGJ blijken een aantal intenties op het vlak van internationale 
politiesamenwerking. Hoe deze in de praktijk effectief worden ingevuld, valt bijna niet af te leiden uit de 
zeer beperkte gegevens die de centrale directies DGJ formuleren in hun dienstenaanbod of uit de 
beperkte capaciteitsinzet die op dit vlak geïnvesteerd wordt blijkens het capaciteitsmodel DGJ. Om ter 
zake uitspraken te kunnen doen, lijkt het onontbeerlijk om naast het gedetailleerd analyseren van de 
activiteiten van bepaalde directies/diensten van DGJ tevens over te gaan tot bevraging van essentiële 
belanghebbenden op dit vlak zoals CGI, het federaal parket en Europol. 

3.2.14  Opvolgingsindicatoren 
De beheerscontrole zoals voorzien door de directeur-generaal gebeurt voor de centrale directies DGJ op 
een andere, schijnbaar minder gestructureerde, wijze dan voor de gedeconcentreerde directies. 

Voor de opvolging inzake de bestrijding van fenomenen gebeurt een globale opvolging van de realisatie 
van de doelstellingen van het nationaal veiligheidsplan aan de hand van deze vooraf bepaalde 
indicatoren die echter alleen betrekking hebben op inspanningen en/of resultaten van 
gedeconcentreerde FGP’s, die hiertoe hun metingen periodiek overmaken aan de centrale directies DGJ. 
Analyse van de programmadossiers van de fenomeengerichte centrale directies DGJ leert dat, met 
uitzondering van de centrale directie DJF, in de betrokken teksten geen indicatoren worden opgenomen 
voor het eigen aandeel in de fenomeenaanpak in kwestie. DJP/mensenhandel/-smokkel geeft wel een 
opsomming van actiepunten met een timing maar koppelt er geen indicatoren aan. DJF is de enige 
directie die ter zake specifieke indicatoren vaststelde en een daaraan gekoppeld opvolgingsinstrument 
ontwikkelde. 

Wat de opvolging op het vlak van interne werking/optimale bedrijfsvoering betreft, worden ten behoeve 
van de directeur-generaal enkel bepaalde indicatoren met betrekking tot FGP’s opgevolgd en in kaart 
gebracht. Een analoge beheersopvolging van de centrale directies DGJ gebeurt niet. Een aantal centrale 
directies DGJ nemen wel positieve initiatieven met het oog op een transparante verantwoording via een 
jaarlijkse rapportering in de vorm van een jaarverslag. 
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Gezien het ontbreken van stuurborden, intern de centrale directies DGJ, ontstaat echter de indruk dat de 
interne opvolging in de centrale directies eveneens op een meer gestructureerde wijze zou kunnen 
verlopen. 

Het ontbreken van vooraf bepaalde opvolgingsindicatoren, zowel inzake de aanpak van de 
criminaliteitsfenomenen als inzake optimale bedrijfsvoering van de centrale directies DGJ, staat in schril 
contrast met het soms overdreven hoog aantal indicatoren dat door sommige centrale directeurs DGJ in 
hun eigen mandaatbrief wordt vooropgesteld. 

3.3 Aanbevelingen 

3.3.1 Ten aanzien van de wetgever en de uitvoerende macht 
Er is geen regelgevend kader met betrekking tot het takenpakket van de centrale directies DGJ. Voor de 
hervorming van 2006 bestond nog, een weliswaar de facto niet toegepaste, ministeriële omzendbrief, 
sindsdien niet meer. Ook al staat een te rigide regelgeving een soepel beheer in functie van nieuw 
opduikende evoluties soms in de weg, dan nog lijkt het uitwerken van een minimaal kader essentieel. 

In de mate dat de wetgever enige effectieve invulling wenst te geven aan de aspecten operationele 
coördinatie en controle van de gedeconcentreerde FGP’s zoals voorzien in artikel 102,3° WGP dient, 
zoals vooropgesteld door de directeur-generaal DGJ, een minimale vorm van delegatie van zijn 
bevoegdheden naar de centrale directeurs DGJ te worden voorzien om enige ‘sturing’ aan de 
programmawerking te kunnen geven. 

Op personeelsvlak blijkt de jaarlijkse publicatie van de personeelsformatie bij wet, zoals voorzien in 
artikel 106 WGP niet te worden toegepast. De personeelskaders van de federale politie werden tot op 
heden slechts sporadisch vastgelegd bij een, meestal niet-gepubliceerd, ministerieel besluit. Een grotere 
transparantie lijkt in de toekomst toch aangewezen. 

3.3.2 Ten aanzien van de federale politie 

3.3.2.1 Programmawerking en dienstenaanbod 

Uitwerking/operationalisering van het begrip programmawerking. Het nieuwe NVP biedt de mogelijkheid 
op nieuwe, coherent opgestelde en goed gecommuniceerde, programmadossiers in de prioritaire 
fenomenen. In de niet-prioritaire fenomenen dient bovendien beslist, en gecommuniceerd, welke 
eventueel minimale programmawerking de centrale directies DGJ al of niet nog waarnemen. 

Bij de omschrijving van het begrip programmawerking dient duidelijk bepaald welke functionaliteiten 
(steun, coördinatie, conceptie, controle) door welke centrale diensten DGJ worden weerhouden. Een 
gedifferentieerde aanpak, zoals voorzien werd in de interne niet-gepubliceerde capaciteitsstudie van de 
centrale directies DGJ in 2003, met een minimale en maximale programmawerking in functie van 
bepaalde beleidsbeslissingen, kan hierbij helpen. 

Bij de omschrijving van het begrip programmawerking dient, met het oog op de informatiegestuurde 
politiezorg, de nodige aandacht geschonken aan het integreren van een aantal taken die in de 
ministeriële omzendbrief MFO-6 aan de AIK’s zijn toebedeeld, maar waaraan de centrale directies DGJ, 
als ‘nationaal beheerder’ van hun fenomeen, eveneens de nodige aandacht dienen te schenken. 

In de realisatie van het IGPZ-concept dient dringend meer belang gehecht aan de informatiestroom die 
ontstaan is ingevolge de fiche B42 van de ministeriële omzendbrief MFO-3. De verlangde 
informatiestroom dient verduidelijkt (aangezien nu geen onderscheid wordt gemaakt tussen prioritaire 
en niet-prioritaire fenomenen), stappen dienen ondernomen om deze flux geïnformatiseerd te laten 
verlopen, en een coherente visie dient op niveau directeur-generaal DGJ te worden ontwikkeld omtrent 
de verwerking van de ontvangen informatie bij de centrale directies DGJ en omtrent de verlangde output 
en resultaten. 

Het verfijnen en concretiseren van deze programmawerking moet eenduidig worden gecommuniceerd 
via een, voor de klanten, vlot beschikbaar kanaal. De productencatalogus, die voor gans de federale 
politie, ‘online’ wordt voorzien, kan hierin een belangrijk instrument betekenen. 
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3.3.2.2 Structuur en personele middelen 

Na meer dan 10 jaar werking lijkt het nuttig dat de federale politie de structuur van de centrale directies 
DGJ herevalueert. Deze lijkt nog heel hard geïnspireerd door historische keuzes. Zo lijkt het bijvoorbeeld 
aangewezen dat de federale politie op korte termijn de meerwaarde evalueert van het operationeel 
gegeven van bepaalde centrale diensten van de centrale directies DGJ.  

De personeelsinzet dient uitgetekend in functie van de gedefinieerde programmawerking, en bijgevolg 
o.a. in functie van de prioritaire fenomenen. Enige transparantie in de huidige personeelsverdeling 
ontbreekt heden, deze lijkt immers nog steeds in belangrijke mate op historische gronden gebaseerd te 
zijn. 

Er werd schijnbaar tot op heden door de federale politie weinig aandacht besteed aan het begrip 
‘overhead’. Alleen reeds het eenduidig definiëren en normeren van het begrip enerzijds en een 
transparante jaarlijkse rapportage, zoals tot 2005 door de federale politie gebeurde, anderzijds zou 
openheid schenken en het debat zinnig kunnen aanzwengelen. 

Een hertekening van de organisatie van de federale politie dient aangegrepen te worden om het aantal 
mandatarissen van de centrale directies DGJ te herevalueren. In het belang van de coherentie van de 
programmawerking kan worden gesteld dat de leiding van een centrale directie DGJ vermoedelijk meer 
weg heeft van een operationele verantwoordelijkheid dan van een beleidsmandaat. 

Inmiddels, zolang de betrokken ambten mandaten betreffen, dient, zoals reeds door meerdere organen 
gesteld werd, dringend eindelijk werk gemaakt van de continuïteit gelegd in de cyclus 
‘functiebeschrijving, profielvereisten, selectie, mandaatbrief, evaluatie’. Op dit ogenblik bestaan 
bijvoorbeeld nog steeds geen functiebeschrijvingen en profielvereisten voor de mandaatfuncties van 
centrale directeur DGJ en wordt in de mandaatbrieven, die voor het eerst in 2011 werden opgesteld, 
geen rekening gehouden met de ter beschikking gestelde middelen.  

Het lijkt aangewezen om in de geplande denkoefening in evaluatie van het statuut en de premies, het 
vastgestelde en door de directeur-generaal DGJ geuite probleem van onaantrekkelijkheid van functies op 
centraal niveau van de federale politie in het debat te betrekken. Het blijkt volgens de directeur-
generaal DGJ uiterst moeilijk om expertise op centraal niveau aan te trekken indien zelfs geen financiële 
status-quo kan worden aangeboden aan de potentiële kandidaten. 

3.3.2.3 Opvolging op niveau directeur-generaal DGJ 

Beheerscontrole (op niveau directeur-generaal DGJ) en capaciteitsmodellen lijken op dit ogenblik bijna 
uitsluitend in functie van de gedeconcentreerde FGP’s te gebeuren. Aangezien 16% van de capaciteit 
van de zuil zich op centraal niveau bevindt, is het niet verstandig dit segment hier niet in te betrekken. 
De opvolging ervan dient dan ook op een meer gestructureerde wijze ontwikkeld te worden op niveau 
directeur-generaal DGJ. 
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4 OPVOLGINGSONDERZOEK INTEGRITEIT LOKALE RECHERCHE ANTWERPEN 

4.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Naar aanleiding van een incident met medewerkers van de afdeling lokale recherche van de politiezone 
Antwerpen werd door het Comité P in de loop van 2009 een integriteitsonderzoek in deze afdeling 
uitgevoerd. De vaststellingen, conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek werden eind 2009 
meegedeeld aan de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P, de burgemeester, de 
procureur des Konings en de zonechef van de lokale politie Antwerpen. Aangekondigd werd dat het 
Comité P na verloop van tijd zou nagaan in welke mate de politie Antwerpen deze aanbevelingen had 
opgevolgd. Daarnaast uitte de korpschef de verwachting om eveneens te kunnen vernemen hoe het 
veranderingstraject liep en in welke mate de doorgevoerde organisatorische veranderingen daarbij 
adequaat en gepast waren. Een omvattend antwoord op deze verzuchting zou een meer doorgedreven 
organisatorische audit noodzaken, waarbij het bestek van een opvolgingsonderzoek zou overschreden 
worden. Om toch, zij het gedeeltelijk, tegemoet te komen aan de expliciete vraag van de korpschef werd 
daarom bij de medewerkers ook gepeild naar hoe zij de reorganisatie ervoeren. Het resultaat levert een 
‘foto’ op van de stand van zaken van het integriteitsbeleid in de lokale recherche waarbij het belangrijk 
is te vermelden dat deze opname werd genomen met een ‘sluitertijd’ die liep van begin maart 2011 tot 
begin juli 201126. 

4.2 Onderzoeksbevindingen 

Begin 2010 besliste de korpschef, mede als gevolg van de integriteitsaudit van het Comité P, om een 
nieuwe verantwoordelijke aan te stellen voor de lokale recherche. Hij gaf hem meteen een uitgebreide 
opdracht mee. Meer dan enkel de realisatie van een integriteitsbeleid op maat van de recherche, kreeg 
de nieuwe (maar ondertussen al vervangen, cf. supra) afdelingschef ook de taak toebedeeld om het 
organisatiebeheer te optimaliseren en om een capaciteitsmanagementsysteem te implementeren. Met 
deze opdracht aan de afdelingschef om een integriteitsbeleid te implementeren werd door de 
korpsleiding een duidelijk en belangrijk signaal gegeven. Met het oog op de interne evaluatie van het 
veranderingstraject valt het evenwel op dat de schriftelijke opdrachtbrief van de korpschef aan de 
afdelingschef geen duidelijke meetbare doelen bevatte noch termijnen qua verwezenlijking. 

Een positieve evolutie vormde de toenemende medewerking vanuit de centrale diensten en directies van 
de politiezone aan het veranderingstraject in de recherche, onder meer door de Dienst Intern Toezicht 
en de integriteitsambtenaar. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van vroeger, hoewel die 
steunverlening vanuit het korps nog kan versterkt worden. Bijvoorbeeld door de integriteitsambtenaar 
op het vlak van onder meer de korpsbrede regeling rond vertrouwenspersonen of aanspreekpunten 
integriteit evenals door de directie HRM inzake expertiseverstrekking (o.a. op het vlak van selectie en 
rekrutering). Verder blijkt dat dergelijke ondersteuningsinitiatieven ten opzichte van de recherche niet 
gecoördineerd en geïntegreerd verlopen en dat vooral ad hoc werd ondersteund. Daarnaast werden ten 
tijde van het opvolgingsonderzoek een aantal initiatieven vanuit het korps genomen m.b.t. de recherche 
die ook op bredere schaal, voor de andere afdelingen van het korps, nuttig zouden kunnen geweest zijn.  

In de lokale recherche zelf werd vastgesteld dat op het vlak van opvolging en evaluatie van het 
personeel de functiebeschrijvingen (gedeeltelijk) herzien zijn en dat integriteit daarin werd opgenomen 
als gedragscompetentie. Dit betekent dat minstens formeel dit thema ook aan bod zal moeten komen 
tijdens evaluatiegesprekken. Nieuwe rechercheurs die aan het werk gaan in de recherche hebben 
voortaan ook een onthaalgesprek met de afdelingschef waarin integriteit aan bod komt. Een formele 
inbedding van dit initiatief is er evenwel niet. Wel is het thema integriteit opgenomen in de 
selectieprocedure, onder meer in de vorm van een antecedentenonderzoek en komt het aan bod in de 
selectiegesprekken. Deze laatste gunstige vaststelling is evenwel nog voor verbetering vatbaar. 
Vastgesteld werd dat de huidige manier van interviewen te weinig zicht gaf op de integriteit van de 
                                                 
26  Net in deze periode werd bij tal van recherchemedewerkers heel wat weerstand zichtbaar. Dit heeft ongetwijfeld een 

impact gehad wanneer gepeild werd naar de perceptie bij de medewerkers (infra). Deze weerstand en een ingrijpend 
incident hebben er bovendien toe geleid dat de nieuwe afdelingschef die de reorganisatie vorm gaf, en waarover in de 
hiernavolgende tekst wordt gerapporteerd, vroegtijdig ontslag nam en werd vervangen. Hetzelfde gebeurde met het 
hoofd van de dienst ‘Eigendommen’. In de periode tussen het opvolgingsonderzoek en dit jaarverslag veranderde 
vervolgens de functie van directeur opsporingen en werd de korpschef vervangen. Ook in andere zijdelings betrokken 
diensten zoals de Dienst Intern Toezicht werd de leiding vervangen. De waarnemend korpschef nam ondertussen verdere 
maatregelen die buiten het tijdsbestek van dit opvolgingsonderzoek vallen. Dit alles maakt dat het verslag geen beeld 
kan en wenst te schetsen van de actuele toestand en dat bij de in de tekst aangehaalde functies de term voormalig 
wordt vermeld. 
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kandidaat en vooral sociaal wenselijke antwoorden genereerde. Hier ligt een uitdaging voor verbetering, 
mogelijk in samenwerking met de directie HRM. 

De aanbeveling om in de recherche een lokale beleidsverantwoordelijke of een vertrouwenspersoon 
integriteit te voorzien werd bij afsluiten van het opvolgingsonderzoek (nog) niet gerealiseerd, onder 
meer door een verschil in visie ter zake tussen de integriteitsambtenaar en de afdelingschef van de 
lokale recherche. Eerstgenoemde zag voor de ganse politiezone minder heil in lokale 
vertrouwenspersonen integriteit en viseerde een alternatieve oplossing. 

Binnen de werkgroep integriteit werd een ontwerp van gedragscode ontwikkeld. Tijdens 
dilemmatrainingen zouden de medewerkers de kans krijgen hier aanvullingen en verbeteringen bij aan 
te brengen. Op voorwaarde dat de uiteindelijke gedragscode niet de vorm aanneemt van louter een 
‘reglement’ zou deze kunnen bijdragen tot de realisatie van een moreel kompas voor de medewerkers. 
Hoofddoel van de dilemmatraining vormt het bespreekbaar maken van integriteitskwesties en het 
versterken van het individueel beoordelingsvermogen en dat in een open en constructieve structuur. Dit 
positieve initiatief bleek door de medewerkers te worden gewaardeerd onder meer dankzij de aanpak 
door de begeleider(s).  

Verder werd via het intranet, posters en het korpsblad geregeld korpsbreed gecommuniceerd over 
integriteitskwesties en is er intern de recherche een vergaderstructuur geïnstalleerd. De vergaderrichtlijn 
werd – puur wat informatieverstrekking betreft – door de medewerkers als positief ervaren, maar schoot 
nog tekort in de verwezenlijking van een bottom-upcommunicatie. Medewerkers hadden immers de 
indruk dat er met hun opmerkingen of suggesties geen rekening werd gehouden en er zelden feedback 
werd gegeven. 

In het kader van de implementatie van het integriteitsbeleid in de recherche werd een werkgroep 
integriteit in het leven geroepen met als eerste doel een risicoanalyse uit te voeren. In het verleden 
werd vastgesteld dat integriteitsrisico’s zich kunnen manifesteren in drie domeinen, namelijk tijdens de 
uitvoering van kerntaken, in de opvolging van interne, organisatiegebonden regelgeving en in de 
privésfeer. Uit het opvolgingsonderzoek blijkt dat slechts heel summier een risicoanalyse werd 
uitgevoerd en dat daarbij uiteindelijk vijf risicovolle processen werden behouden waarvan drie 
betrekking hadden op de interne werking (dienstplanning en –organisatie, beheer van collectief 
materiaal en beheer van dienstvoertuigen). Verder werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van een 
gedragscode en aan het thema nevenactiviteiten. Voor elk van de behouden risicogebieden werden 
procedures, richtlijnen en/of regelgeving ontwikkeld. Een positief gegeven, maar een breder debat met 
het oog op preventieve en sensibiliserende innovaties werd ter zake niet gevoerd. De risicoanalyse bleef 
aldus beperkt tot vooral organisatiegebonden regels of thema’s. Kerntaakgerelateerde risicogebieden 
kwamen in de vermelde werkgroep niet aan bod. In de recherche werden wel een aantal met kerntaken 
verbonden processen in beschrijvingen en regelgeving gevat (vb. beschrijving inzake bewaring van in 
beslag genomen stukken, opvolging van kantschriften, enz.), maar een duidelijke reflectie over (de 
identificatie van) risicovolle taken of werkgebieden in het kader van de opdrachten voor gans de 
recherche en per dienst of specialisatie bleef achterwege. Door dit gebrek aan betrokkenheid op de 
kerntaken, en rekening houdend met het sterk controlerende aspect van het beleid en het gebrek aan 
draagvlak (zie ook verder), kan worden gesteld dat integriteit(sbeleid) weliswaar de nodige aandacht 
krijgt in het door de lokale recherche gestarte veranderingstraject maar er niet echt mee verweven was 
en daardoor consistentie ontbeert. 

Eerder werd reeds gewezen op de nauwere band die er bestaat tussen de Dienst Intern Toezicht en de 
afdelingen van de politiezone en de lokale recherche in het bijzonder. Onder meer via aanstelling van 
een vast aanspreekpunt voor de recherche werd een meer open en een frequentere communicatie 
mogelijk gemaakt, waardoor korter op de bal zou kunnen worden gespeeld indien een (vermoeden van) 
integriteitsschending zou worden vastgesteld. Met de verbeterde contacten werd ook een proactieve 
werking geïntroduceerd, bijvoorbeeld door de deelname van iemand van intern toezicht aan acties van 
de diensten van de lokale recherche, maar deze zaken vormden op zich geen voorwerp van opvolging in 
dit onderzoek.  

Inzake de aanbeveling om de taak- en werklastverdeling in beeld te brengen om deze vervolgens 
evenwichtiger te kunnen verdelen, kon de afdelingschef gebruik maken van de vraag van de procureur 
des Konings om de recherchecapaciteit van de lokale recherche in kaart te brengen. Binnen de lokale 
recherche werd daarvoor een recherchemanagementsysteem (RMS) ontwikkeld. Gestart werd met een 



deel II: observatoriumrapport 

 

49 

nulmeting. De resultaten daarvan waren nog niet bekend op het ogenblik van de afronding van dit 
onderzoek. Als gevolg van de vele kinderziektes, de dubbele en vaak omslachtige vatting, de 
gedetailleerdheid van de gevraagde informatie, enz. genereerde het RMS evenwel heel wat weerstand 
bij de medewerkers van de recherche. De waarde van een dergelijk systeem op zich bleek voor de 
meesten onder hen evenwel niet ter discussie te staan. 

Vermeldenswaard zijn de functiebeschrijvingen van de leidinggevenden in de recherche. Deze werden 
herschreven en bevatten verschillende competenties die in verband staan met de integriteit van hun 
medewerkers en van de leidinggevenden zelf. We denken daarbij aan competenties zoals ‘correct 
handelen’, ‘teamwerk stimuleren’, ‘duidelijk communiceren’, ‘feliciteren van medewerkers’, e.a. 

In de projectnota van het veranderingstraject werden door de afdelingschef ook expliciet twee 
doelstellingen geformuleerd voor de leidinggevenden. Een inzake de voorbeeldfunctie en een andere met 
betrekking tot de interne communicatie rond integriteit. Maar zover kon worden nagegaan, werden 
hieromtrent geen bijzondere initiatieven genomen. De afdelingschef ondervond alvast dat een groot deel 
van de diensthoofden nog te veel in ‘inspecteursmodus’ handelden en daardoor onvoldoende hun 
leidinggevende rol opnamen, zeker in het kader van het veranderingstraject. Daar staat tegenover dat 
de medewerkers zelf zich over het algemeen gesteund voelden door hun directe leidinggevenden, 
inclusief hun diensthoofd. Enkel het diensthoofd eigendommen, in functie tijdens de opvolging maar 
ondertussen ook vervangen (cf. supra), viel daarbij uit de toon. Over zijn gedrag en leiderschapsstijl 
werden tal van klachten en opmerkingen genoteerd.  

Doorheen de gesprekken met de commissarissen bleek verder dat een groot deel van hen te kampen 
had met een loyauteitsdilemma. Ze wilden zich loyaal opstellen ten opzichte van de afdelingschef, maar 
voelden ook loyauteit tegenover hun medewerkers. Ze stonden daarbij niet achter alle veranderingen die 
deze chef wenste door te voeren. Maar het lag voor de meeste commissarissen moeilijk om hem dat 
openlijk mee te delen. Dat gold vooral voor de commissarissen die reeds voor 1 oktober 2010 een 
commissarisfunctie in de recherche hadden. Zij stelden het moeilijk te hebben met het 
veranderingstraject en voelden zich slechts ten dele betrokken bij de lopende veranderingen.  

In de eerste integriteitsaudit van het Comité P bij de lokale recherche Antwerpen (cf. supra) werd er 
reeds op gewezen dat in een integriteitsbeleid idealiter een combinatie wordt gehanteerd van een 
stimulerende (sensibiliserende) en een controlerende aanpak27. In 2009 werd vastgesteld dat er vanuit 
het korps en de integriteitsambtenaar vooral aan sensibilisering en bewustwording werd gedaan. In de 
recherche was dit veel minder het geval en ontbraken in verschillende domeinen ook duidelijke regels en 
voorschriften. Deze laatsten vormen een onderdeel van een controlerende benadering en vandaar is het 
goed dat in de recherche op dat vlak een inhaalbeweging werd gemaakt. Maar de diverse controles op 
die regels, de wijze waarop de controles werden uitgevoerd en hoe daarover werd gecommuniceerd, 
werden door de medewerkers en ook door verschillende commissarissen als sterk overdreven 
gepercipieerd. Die nalevingsstrategie zorgde vooral voor wantrouwen en hypothekeerde het initiatief. De 
door de afdelingsleiding genomen (controle)maatregelen worden gezien als een stok achter de deur om 
te ‘straffen’. Door de verschillende vormen van controle zo sterk te benadrukken, haakten medewerkers 
mentaal af. Dit is ook één van de oorzaken van het gebrek aan draagvlak en betrokkenheid en voor het 
ontstaan van weerstand tegen het beleid. 

Uit de analyse van de documenten en de daarna gevoerde gesprekken blijkt duidelijk dat het algemene 
afdelingsbeleid van de lokale recherche doorheen het veranderingstraject vooral voor een controlerende 
benadering opteerde en veel minder voor een stimulerende. De scope van dit algemeen beleid doorheen 
de verschillende diensten was bovendien niet dezelfde. Er zijn secties waar de diensthoofden zelf wat op 
de rem gingen staan en ook – weze het bescheiden – aandacht hadden voor een stimuleringsaanpak 
binnen de algemene nalevingsstrategie.  

Zulke nadruk op het controlerende – door sommigen bestempeld als een schrikbewind – vormt een van 
de oorzaken voor het ontbreken van een breed draagvlak voor het veranderingstraject. Dit gebrek aan 
draagvlak vormt meteen ook de grootste bedreiging voor de realisatie van een duurzaam 
integriteitsbeleid. Ondanks de vaststelling dat de aanbevelingen uit de integriteitsaudit door de korps- 
en de afdelingsleiding ter harte werden genomen, blijkt uit dit onderzoek dat de effectieve concretisering 
van het integriteitsbeleid in gevaar dreigde te komen. De vraag bleef in welke mate de reeds ingevoerde 

                                                 
27  Zie ook J. MAESSCHALCK, Een ambtelijk integriteitsbeleid in de Vlaamse overheid, Leuven: SBOV, 2005, 26-27. 
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vernieuwingen effectief een resultaat konden opleveren gezien het gebrek aan draagvlak en 
betrokkenheid en de aldus tegen het veranderingstraject ontstane weerstand.  

De goede – formele – voornemens inzake draagvlakcreatie konden door de leiding niet worden 
waargemaakt. In plaats van gebruik te maken van het (bescheiden) veranderingsbewustzijn van de 
medewerkers o.m. door hen te betrekken en te consulteren, werd klaarblijkelijk nog meer afstand 
gecreëerd. Door niet te investeren in de groei van dit begin van draagvlak, brokkelde het af tot het 
helemaal verdween. Het geuite gebrek aan inspraak, medezeggenschap en vertrouwen (wat zich in 
bepaalde gevallen zelfs uitte in een stigmatisering van medewerkers), de sterk doorgedreven controles 
en het ontbreken van quick-wins voor de medewerkers, de overdreven formalisering en administratie, 
het – alleszins in de perceptie – ondergeschikt belang van de kerntaken en ten slotte de leiderschapsstijl 
van de afdelingschef droegen er allemaal toe bij dat medewerkers het vernieuwde recherchebeleid en 
het veranderingstraject in het bijzonder als unfair gingen beschouwen. Zulke gepercipieerde 
onrechtvaardigheid kan leiden tot ‘terugtrekgedrag’, uitstroom en absenteïsme28, zoals ook in de lokale 
recherche Antwerpen werd waargenomen.  

Naast dit gebrek aan draagvlak werd de implementatie van een integriteitsbeleid in de lokale recherche 
ook gehypothekeerd door de wijze waarop, evenals de snelheid en de omvang waarmee, de 
afdelingschef (in opdracht van de korpschef) zijn veranderingstraject ten uitvoer bracht. Het 
veranderingstraject werd zowel vormelijk als inhoudelijk haast volledig door de nieuwe afdelingschef zelf 
in een plan gegoten. Daarna werd gestart met de rigide uitvoering ervan, zonder daarin gebruik te 
maken van de kennis van de medewerkers. Kortom, hieruit blijkt dat ‘gemanaged’ werd vanuit een 
blauwdrukdenken29.  

Het vele waardevolle werk ten spijt illustreert dit veranderingsproces derhalve hoe de manager, in dit 
geval de afdelingschef, een probleem werd voor de organisatie. Een in de literatuur bekend gegeven. Bij 
het managen van ‘professionals’ en zeker bij het managen van veranderingen in zo’n omgeving kan men 
niet enkel vervallen in structuren, procedures en controles. De aandacht voor de medewerkers, de 
kerntaken en de kwaliteit ervan mag niet uit het oog worden verloren en vooral: de betrokkenen moeten 
de mogelijkheid hebben actief een bijdrage te leveren in het veranderingsproces30. Deze principes 
werden bij het veranderingstraject in de lokale recherche en bij de implementatie van het 
integriteitsbeleid in het bijzonder te veel verwaarloosd.  

Merken we nog op dat ter gelegenheid van de integriteitsaudit werd aanbevolen om de functie van de 
directie opsporingen te herzien door deze ofwel inhoudelijk te versterken ofwel te integreren op niveau 
van de recherche zelf. Op het moment van het opvolgingsonderzoek bestond de functie van directeur 
opsporingen nog steeds en werd deze niet herzien. De directeur bleef daardoor het eerste gezagsniveau 
voor de afdelingschef van de recherche. De toenmalige korpschef stelde dat hij zich nog bezon over de 
functie en de invulling ervan. Ondertussen grepen hieromtrent ook veranderingen plaats die evenwel 
buiten het tijdsbestek van dit opvolgingsonderzoek vallen.  

Tot slot was er de verantwoordelijkheid van de korpschef. We wezen reeds op het ontbreken van 
meetbare strategische doelen en op de erg strikte timing die deze de afdelingschef oplegde. Daarbij 
komt dat vrij snel, nog in de loop van 2010, de eerste signalen kwamen dat er weerstand ontstond 
tegen het veranderingstraject in de recherche. Een en ander werd ook voor de buitenwereld zichtbaar 
toen in de media berichten verschenen over ziekteverzuim en over de leiderschapsstijl en het privé-
gedrag van de afdelingschef. Het begeleidingscomité is sindsdien niet meer samengekomen en de 
afdelingschef rapporteerde rechtstreeks aan de korpschef. Deze laatste greep echter tot eind juni 2011 
niet in, bijsturingen gebeurden pas nadien. 

                                                 
28  M.H.M. VAN TANKEREN, Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat er toe doet, Amsterdam: Reed 

Business, 2010, 22-23. 
29  L. DE CALUWÉ en H. VERMAAK, Leren veranderen: Een handboek voor de veranderkundige, Deventer, Kluwer, 2006, 

496 p.  
30  Zie onder meer H. DE BRUIJN, Managers en professionals. Over management als probleem en als oplossing, Den Haag: 

Academic Service, 2008, 233 p. en R. FOLGER, Unfairness and resistance to change; hardship as mistreatment in Journal 
of organizational change management, vol. 12, 1999, 35-50. 
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4.3 Conclusies 

Dit opvolgingsonderzoek heeft aangetoond dat de lokale politie Antwerpen op korte tijd waardevolle 
inspanningen leverde op het vlak van integriteit, en o.m. een duidelijk kader installeerde op het vlak van 
de interne regelgeving zoals de uurregeling. Als de controles op deze regelgeving op mensenmaat 
worden gebracht en ook aandacht wordt besteed aan de kerntaken dan zal deze noodzakelijke houvast 
en leidraad voor de medewerkers kunnen beschouwd worden als de ruwbouw van een verder uit te 
bouwen integriteitsbeleid binnen de lokale recherche. Daarnaast stelden we vast dat er reeds een 
aanvang werd gemaakt met de installatie van procedures die een inbedding van het integriteitsgegeven 
in de lokale recherche moeten mogelijk maken (bijv. de ontwikkeling van gedragscode, de herziening 
van de functiebeschrijvingen, enz.).  

Daarom is het belangrijk om – naast de verfijning van de uitgewerkte controlerende zijde van het beleid 
– de nodige aandacht te besteden aan de sensibiliserende benadering. De dilemmatrainingen vormen 
een begin van dergelijke aanpak, maar gezien de specifieke omstandigheden (de grote ontevredenheid 
over de veranderingen op het vlak van organisatie en werkprocessen) dreigde dit initiatief, althans op 
het moment van de afronding van dit opvolgingsverslag, van zijn waarde te verliezen. Die 
omstandigheden hypothekeerden trouwens het ganse veranderingstraject inzake het integriteitsbeleid. 
Het is zaak om naast de gemelde aanbevelingen vooral aandacht te besteden aan betrokkenheid en 
draagvlak en dit met de focus op sensibilisering. Hierbij wordt uitgegaan van een positief mensbeeld dat 
vertrouwen stelt in de medewerkers en waar ruimte wordt gelaten voor de noodzakelijke 
bewegingsvrijheid waarover rechercheurs moeten kunnen beschikken. De leiding – en niet alleen de 
afdelingsleiding – heeft een belangrijke ondersteunende en stimulerende rol te spelen in de creatie van 
zo’n ‘corporate integrity’. Onder meer door het voorbeeld te geven en door een werksfeer te creëren 
waarin alles bespreekbaar wordt, ook integriteitskwesties, zonder dat dit thema altijd in de etalage moet 
staan, zoals dat nu soms wordt gepercipieerd.  

4.4 Aanbevelingen 

Met betrekking tot de reeds gerealiseerde innovaties binnen de lokale recherche werd aanbevolen 
aandacht te besteden aan de verdere uitwerking en structurele inbedding ervan31. Het gevaar schuilt er 
namelijk in dat eerdere verwezenlijkingen zouden worden vertraagd of ondermijnd door het gebrek aan 
betrokkenheid en draagvlak.  

De eerste belangrijke uitdaging voor de leiding van de recherche na de overplaatsing van de 
afdelingschef bestaat er in het vertrouwen van, maar vooral in de medewerkers te herstellen. De 
ontstane sfeer van wederzijds wantrouwen tussen werkvloer en (afdelings)leiding hypothekeert de 
succesvolle implementatie van vernieuwingen en moet derhalve weggewerkt worden. 

Zodra het vertrouwen hersteld is, kan verder werk worden gemaakt van de uitwerking van een 
integriteitsbeleid via zowel een stimulerende als een controlerende benadering. De initiatieven gericht op 
sensibilisering (zoals dilemmatrainingen) staan nog te veel in de schaduw van het (rigide of althans als 
erg rigide ervaren) controlestreven. Vandaar dat wordt aanbevolen om de ontworpen richtlijnen – 
eventueel na bijsturing in overleg met de medewerkers – te behouden maar de controles op een 
aanvaardbaar niveau te brengen. Vervolgens kan meer worden geïnvesteerd in een sensibiliserende 
aanpak. Niet alleen door – overigens nuttige – in het oog springende dilemmatrainingen, maar ook door 
een betere communicatie door diensthoofden en middenkader in de verschillende diensten. Door ter 
aanvulling van gezonde controlemechanismen opbouwende kritiek te leveren of door via reflectie 
vanzelfsprekendheden in vraag te stellen, zullen betere resultaten worden bereikt.  

Op niveau van het korps kan verder ondersteuning worden geboden door, meer dan nu het geval is, de 
inspanningen van diverse (steun)diensten en directies op elkaar af te stemmen en goede praktijken ook 
te verspreiden in de andere afdelingen van het korps. Hiervoor kan eveneens inspiratie worden 
gevonden in de omzendbrief CP332. Wat de integriteitsambtenaar betreft, wordt eveneens aanbevolen 
dat verder werk wordt gemaakt van de installatie van een aanspreekpunt inzake integriteit in de 
recherche en bij uitbreiding in de andere afdelingen van de politiezone. De dienst HRM kan zijn expertise 

                                                 
31  Deze aanbevelingen vloeien voort uit de ‘foto’ die ten tijde van het opvolgingsonderzoek werd gemaakt (cf. inleiding 

supra) en dienen dus steeds in die context te worden gelezen. Mogelijk kunnen een aantal zaken al zijn aangepast of 
uitgevoerd en indien zo, vormt dit een bewijs dat de conclusies van het Comité P ter harte worden genomen. 

32  Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
twee niveaus, BS 21 april 2011. 
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ter beschikking stellen voor de verbetering van de selectie-interviews en -interviewers. Alsook voor de 
(op langere termijn) beoogde cultuurverandering waarin meer thema’s (zoals integriteit, maar ook 
veiligheid, werkdruk en stress) (pro)actief en onder collega’s op de werkvloer bespreekbaar kunnen 
worden gemaakt. 

In het kader van de vergaderstructuur dient de bottom-upcommunicatie versterkt te worden. Het 
verdient aanbeveling minstens een degelijke terugkoppeling te geven aan medewerkers die suggesties 
of opmerkingen naar voor brengen. Wanneer nog gebruik zou worden gemaakt van werkgroepen, is het 
aanbevolen dat er voldoende vertegenwoordigers van de hele werkvloer in worden opgenomen en dat de 
leden een daadwerkelijke inhoudelijke inbreng kunnen meegeven, waarmee op basis van open 
argumentatie rekening wordt gehouden. 

Gezien de vaststelling dat de risicoanalyse met betrekking tot de kerntaken haast niet aan bod kwam in 
de werkgroep integriteit is het aanbevolen dat daar verder in wordt geïnvesteerd. In samenspraak met 
de medewerkers kan bijvoorbeeld per dienst een overzicht gemaakt worden van de meest voorkomende 
of belangrijkste en qua integriteit risicovolle taken33. We denken bv. inzake omgang met gelden, 
arrestaties, huiszoekingen, verhoren, vorderingen van slotenmakers of andere bijstand, ... Zodra de 
risicovolle procedures of taken geïdentificeerd zijn, kunnen risicobeperkende maatregelen worden 
uitgewerkt. Daarbij dient er ook aandacht te worden besteed aan preventieve en sensibiliserende 
maatregelen, iets wat bij de reeds in de werkgroep behandelde thema’s niet echt aan bod kwam. 

Bij dit alles spelen de leidinggevenden een belangrijke rol. Het is aanbevolen dat ze daarbij meer dan in 
het verleden niet enkel hun operationele leidinggevende taken opnemen, maar ook actief bijdragen tot 
de lopende veranderingstrajecten zonder hun voorbeeldrol te verwaarlozen.  

                                                 
33  Ook hier kan de omzendbrief CP3 als leidraad dienen. 
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5 INTEGRITEITSONDERZOEK PZ KANTON BORGLOON 

5.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Van de wetshandhaver wordt een voorbeeldrol verwacht op het vlak van integriteit en dit zowel van de 
organisatie als van haar medewerkers. Terecht, want het verleden heeft aangetoond dat deviant 
politiegedrag een sterke negatieve impact heeft op de legitimiteit van het politieoptreden en de facto op 
het vertrouwen van de burger in de politie. Met als gevolg dat ook de gemeenschapsgerichte politiezorg 
schade kan ondervinden vanwege het verminderd vertrouwen. Elk integriteitsincident brengt dus schade 
toe. Mede daardoor werd de aandacht voor ethisch en integer politiegedrag de laatste jaren door 
overheden en politie meer en meer geëxpliciteerd en werden er inzake integriteitsbeleid bij de politie, 
zowel op federaal als lokaal vlak, al heel wat initiatieven ontwikkeld. 

Via diverse kanalen ontving het Comité P signalen betreffende mogelijke disfuncties door leden van de 
PZ Kanton Borgloon en over onregelmatigheden in het beleid en het leiderschap binnen deze politiezone. 
Aangezien het Comité P vanuit zijn wettelijke opdracht en in het kader van zijn observatoriumfunctie 
onder meer toezicht uitoefent op de integriteit van de politiewerking, werd beslist om een 
integriteitsonderzoek uit te voeren. 

In het eindrapport van het onderzoek dat gedurende het eerste semester van 2012 werd uitgevoerd, 
wordt uitgebreid ingegaan op de gebruikte methodologie en de analyse van de vergaarde 
onderzoeksgegevens. Deze synthese herneemt de voornaamste onderzoeksbevindingen, de conclusies 
en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. 

5.2 Onderzoeksbevindingen 

De hierna volgende bevindingen staan in een positief perspectief van verbetering en diskwalificeren 
hoegenaamd niet wat er al in de PZ gebeurt naar integriteit toe. Het gevoerde onderzoek speelde niet de 
man (of vrouw), maar diende soms wel ‘man en paard’ te noemen gezien het belang van functies en 
personen in de uitbouw van een (integriteits)beleid. Dit gebeurde vanuit het volle besef dat de uitbouw 
van zulk beleid voor alle politiezones een grote en zware opdracht van lange adem vormt. 

Zoals in eerdere onderzoeken van het Comité P inzake integriteit en integriteitsbeleid werd het COSO-
model34 gehanteerd als het theoretisch kader voor de opzet van dit onderzoek. Verder werd – 
geïnspireerd door recente wetenschappelijke inzichten – de kwaliteit en effectiviteit van het gevoerde 
integriteitsbeleid in de PZ afgemeten aan de mate waarin dit beleid (a) consistent is, (b) een goede 
onderbouw bevat, (c) als fair wordt ervaren, (d) een goede instrumentatie bevat m.i.v. een stimulerende 
strategie, (e) blijvende aandacht biedt aan de morele fitheid van de medewerkers en ten slotte (f) een 
adequate institutionele verankering heeft35. Voor de uitgebreide empirische fundering van de 
onderstaande bevindingen wordt naar het eigenlijke onderzoeksverslag verwezen. 

5.2.1 Beleidsconsistentie 
Volgens de gekozen benadering is een beleid consistent als het in zijn verschillende aspecten en 
onderdelen eenzelfde visie gebruikt, o.m. door telkens dezelfde definitie van integriteit en dezelfde 
kernwaarden te gebruiken, het beleid op iedereen van toepassing te laten zijn, en daarbij impliciet en 
expliciet dezelfde boodschap uitzendt.  

Beleid en integriteitsbeleid in het bijzonder blijken in de PZ Kanton Borgloon vooral verhalen op papier te 
zijn. Zulke zaken blijken voor de zonechef vooral voer voor theoretici.  

Het begrip integriteit is beter gekend door de medewerkers dan door de korpsleiding. Zulke kennis komt 
evenwel vooral voort uit de persoon zelf en niet omdat het in de PZ wordt beleefd, besproken en 
ontwikkeld. Hoogstens bood de deontologische code bij zijn verschijnen nog enige inspiratie. Het is dan 
maar de vraag of door iedereen dezelfde kernwaarden worden gehanteerd. 

                                                 
34  Alle organisaties, ook politiediensten, worden geconfronteerd met risico’s die het bereiken van de doelstellingen van de 

organisatie kunnen hypothekeren. Het COSO-model laat toe een beheersing van zulke risico’s na te streven en te 
beoordelen. COSO beschrijft en definieert hiervoor de verschillende elementen van een intern beheersings- of 
controlesysteem en werd als referentiekader in dit onderzoek gebruikt. Zie o.a. http://www.coso.org/.  

35  M. VAN TANKEREN, Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat ertoe doet, Amsterdam/Apeldoorn, 
VU/Politie & Wetenschap, 2010, 240 p., 175-176.   
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Het beleid van de korpsleiding blijkt niet op dezelfde wijze van toepassing op alle medewerkers. Overal 
wordt gewag gemaakt van een beleid van twee maten en twee gewichten en een ‘Sinterklaas’- of 
vriendjespolitiek ten aanzien van een minderheid van medewerkers. Oorzaak van deze gang van zaken 
zou zelfs liggen in de kennis van eerder onethisch gedrag vanwege de korpschef, waarmee hij ook 
gechanteerd zou kunnen worden. Ook het korps van origine (rijkswacht of gemeentepolitie) of 
geografische herkomst zouden een rol spelen.  

Waar in een mail, briefing of verslag van een vergadering wel eens sporadisch op het belang van (een 
element van) integriteit wordt gewezen, wordt dit vaak tenietgedaan door mondelinge uitlatingen of 
bedenkelijk voorbeeldgedrag vanwege de korpsleiding. 

5.2.2 Onderbouw en differentiatie naar doelgroepen 
Een goede onderbouw kan worden bereikt via een overkoepelende beleidsvisie die samenhang in het 
beleid garandeert en de afweging faciliteert van de middelen die worden ingezet. Een probleemanalyse 
brengt focus in het beleid. Ten slotte is differentiatie gewenst naar doelgroepen om de instrumenten 
passend te laten zijn voor de medewerkers voor wie ze bedoeld zijn.  

De organisatorische maatregelen m.b.t. integriteit beperken zich tot enkele punctuele elementen zoals 
het gebruik van het internet en het belang van discretie en het beroepsgeheim in contact met externen. 
Hierbij is hoegenaamd geen inbedding te merken in een groter geheel.  

Als er al een beleidsvisie is, dan wordt die niet systematisch toegepast want ze leeft niet en ze stuurt 
geen afweging van inzet van middelen. Bij het gebruik van de interne middelen bv. blijkt nauwelijks een 
afweging te gebeuren van hoe hierop controle dient te worden uitgeoefend.  

Differentiatie in beleid blijkt vooral een effect van de zgn. vriendjespolitiek maar kan niet worden gezien 
als gevolg van een grondige probleem- of risicoanalyse per functionaliteit (cf. wijkwerking brengt andere 
risico’s met zich mee dan recherchewerk) of per statuut (cf. operationele medewerkers hebben andere 
dilemma’s dan administratieve en/of CALOG-medewerkers). Het eenzijdig toepassen van de 10u-
overurenregel bv. geeft dan aanleiding tot veel discussie en afname van draagvlak voor de regelgeving.  

5.2.3 Fairness 
Fairness betekent dat het beleid, i.h.b. ten aanzien van integriteitsschendingen, als rechtvaardig wordt 
ervaren. Zulke perceptie is essentieel voor de aanvaarding en het draagvlak van het beleid en het 
bereiken van duurzame effecten daarbij. Aangenomen wordt dat om zulke ‘interactionele’ fairheid te 
bereiken medewerkers met respect en waardigheid dienen behandeld36.  

Het beleid van twee maten en twee gewichten en de daarmee samenhangende ‘vriendjespolitiek’ 
resulteert niet enkel in een weinig consistent en transparant beleid maar leidt ook tot gevoelens van 
frustratie en onrechtvaardigheid. Sommige medewerkers voelen zich bovendien ook niet met het nodige 
respect en waardigheid behandeld. Dit waargenomen gebrek aan ‘fairness’ leidt tot een doorheen de 
gesprekken sterk aangevoeld ‘organisatorisch cynisme’ met een negatieve attitude naar de eigen 
organisatie, inbegrepen het geloof dat de organisatie integriteit mist.  

Als gevolg daarvan wordt het draagvlak voor sanctionering van ontoelaatbaar gedrag verder ondermijnd 
en neemt de geloofwaardigheid van het beleid verder af.  

Desalniettemin wordt de zonechef bij velen in de PZ geen kwaad hart toegedragen maar mist hij 
momenteel de kracht en geloofwaardigheid om het noodzakelijke ethisch bewustzijn van de 
medewerkers te ontwikkelen, laat staan om daadwerkelijk op te treden tegen schendingen.  

5.2.4 Stimulerende strategie 
Een evenwicht is gewenst tussen een controlerende en een stimulerende strategie. Vooral voor de 
stimulerende en ondersteunende aanpak, die in een politieomgeving eerder ongebruikelijk is, is de 
ontwikkeling van een goede beleidsinstrumentatie noodzakelijk.  

Hoewel er weinig controle is en er voor velen een goede sfeer heerst en de persoon van de korpschef als 
zeer menselijk wordt geduid, is er van een positief en stimulerend inhoudelijk beleid eigenlijk geen 

                                                 
36  M. BROWN, L. TREVINO, D. HARRISSON, Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and 

testing, Organizational behavior and Human Decision Process, 2005, nr. 97, 117-134, 119.  
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sprake. De keren dat er opmerkingen komen vanuit de korpsleiding worden deze bovendien als zeer 
impulsief en negatief beleefd, en blijken deze volgens de medewerkers uiteindelijk maar weinig om het 
lijf te hebben (cf. infra, ethisch leiderschap). Kortweg gesteld, als er al reacties vanwege de korpsleiding 
kwamen, werden deze vaak als zeer ongepast ervaren.  

5.2.5 Morele fitheid, voorbeeldgedrag en ethisch leiderschap 
Morele fitheid is van belang omdat, zoals al geschreven (cf. supra), integriteit een zaak is van zowel de 
organisatie als het individu. De verankering van normen en waarden, of het aanhouden bij elke 
medewerker van een ‘moreel kompas’37, dient daarbij ondersteund met ethisch leiderschap en het 
ontwikkelen en permanent op peil houden van het morele en ethische bewustzijn. Zulke stimulerende 
strategie bevat o.i. ook een positieve en anticiperende, zeg maar preventieve aanpak38.  

Ethisch leiderschap vormt daarbij een ander centraal concept dat de laatste jaren opgang maakt en zich 
vooral concentreert op o.m. het belang van het voorbeeldgedrag van de leiding, het duidelijke 
(negatieve en positieve) sanctioneringsgedrag van deze laatste en de bereidheid van leiders om in het 
korps de discussie over integriteit en integriteitsproblemen en dilemma’s aan te gaan39. Het is o.a. 
hiermee dat de morele fitheid van de medewerkers wordt aangescherpt. Het belang van het gedrag van 
de leiding en de impact ervan als element van sociaal leren op het handelen van de medewerkers kan 
hierbij nauwelijks worden overschat40.  

Hier dient aan toegevoegd dat in veel politiezones een degelijk uitgewerkt schriftelijk beleid ontbreekt, 
maar dat dan toch de facto aandacht aan integriteit wordt geschonken doorheen de dagdagelijkse 
werking en ook door middel van voorbeeldgedrag van de leiding. In deze setting echter laat het 
voorbeeldgedrag van de korpsleiding en in het bijzonder dat van de zonechef te wensen over, en deze 
boodschap klinkt unisono in de PZ. “Set the tone at the top” is ook hier in de PZ het geval, maar wel in 
zeer dissonante akkoorden. Zulke negatieve ‘rolmodellen’ vormen via sociaal leren een risicofactor van 
belang voor het optreden van integriteitsschendingen. Als de leiders niet belijden wat ze preken, 
waarom zouden de anderen dat dan wel doen? Voor de leiding in hoofde van de hoofdinspecteurs is de 
perceptie heel wat positiever, maar dat kan uiteindelijk o.i. de manco’s aan de top van de organisatie 
niet structureel compenseren.  

Medewerkers vragen tevergeefs om heldere boodschappen van wat kan en niet kan. In de praktijk 
komen deze niet en als ze al komen, worden ze niet opgevangen gezien de weinig elegante wijze waarop 
ze worden geformuleerd. Medewerkers dienen vooral maar te vertrouwen op hun eigen aanvoelen en 
‘moreel kompas’. Maar zonder check van ‘morele fitheid’ neemt de kans toe dat hier op verkeerde koers 
wordt gevaren. Zulke gang van zaken leidt tot een gebrek aan beleidshelderheid en aan rechtstreekse 
en expliciete feedback naar de medewerkers toe. 

Een van de elementen om deze morele fitheid aan te zwengelen vormt de bereidheid van de leiding tot 
discussie over het politiewerk en de dilemma’s die zich daarbij stellen omtrent integriteit. Maar de 
interesse daarvoor is quasi nul. “Het get toch goed he”, blijkt de zonechef dan te zeggen...  

5.2.6 Institutionele verankering 
Institutionele verankering is noodzakelijk om het beleid te coördineren en te continueren, het belang 
ervan te onderstrepen en de expertise te accumuleren. Van tel daarbij is dat het beleid expliciet een 
plaats is toegekend in de organisatie(visie) en er een centrale persoon of eenheid verantwoordelijk voor 
is die ook de ontwikkeling, stimulering en coördinatie opneemt.  

Echt schrikbarend werd het om vast te stellen dat er een quasi totale afwezigheid is van enig beleid rond 
intern toezicht. De verantwoordelijke ervoor vergat het zelfs als taak te vermelden. Niet toevallig maakt 
de PZ Kanton Borgloon deel uit van die gebieden waar al vijf jaar geen tuchtonderzoeken meer werden 
gevoerd.  

De verantwoordelijkheid voor (de organisatie van) het intern toezicht wordt door de korpsleiding, d.w.z. 
tussen de zonechef en zijn adjunct, ook voortdurend naar elkaar toegeschoven. De kennis en 
                                                 
37  P. VAN BEERS (Ed.), Frans Denkers' Moreel Kompas van de Politie, Den Haag: Politia Nova, 2005.  
38  T. LAMBOO, Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie, Delft, Eburon, 2005, 461p., 367.  
39  M. BROWN, L. TREVINO, D. HARRISSON, l.c. 
40  L. HUBERTS, M. KAPTEIN, K. LASTHUIZEN, A study of the impact of three leadership styles on integrity violations 

committed by police officers, in Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 2007, Vol. 30 - 4 
pp. 587–607, 590.  
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organisatorische vaardigheden ertoe blijken absoluut ontoereikend, om nog maar te zwijgen van de 
onwil om de uitbouw ervan ter harte te nemen.  

Het n.a.v. onze gesprekken over toezicht en controle door de korpsleiding tentoongespreide gedrag van 
‘aangeleerde hulpeloosheid’ (‘wat kent ge er aan doen hé’?) lijkt ons ten slotte illustratief voor een 
basishouding die sterk een ‘externe locus of control’ huldigt en die oorzaken voor wat iemand overkomt 
vooral buiten zichzelf zoekt. Geconfronteerd met vragen naar concrete beleidsdaden m.b.t. controle en 
toezicht, of nog maar het opvragen van documentatie hieromtrent, leidde bij de korpsleiding tot het 
naar elkaar wijzen en toeschuiven van de hete aardappel.  

Hoe sympathiek dit soms wel mocht overkomen, het illustreerde andermaal het falende 
(integriteits)beleid van de korpsleiding. In deze context kan men haast geen gepast gevolg geven aan 
disfuncties en rijst de vraag of men dit eigenlijk ook nog wel wenste. Als gevolg hiervan liep de PZ 
Kanton Borgloon een groot risico op het zich voordoen van integriteitschendingen en dit zowel wat 
betreft de uitvoering van de politietaken (bv. verhoren, verbaliseren, informantenbeheer, inbeslagnames 
e.a.), de interne organisatie (bv. dienstregeling, beheer voertuigen en middelen) als het gedrag in de 
privésfeer (bv. nevenactiviteiten). 

5.3 Conclusies 

Bijlage 1 aan de rondzendbrief CP3 over de interne organisatiebeheersing bij de politie stelt klaar en 
duidelijk dat de effectiviteit van de interne controle nooit kan uitstijgen boven de integriteit en de 
ethische waarden van de mensen die ze hebben ingesteld, beheren en opvolgen. Het ethische gedrag en 
de integriteit van het management vormen hierin een sleutelelement. Het topmanagement moet het 
voorbeeld geven van goed ethisch gedrag bij de dagelijkse leiding van de organisatie en bij het coachen 
van de medewerkers. Uit de empirische gegevens van dit verslag blijkt overduidelijk dat er zich op dit 
vlak in de PZ Kanton Borgloon een huizenhoog probleem stelt op het niveau van de korpsleiding en in 
het bijzonder in de persoon van de korpschef en, in iets mindere mate, die van de adjunct-korpschef.  

Dit beeld wordt bevestigd wanneer deze onderzoeksvaststellingen verder worden afgetoetst aan de 
vereisten en competenties die de ministeriële rondzendbrief ZPZ 1141 vastlegt in het profiel van 
korpschef. In dit profiel wordt expliciet verwezen naar het opnemen van de eindverantwoordelijkheid 
voor het intern toezicht, iets wat momenteel in de PZ voortdurend wordt afgeschoven.  
Op cognitief vlak wordt een grondige kennis verwacht van de wettelijke bepalingen m.b.t. het 
politiewezen. Daaromtrent werd geen duidelijk bewijs geleverd.  

De meeste problemen situeren zich op het vlak van de vereisten en verwachtingen omtrent 
vaardigheden en attitudes in dit functieprofiel. Deze vaardigheden overstijgen het thema van het 
integriteitsbeleid en doelen op het gehele management en beleid in de politieorganisatie m.i.v. 
ontwikkelen van een visie, missie en waarden en de persoonlijke betrokkenheid bij de daadwerkelijke 
implementatie hiervan. De korpsleiding vindt dat voer voor theoretici.  

Ook op het vlak van het moderne HR-management, het zelfstandig nemen van beslissingen en het 
motiveren van medewerkers komt men er bekaaid af waarbij in het bijzonder het beleid van ‘twee 
maten en twee gewichten’ als onrechtvaardig werd aangevoeld door vele medewerkers in het korps. Het 
leidde bovendien tot verdeeldheid.  

De afwezigheid van een integriteitsbeleid is daarom onderdeel en illustratie van een ruimere afwezigheid 
van beleid in het algemeen.  

De verwachtingen zoals die in de ZPZ 11 worden gesteld t.a.v. de korpschef betreffende persoonlijke 
betrokkenheid bij klanten, partners en vertegenwoordigers van de gemeenschap worden daarentegen in 
de PZ beter ingelost, misschien wel in te sterke mate. Een bijwijlen (te) sterke verwevenheid met het 
lokale vormt daarbij eveneens een groot integriteitsrisico.  

Wie ten slotte de vereiste attitudes in het competentieprofiel omtrent voorbeeldgedrag, duidelijkheid en 
transparantie, stressbestendigheid en correcte ingesteldheid aftoetst aan de realiteit van de PZ en zijn 
korpsleiding dient, al was het maar in het licht van het vastgestelde afschuiven van verantwoordelijkheid 

                                                 
41  Rondzendbrief ZPZ 11 van 21 december 2000 (BS 29 december 2000) betreffende de instelling van de lokale politie. 

Bestuurlijke aspecten.  
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en de waargenomen ‘aangeleerde hulpeloosheid’ van de korpsleiding, ook hier negatief te besluiten. De 
kennis bij verscheidene medewerkers over ‘vermeende’ misstappen en onethisch gedrag van de 
korpschef maakt daarbij dat deze al bij al nog nauwelijks zijn gezag kan laten gelden.  

Kortom, het leiden van een politiezone is een zware en veeleisende opdracht die vele en diverse 
competenties vereist evenals de juiste attitude qua integriteit en dit zowel intern als extern de 
organisatie. Ondanks alle inzet en ook positieve vaststellingen die werden gedaan omtrent de 
hulpvaardigheid, menselijkheid en pogingen tot interne communicatie kan de huidige korpsleiding deze 
opdracht niet (meer) aan en is het vertrouwen in haar onkreukbaarheid en in het bijzonder die van de 
korpschef te sterk geschonden.  

Kernachtig samengevat, heeft dit onderzoek aangetoond dat het integriteitsbeleid in de PZ Kanton 
Borgloon bijzonder weinig omvat. De effectiviteit ervan bleek zeer beperkt en het aandeel van de 
korpsleiding in deze realiteit bleek cruciaal o.m. door een sterk gecontesteerd voorbeeldgedrag vanwege 
de zonechef.  

Verder toont dit onderzoek aan dat er in de politiezone integriteitsschendingen zijn voorgekomen zowel 
ter gelegenheid van de uitvoering van de politietaak als in de naleving van interne, organisatiegebonden 
regels en in de privésfeer. Niet het minst blijkt dit het geval voor de korpsleiding en andere 
leidinggevenden. 

5.4 Aanbevelingen 

5.4.1 Aanbevelingen op niveau van de leiding van de PZ 

5.4.1.1 Korpschef 

Om al deze redenen staat de geloofwaardigheid en legitimiteit van de dienstdoende korpschef sterk 
onder druk en is hij volgens het Comité P niet langer in staat om adequaat leiding te geven aan de 
PZ Kanton Borgloon.  

Het Comité P beveelt aan dat een sterk signaal wordt gegeven dat komaf wordt gemaakt met de 
beschreven toestand. Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden. 

In de eerste plaats beveelt het Comité P de bevoegde bestuurlijke overheid aan om met spoed de 
plaats van korpschef vacant te verklaren.  

Vanuit het perspectief van een grotere externe onkreukbaarheid én van het overstijgen van interne 
verdeeldheid is het daarbij vervolgens aanbevelenswaardig dat maximaal inspanningen worden geleverd 
om externe kandidaten aan te moedigen om zich kandidaat te stellen.  

Vanuit hetzelfde perspectief en zonder vooruit te willen lopen op de selectie van een nieuwe 
mandaathouder, zal verandering en beleidsomslag in functie van meer (integriteits)beleid daarbij 
maximaal slaagkans hebben indien een nieuwe en externe kapitein aan het roer van het schip 
komt.  

5.4.1.2 Adjunct-korpschef en verantwoordelijke Dienst Intern Toezicht 

Het Comité P beveelt aan dat een (ver)nieuw(d)e korpsleiding voldoende beleidsmatige ondersteuning 
krijgt m.i.v. een performante dienst intern toezicht (DIT). Ook hier dient het Comité P te besluiten dat 
de huidige verantwoordelijke DIT en tevens adjunct-korpschef onvoldoende bewijs levert van de vereiste 
kennis en kunde hieromtrent.  

Het Comité P beveelt aan dat deze functie aan een andere officier wordt toebedeeld. Indien snel wordt 
overgegaan tot het aanstellen van een plaatsvervangende of nieuwe korpschef, lijkt het raadzaam dat 
het intern toezicht nauw door deze wordt opgevolgd dan wel (en eventueel tijdelijk) door deze zelf wordt 
behartigd.  

In dit perspectief spreekt het vanzelf dat een mogelijke plaatsvervangende korpschef die dit toezicht zou 
opnemen niet de huidige adjunct-korpschef kan zijn. 
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Vervolgens dient werk te worden gemaakt van een nieuwe uitbouw en leiding van deze dienst conform 
de directieven in de CP3 en de aanbevelingen van het Comité P ter zake. Daarbij is het aanbevolen dat 
wordt gestart met een correcte registratie van klachten en disfuncties zodanig dat (in)zicht kan worden 
verkregen op (in) de aard en omvang ervan. Met zulke cijfers kan de PZ ook worden vergeleken met 
andere korpsen (cf. benchmarking). Het laat ten slotte ook toe om integriteit te monitoren via o.m. 
analyse van deze en andere gegevens.  

5.4.1.3 Leiding in de functionaliteiten 

Wat betreft het officierenkader dat de operationele leiding van de basisfunctionaliteiten en diensten 
waarneemt, stelt zich minstens een probleem naar de interventiedienst. De operationele leiding hiervan 
wordt (tot tevredenheid van velen) momenteel waargenomen door de hoofdinspecteurs maar verdient 
meer beleidsmatige aansturing en daadwerkelijke supervisie en dit van een officier die met de 
nodige objectiviteit en onafhankelijkheid kan handelen. Volgens het gevoerde onderzoek komt de 
huidige officier tevens adjunct-korpschef er niet toe deze taak volwaardig op te nemen.  

Het Comité P beveelt bijgevolg aan dat deze functie daadwerkelijk wordt ingevuld. 

In het algemeen verdienen de verantwoordelijken van de basisfunctionaliteiten verder meer 
beleidsmatige ondersteuning en aansturing, mogelijkerwijze via de uitbouw van een 
managementteam onder aansturing en opvolging van een nieuwe korpschef. Dit zal ook meer 
afstemming en ‘kalibrering’ kunnen brengen betreffende een  integriteitsbeleid voor de verschillende 
basisfunctionaliteiten.  

Om deze veranderingen te doen slagen, is eveneens een goede functiebeschrijving van deze 
commissarisfuncties vereist.  

5.4.2 Aanbevelingen met betrekking tot het integriteitsbeleid 

Aansluitend bij voorgaande aanbevelingen en i.h.b. betreffende het ernstig nemen van de uitbouw van 
een integriteitsbeleid in de PZ onderstreept het Comité P de nood aan volgende maatregelen:  

1) het uitvoeren van een grondige probleemanalyse betreffende integriteit(srisico’s) in functie 
van diensten/functies en in functie van doelgroepen (bv. wijk, recherche, verkeer, administratie, 
evenals bv. informanten, minderheden, …)  (cf. onderbouw en differentiatie van beleid);  

2) stoppen met een politiek van ‘cliëntelisme’ en van ‘twee maten en twee gewichten’ en dit 
omvormen tot een politiek van consequentie met heldere boodschappen en het toepassen van 
een ‘walk your talk’-principe door de korpsleiding (cf. beleidsconsistentie en ‘fairness’); 

3) het brengen van meer ‘fairness’ in het beleid42. Dit verwijst naar de nood aan (meer) 
rechtvaardigheid van het beleid in de perceptie van de medewerkers en dit m.b.t.: 

- de rechtvaardigheid in de besluitvorming die de toekenning van beloning of straf voorafgaat 
(procedurele fairness); 

- de juistheid en rechtvaardigheid van de beloningen of straffen op zich (distributieve 
fairness); 

- de rechtvaardige bejegening en behandeling met respect van de medewerkers i.h.b. door 
sleutelfiguren in de organisatie (interactionele fairness), en; 

- het verantwoorden van beslissingen en besluitvorming, incl. een open en oprechte 
communicatie hieromtrent (informationele fairness); 

  

                                                 
42  M. VAN TANKEREN & A. VAN MONTFORT, Schieten we er ook wat mee op? De effectiviteit van het integriteitsbeleid van 

de Nederlandse politie. In A. DE SCHRIJVER, E. KOLTHOFF, K. LASTHUIZEN, P. VAN PARIJS, E. DEVROE (eds), Integriteit 
en deontologie, Cahiers Politiestudies, 2012, jg. 3, nr. 24, pp. 131-150, 138.  
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4) ontwikkeling van een stimulerende strategie in functie van morele fitheid en alertheid via 
o.m. bijkomende (dilemma)training, systematisch integreren van integriteitsthema’s in 
vergaderingen, briefings e.a. In dit verband dient de korpsleiding de rol van ‘moral manager’ 
aan te nemen die zijn medewerkers ondersteunt en stimuleert om zich integer te gedragen43. 
Het is onze overtuiging dat de PZ daarbij op termijn nood heeft aan het bespreekbaar maken 
van het onderwerp integriteit én (on)gewenste omgangsvormen en dit bv. in een volgorde van 
uitspreken (waar zit men mee en wat vindt men hierover?), bespreken (het toetsen van vragen 
en dilemma’s aan normen & waarden, codes, …), afspreken (afspraken vastleggen) en 
aanspreken (een veilige sfeer realiseren waardoor collega’s elkaar kunnen aanspreken op 
zaken);  

5) het passief en actief monitoren van de integriteit; 

6) uitbouw en toepassing van een passend communicatieplan betreffende het integriteitsbeleid en 
i.h.b. van eventuele schendingen. 

5.4.3 Tot slot 

De hiervoor geformuleerde aanbevelingen willen bijdragen tot een verbeterde en alleszins meer integere 
politiewerking in de PZ Kanton Borgloon. Tijdens de uitvoering van het toezichtsonderzoek is namelijk 
gebleken dat de politiezone over veel gemotiveerde en geëngageerde medewerkers beschikt en er dus 
een groot potentieel aanwezig is. 

                                                 
43  J. MAESCHALK, Kan een integriteitsbeleid in de politie werkelijk een verschil maken op de werkvloer? In A. DE 

SCHRIJVER, E. KOLTHOFF, K. LASTHUIZEN, P. VAN PARIJS, E. DEVROE (eds), Integriteit en deontologie, Cahiers 
Politiestudies, 2012, jg. 3, nr. 24, pp. 111-130, 125.  
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6 POLITIEZONE SCHAARBEEK/EVERE/ST-JOOST-TEN-NODE 

6.1 Aanvankelijk onderzoek in 2010 

Eind december 2009 greep op de openbare weg te Schaarbeek een diefstal met geweld plaats. 
Onmiddellijk na de feiten nam de klager telefonisch contact op met de politiezone Schaarbeek/Evere/St-
Joost-ten-Node, alwaar, volgens betrokkene, laks gereageerd werd. Het zou “te laat” geweest zijn om 
een patrouille ter plaatse te sturen en de klager moest zelf naar het bureel komen voor aangifte. Vragen 
rezen dan ook over het telefonisch onthaal, het interventiebeleid, de slachtofferbejegening maar vooral 
ook over de recherchematige aanpak van het feit aangezien o.a. sprake was van een onzorgvuldige 
samenstelling en slechte kwaliteit van het fotoboek dat aan de klager werd voorgelegd.  

Uit het initieel gevoerde onderzoek door de Dienst Enquêtes P bleken vooral in deze recherchematige 
aanpak enkele structurele problemen, met name:  

1) problemen in de samenstelling van fotoboeken van verdachten, gedeeltelijk als gevolg van de 
gebruikte software; 

2) onvolledige vatting van identificeerbare documenten in de ANG, o.a. als gevolg van door 
slachtoffers niet aangeleverde gegevens (zoals serienummers van bepaalde documenten), 
waardoor latere recherchematige exploitatie bezwaard werd en; 

3) de opvolging van dergelijke dossiers door de APO-officieren van de politiezone. 

 

Door het Vast Comité P werden in 2010 volgende aanbevelingen aan de politiezone meegegeven:  

1) de nodige maatregelen te overwegen om, in overleg met het AIK Brussel, de kwaliteit van de 
aan de benadeelden voorgelegde fotoboeken te verhogen; 

2) in  interne onderrichtingen het belang te benadrukken van de volledigheid van signaleringen in 
de ANG, met het oog op latere recherchematige exploitatie van deze gegevens. De 
controleprocedures, indien nodig, verder uit te bouwen en; 

3) na te gaan in welke mate de operationele exploitatie van nuttige onderzoekselementen 
voldoende gegarandeerd wordt, in het licht van het potentiële risico dat de APO-officier 
onvoldoende initiatieven neemt. 

6.2 Opvolging in 2011 

Na het nodige aandringen werden uiteindelijk door de politiezone een aantal stappen ondernomen ter 
remediëring van de aanvankelijke tekortkomingen. Naast onderzoek naar de mogelijke individuele 
disfunctie van de onthaalbediende en verfijning van de instructies inzake calltaking om de kans op 
herhaling van dergelijk incident te verkleinen, werden stappen ondernomen om de kwaliteit van de 
fotoboeken te verhogen. Opvallend in deze zaak was echter dat ook, na contactname met het AIK 
Brussel, aanvankelijk enig misverstand bleef bestaan omtrent de toe te passen werkwijze. Het Vast 
Comité P nam dan ook het initiatief om de directie van de operationele politionele informatie van de 
federale politie expliciet te wijzen op de vastgestelde problemen bij de toepassing van de door haar 
verspreide software. 

In welke mate de politiezone ook effectief structureel een beter toezicht op de volledigheid van de 
vatting kon of wilde realiseren, werd echter minder duidelijk. Door de zone werd in dit verband slechts 
een schijnbaar beperkte oplossing vooropgesteld, met name een sensibilisering via het ter sprake 
brengen van de problematiek door de directeur strategie op een vergadering met de APO-officieren. 

6.3 Opvolging in 2012 

In 2012 werd overgegaan tot een dubbele opvolging: m.b.t. het tweetaligheidsniveau van de 
gespecialiseerde slachtofferbejegening in de politiezone en m.b.t. de resultaten van de politiezone op het 
vlak van registratie van documenten, identificeerbaar via identificatienummers, in de ANG. 
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6.4 Onderzoeksbevindingen 

6.4.1 Beschikbaarheid van Nederlandstalige slachtofferbejegening 
Tijdens het initieel onderzoek44 bleek dat er aan de klager wel Nederlandstalige slachtofferbejegening ter 
beschikking werd gesteld, maar restte de vraag in welke mate er geen structureel gebrek was aan 
Nederlandstaligen op deze dienst. Bij herbevraging in april 2012 bleek dat in de politiezone 
14 personeelsleden werden ingezet in de betrokken materie. Al deze medewerkers, die ook buiten de 
kantooruren contacteerbaar en terugroepbaar zijn, zijn administratieve medewerkers niveau A: 11 
Franstaligen (waarvan 3 over een SELOR-tweetaligheidsattest beschikken) en 3 Nederlandstaligen. Op 
dit vlak is de toestand niet gewijzigd ten opzichte van 2011. 

Bijkomend werd de dienst intern toezicht van de politiezone bevraagd over het feit of er in de periode 
januari 2011 tot eind april 2012: (1) enig probleem in de politiezone werd vastgesteld omtrent de 
beschikbaarheid van een Nederlandstalige gespecialiseerde medewerker slachtofferbejegening, en (2) er 
in die periode enige klacht van een burger bij de politiezone werd geuit omtrent het eventueel niet 
beschikbaar zijn van een dergelijke medewerker. Beide vragen werden negatief beantwoord. Er werden 
op dit punt geen problemen vastgesteld. In de databank van het Vast Comité P zijn er evenmin 
dergelijke klachten met betrekking tot de politiezone gekend. 

6.4.2 Registraties in de ANG 
Ter sensibilisering van de materie werd in de zone, in september 2011, een korpsonderrichting verspreid 
met betrekking tot de ‘seining van identificeerbare voorwerpen’. Hierin wordt, met het oog op 
optimalisatie van volledige en correcte vatting in de ANG, de aandacht gevestigd op het duidelijk 
vermelden van identificatienummers van identiteitskaarten, paspoorten, bankkaarten, SIS-kaarten, enz. 
in het proces-verbaal.  

Teneinde na te gaan of hiermee ook effectief resultaat werd bereikt, werd overgegaan tot een analyse 
van een extractie van de ANG. Met name van de bank-/kredietkaarten die door de politiezone 5344 in de 
ANG werden geregistreerd in de periode 1 januari 2010 tot 1 juni 2012 en zulks onafhankelijk van het 
misdrijf dat ten grondslag ligt aan de registratie in de ANG. Hierbij bleek echter dat zelfs na de 
sensibilisering in de zone minder dan 25% correcte registraties werden bereikt45: 

Tabel 12  Procentuele correcte registraties van bank- en kredietkaarten, in de ANG, door de PZ 5344 

in de periode 01/01/2010 tot en met 31/05/2012 

Periode 

Totaal aantal, in de ANG, 

geregistreerde 

bank/kredietkaarten 

Correcte registratie van 

identificatienummer46 
Percentage 

01/01/10 – 31/12/10 2501 380 15,19% 

01/01/11 – 31/12/11 2777 513 18,47% 

01/01/12 – 31/05/12 935 220 23,53% 

 

Aanvullend werd nagegaan of bij de meer ernstige feiten een correctere registratie kon worden 
vastgesteld. Wanneer eenvoudige diefstallen (zonder verzwarende omstandigheden), die het grootste 
gedeelte van de registraties uitmaken, niet mee worden geteld,  bedragen deze percentages 
respectievelijk 15,44% (voor gans 2010), 17,03% (voor gans 2011) en 27,44% (voor de eerste vijf 
maanden van 2012). Deze cijfers geven met andere woorden niet echt een verschillend beeld. Er blijkt 
dus wel een stijging in correcte registraties vast te stellen sinds eind 2011 een onderrichting in de 
politiezone werd opgesteld, maar de cijfers blijven desondanks bijzonder laag liggen. 

Er dient op gewezen dat in het aanvankelijk onderzoek door de politiezone de aandacht gevestigd werd 
op de moeilijkheid om klagers, die op het ogenblik van hun klacht niet beschikken over alle 

                                                 
44  Dossier 3005/2010. 
45  De analyse werd, vanwege de moeilijkheid van interpretatie, beperkt tot de Belgische bank- en kredietkaarten, dit wil 

zeggen dat de kaarten waarbij in de registratie een andere dan de Belgische nationaliteit werd aangegeven, niet werden 
weerhouden. 

46  Onder correcte registratie wordt verstaan: de registratie van een identificatienummer bestaande uit 12 of 16 cijfers. 
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identificatienummers van hun bankkaarten, te overtuigen om later opnieuw contact op te nemen met de 
politie om deze bijkomende gegevens te melden. Er is met andere woorden mogelijk een probleem op 
het vlak van ‘aanvullende’ aangiftebereidheid. Vanuit het standpunt van de klager wordt de 
aangifte/melding aan ‘Card Stop’ immers veel essentiëler dan de aanvullende melding van bepaalde 
identificatienummers aan de politie. Nazicht op de website van CardStop leert dat in 2011 ongeveer 
1 miljoen kaarten werden geblokkeerd, waarvan 180.000 ingevolge diefstal47. Bovendien geeft de 
website met vermeldingen als “Een telefoontje naar Card Stop op het nummer 070 344 344 volstaat om 

uw kaart te blokkeren en eventueel misbruik te voorkomen” niet echt een aanzet om burgers te 
overtuigen evenveel zorg aan een aangifte bij de politie te besteden.  

Navraag bij de dienst van de federale politie verantwoordelijk voor het beheer van de operationele 
informatie (CGOI) leerde dat deze er zich van bewust is dat de registratie van bank- en/of 
kredietkaarten in de ANG verschillende problemen oplevert, o.a. omdat: sommige bankkaarten geen 
kaartnummer dragen en een bankkaartnummer niet noodzakelijk uniek is. Hierdoor wordt van een 
bankkaart in de ANG het bankrekeningnummer en niet het kaartnummer geregistreerd. Onaangenaam 
bijkomend effect is echter dat het slachtoffer van zijn bank na de feiten een nieuwe bankkaart zal 
krijgen die hetzelfde nummer draagt aangezien zijn bankrekening als dusdanig uiteraard niet wijzigt. Dit 
verkleint de waarde die het kwestige identificatienummer heeft als nuttig controlemiddel. Dit neemt niet 
weg dat correcte registratie van bank- en/of kredietkaarten in de ANG nuttig blijft, maar dan niet zozeer 
vanuit controleperspectief maar wel vanuit recherchematig onderzoeksperspectief: bijvoorbeeld naar 
aanleiding van opzoekingen in verband met een, tijdens een huiszoeking aangetroffen, reeks 
bankkaarten. Eerdere correcte registratie laat dan toe om op eenvoudige wijze de link te leggen met 
eerdere misdrijven. 

De supra aangehaalde problemen zijn eigen aan deze materie en met andere woorden onafhankelijk van 
de politiezone. Teneinde de situatie van de PZ 5344 in een breder kader te kunnen contextualiseren, 
werd daarom overgegaan tot een vergelijking met de registraties van vijf andere politiezones48. Voor 
deze vijf politiezones werd een analoge extractie uit de ANG (registratie van bank- en kredietkaarten in 
de ANG over dezelfde periode) geanalyseerd. 

Er bleek dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van de registratie, gaande van slechts 7 procent 
correcte registraties tot iets meer dan 60 procent correcte registraties49. Dit verschil is des te 
opvallender aangezien er voor beide uiterste zones toch sprake is van telkens ongeveer 9000 kaarten 
over een referteperiode van 29 maanden. 

Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de politiezone 5344 met haar slechte score geen uitzondering blijkt 
te zijn. Van de thans, in totaal, zes gecontroleerde politiezones blijken er immers vijf een score van 
hoogstens 27% correcte registraties te hebben, enkel één politiezone (de politiezone Charleroi) doet 
beduidend beter met 60 procent correcte registraties. 

6.5 Conclusies 

Er blijkt dat, op het vlak van structurele beschikbaarheid van Nederlandstalige slachtofferbejegenaars, in 
de politiezone geen noemenswaardige wijzigingen plaatsvonden vergeleken met de toestand in 2011. 
Momenteel zijn er in totaal veertien, op dit vlak, gespecialiseerde medewerkers werkzaam waarvan er 3 
Nederlandstalig zijn en nog 3 andere Franstalig maar beschikkend over een SELOR-tweetaligheidsattest. 
Een bijkomende navraag bij de dienst intern toezicht van de politiezone Schaarbeek/Evere/St-Joost-ten-
Node of er in de periode januari 2011 tot eind april 2012 enig probleem in de politiezone werd 
vastgesteld omtrent de beschikbaarheid van een Nederlandstalige gespecialiseerde medewerker 
slachtofferbejegening, en/of er enige klacht van een burger bij de politiezone werd geuit omtrent het 
eventueel niet beschikbaar zijn van een dergelijke medewerker, bleek negatief. 

                                                 
47  Het Card Stop-callcenter registreerde in 2011 831.629 oproepen en er werden 1.020.220 kaarten geblokkeerd, waarvan 

179.559 als gevolg van diefstal. 
48  Deze vijf politiezones werden als volgt geselecteerd: 2 Nederlandstalige, twee Franstalige en één Brusselse. Hierbij 

werden ook de zones uit dezelfde taalrol geografisch gespreid zodat in totaal uit vijf verschillende provincies werd 
geselecteerd. Tot slot kan toegevoegd worden dat er geen kleine zones werden weerhouden om te vermijden dat de 
werklast te verschillend zou zijn in vergelijking met de politiezone Schaarbeek. Dit leidde tot volgende selectie: (1) de 
politiezone Brussel-Zuid (Anderlecht/St-Gillis/Vorst); (2) de politiezone Charleroi; (3) de politiezone Namur; (4) de 
politiezone Gent en (5) de politiezone Leuven. 

49  Hierbij dient er uitdrukkelijk op gewezen dat deze vergelijkende analyse slechts gebeurde ter interpretatie van de 
kwaliteit van registratie door de PZ Schaarbeek/Evere/St-Joost-ten-Node en dat met andere woorden met de vijf 
betrokken politiezones geen contact werd opgenomen ter contextualisering van hun ‘registratieresultaat’. 
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Wat de correcte registratie van bank- en/of kredietkaarten in de ANG betreft, bleek dat de politiezone in 
het najaar van 2011 een interne onderrichting opstelde om de aandacht te vestigen op de correcte, 
volledige, registratie van identificatienummers van voorwerpen. Uit een analyse van gegevens verstrekt 
door CGO blijkt echter dat het resultaat nog steeds bijzonder laag ligt. In 2012 is een lichte verbetering 
zichtbaar maar bedraagt de correcte registratie van bank- en/of kredietkaarten nog altijd maar ongeveer 
25% van alle door de politiezone in de ANG geregistreerde kaarten. Aangezien CGO, in het licht van het 
belang en de noodzaak van door politiediensten uitgevoerde controles, prioritair belang hecht aan een 
correcte registratie van identiteitsdocumenten werden tot op heden door deze dienst nog geen 
kwaliteitscontroles verricht op de correcte registratie van bankkaarten in de ANG. Een beperkte analyse 
van vijf andere politiezones over dezelfde periode leert dat, met uitzondering van één zone, de 
resultaten daar even bedroevend blijken te zijn.  

De resultaten van huidig onderzoek werden overgemaakt aan de politiezone Schaarbeek/Evere/St-Joost-
ten-Node met het oog op sensibilisering en aangehouden inspanningen op het vlak van correcte 
registratie in de ANG. De vaststellingen inzake registraties in de ANG zullen ter kennis worden gebracht 
van de federale politie enerzijds en de Vaste commissie van de lokale politie anderzijds. 
Niettegenstaande begrip kan worden opgebracht voor de moeilijkheden inherent aan een correcte 
registratie in de ANG op het vlak van bank- en kredietkaarten, leert de beperkte steekproef die werd 
uitgevoerd immers dat er grote verschillen zijn in de correctheid van registraties en dat het met andere 
woorden mogelijk moet zijn om deze kwaliteit te verbeteren. 
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7 POLITIEZONE GAUME 

7.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

In de loop van 2007 en 2008 stelden commissarissen-auditors van de Dienst Enquêtes P binnen de 
politiezone Gaume diverse disfuncties vast naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten in het 
kader van gerechtelijke dossiers. Verschillende van die gerechtelijke dossiers die weerklank vonden in 
de lokale pers, hadden betrekking op officieren uit de politiezone. 

Het onderzoek, dat aanvatte in maart 2009 en liep tot februari 2010, had betrekking op de aspecten 
“leiderschap” en “procedures”. De onderzoeksdaden bestonden voornamelijk uit plaatsbezoeken, die 
gepaard gingen met verhoren en gesprekken. In maart 2010 werd een syntheseverslag overgemaakt 
aan het Vast Comité P. Rekening houdend met de evolutie van de situatie werd het syntheseverslag in 
juli 2011 geactualiseerd op basis van nieuwe gesprekken. Er werden nog plaatsbezoeken gedaan. Het 
syntheseverslag werd dan overgemaakt aan de korpschef die erop gereageerd heeft in september 2011 
via een brief waarin hij zijn eigen argumenten naar voor schoof. In december 2011 werd een eindverslag 
opgesteld, waarin rekening gehouden werd met het standpunt van de korpschef. In januari 2012 
besliste het Vast Comité P om het toezichtsonderzoek af te sluiten. 

7.2 Vaststellingen 

Over het algemeen is in de politiezone Gaume de wil om goed te doen waarneembaar. De wijze waarop 
de aanbevelingen van een eerdere audit50 die in 2006 werd uitgevoerd door de AIG door de leiding 
opgevolgd waren, illustreert dit. In de politieposten zetten hoofdinspecteurs en inspecteurs zich echt ten 
volle in om de werking van hun diensten te verbeteren. 

De geleverde inspanningen leiden tot nieuwe procedures die vaak behandeld worden in dienstnota’s. De 
bestudeerde thema’s lijken aan te tonen dat, nadat ze ingevoerd zijn, deze nieuwe procedures vaak 
geëvalueerd kunnen worden maar dat, in voorkomend geval, er weinig rekening wordt gehouden met 
die evaluaties om eventueel bij te sturen. Er zijn regels bepaald, zowel op het niveau van de 
operationele procedures als op het vlak van de interne werking, zonder dat de opvolging ervan steeds 
gewaarborgd wordt. Het is veelzeggend dat de leiding pas initiatieven heeft genomen om diverse 
procedures bij te sturen, nadat wij aandacht hadden besteed aan de evaluatie van die procedures.  

Het gebrek aan opvolging dat aanvankelijk vastgesteld werd, is niet echt een verrassing gegeven het feit 
dat de korpschef niet op alle leden van het officierenkader kon rekenen. Tuchtprocedures opgestart 
tegen twee afzonderlijke officieren leken te bevestigen dat het moeilijk bleef om het officierenkader te 
beheren. 

Het beheer van de in beslag genomen en/of gevonden voorwerpen werd verbeterd in de politieposten. 
Enkel de kwestie van de in beslag genomen voertuigen en hun opslag bleef problematisch. De materie 
werd nochtans ook in 2008 behandeld in een interne nota. Die nota voorzag onder meer dat de officier 
verkeer belast was met de opvolging van en het toezicht op de inbeslagnames van de voertuigen 
waarvan hij geacht werd op de hoogte te zijn gebracht via de ISLP-module informatie. Uit een contact 
met de officier verkeer bleek dat een dergelijke opvolging en controle door die laatste niet effectief was. 
Als reden hiervoor haalde hij een gebrek aan tijd aan… 

In Virton werden het meeste voertuigen in beslag genomen, meer bepaald wegens gebrek aan 
verzekering. In beslag genomen voertuigen stonden, sommige sinds geruime tijd, geparkeerd op een 
berm langs de openbare weg, op de N 82, tegenover de politiepost van Virton. Op deze “opslagplaats” 
waren ook voertuigen gestald die waren getakeld om administratieve redenen (hinderlijk of gevaarlijk 
geparkeerd, achtergelaten voertuigen, …) aangezien er geen gemeentelijke autobewaarplaats is. Een 
dergelijke situatie plaatste de lokale politie in een delicate positie, mogelijk zelfs in strijd met de wet. 

De politiezone Gaume beschikt over zes specialisten geweldbeheersing “dwang met vuurwapen” en drie 
specialisten geweldbeheersing “dwang zonder vuurwapen”. Per opleidingsdag kunnen er twaalf 
politieambtenaren van de zone (een groep van zes per halve dag) training volgen. Die capaciteit volstaat 
in theorie ruimschoots om alle politiepersoneel van de politiezone jaarlijks de normen opgelegd door de 
omzendbrief GPI 48 te kunnen laten naleven. In de loop van het jaar 2009 voorzag het programma vier 

                                                 
50  Vijf van de tien aanbevelingen geformuleerd door de AIG hielden rechtstreeks verband met de domeinen waarop dit 

toezichtsonderzoek betrekking had, met name leiderschap en procedures. 
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modules (de controle van een voetganger, de controle van een voertuig + bestuurder, de controle van 
een gebouw en het beheer van een conflict met een persoon). Tijdens die sessies werd er geschoten en 
werden er interventietactieken en -technieken aangeleerd. Uiteindelijk werden enkel de drie eerste 
modules gegeven en werd er geen sessie gewijd aan de eindevaluatie, zoals voorzien in de voornoemde 
omzendbrief. Als reden hiervoor werd ook hier tijdsgebrek aangehaald. De politieposten van de zone 
genoten autonomie voor de inschrijving van hun personeel voor de wekelijkse sessies geweldbeheersing 
in die zin dat de politieposten zelf bepaalden welke van hun personeelsleden een trainingssessie zouden 
bijwonen in functie van het quotum dat hen was toegekend. Er was geen geautomatiseerde opvolging 
van de trainingen. De deelnames werden wel opgetekend in een register waarin, voor elk personeelslid, 
de gevolgde modules en het aantal trainingssessies vermeld werden. Uit de registraties die ons werden 
meegedeeld bleek dat in het jaar 2009 de operationele personeelsleden gemiddeld twee van de drie 
georganiseerde modules hadden gevolgd en gemiddeld aan bijna drie sessies hadden deelgenomen. De 
normen voorzien door de GPI 48 werden dus voor de meeste leden van de doelgroep niet nageleefd. 
Slechts zesentwintig politieambtenaren hadden vier of vijf sessies bijgewoond. Hierbij dient opgemerkt 
dat vier officieren van de politiezone in 2009 aan geen enkele sessie hadden deelgenomen, waaronder 
de korpschef en een commissaris die deel uitmaakte van de zonale leiding en die ingeschreven was op 
de permanentierol van de officieren, net zoals de korpschef. Wij wijzen erop dat de situatie niettemin 
verbeterd was in vergelijking met die van het jaar 2008, toen de gemiddelde deelnamegraad per 
personeelslid iets minder dan twee sessies bedroeg en zeven politieambtenaren, alle graden door elkaar, 
geen enkele sessie hadden bijgewoond. De korpschef had in maart 2009 een dienstnota uitgevaardigd 
ter attentie van alle personeelsleden van de politiezone met als onderwerp het verbod om de 
bewapening te dragen wanneer men geen of onvoldoende opleiding en/of training gevolgd had. Hierbij 
werd uitdrukkelijk de verplichting inzake schieten in herinnering gebracht van verscheidene leden van 
het personeel waarvan aangenomen werd dat ze te weinig opleiding hadden gevolgd. In de loop van het 
jaar 2010 is de participatiegraad van de personeelsleden aan de sessies GPI 48 verbeterd, ook die van 
de officieren. De meegedeelde cijfers voor het jaar 2011 (tot de maand mei) bevestigen deze tendens. 

7.3 Conclusies 

Over het algemeen is in de politiezone Gaume de wil om goed te doen waarneembaar. De wijze waarop 
de aanbevelingen van een eerdere audit die in 2006 werd uitgevoerd door de AIG door de leiding 
opgevolgd waren, illustreert dit. Toch moeten er nog bijkomende inspanningen geleverd worden op het 
vlak van het beheer van in beslag genomen voertuigen. Hetzelfde geldt voor de opvolging van de 
deelname van de operationele personeelsleden van de politiezone aan de trainingen inzake 
geweldbeheersing, in naleving van de normen voorzien door de omzendbrief GPI 48.  

7.4 Aanbevelingen 

Gelet op de gedane vaststellingen, kunnen enkele aanbevelingen worden geformuleerd: 

1) Het is noodzakelijk dat de korpschef, die klaarblijkelijk zijn verantwoordelijkheid wil opnemen, 
zich correct gedraagt en nauwgezet zijn functie uitoefent; 

2) Zorgen voor een betere opvolging van het beheer van in beslag genomen voertuigen; 

3) De normen voorzien door de omzendbrief GPI 48 naleven. 
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8 POLITIEOPTREDEN TIJDENS EEN SOCIAAL CONFLICT 

8.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Terwijl er een sociaal conflict aan de gang is bij de firma MEISTER BENELUX, proberen twee 
bewakingsfirma’s daar, in opdracht van de commercieel directeur van de fabriek, stukken weg te halen 
die vervaardigd zijn op de site van SPRIMONT. De aanwezige werknemers lichten onmiddellijk de lokale 
politie en hun vakbondsafgevaardigden in. Tijdens die actie, waarover snel bericht wordt in de media, 
wordt gewag gemaakt van het gebruik van verboden wapens en van het feit dat de leden van de private 
militie onder politie-escorte teruggekeerd zouden zijn naar Duitsland, zonder eerst geïdentificeerd te 
zijn. 

Daar de op ruime schaal verspreide informatie erop scheen te wijzen dat het politieoptreden gefaald 
had, belastte het Vast Comité P zijn Dienst Enquêtes onmiddellijk met een toezichtsonderzoek. Na 
goedkeuring van het stappenplan waarin alle geplande onderzoeksdaden aan bod kwamen per 
gestructureerd thema en op basis van het analysemodel voor het beheer van een gebeurtenis door de 
politiediensten, werden de nodige documenten opgezocht en gesprekken en verhoren gehouden. Bij die 
onderzoeksdaden werden de sleutelfiguren van de politiezone SECOVA betrokken, net als die van 
DGA/DAO, CGO/CIC LUIK, DGS/DSJ/juridisch advies operaties, de Nationale School voor Officieren, de 
lokale bestuurlijke overheid, de arbeidsauditeur van LUIK, de magistraat van het parket van LUIK die 
wachtdienst had op de dag van de feiten, de sociaal bemiddelaar en de vakbondsafgevaardigden. 

8.2 Vaststellingen 

8.2.1 Intelligence led policing 
De vraag om interventie van een politiedienst op de site van de firma MEISTER BENELUX wordt door het 
CIC van LUIK doorgegeven aan de beschikbare interventieploeg. De aanvankelijk meegedeelde 
informatie is weinig precies. De hoofdinspecteur, teamleider die al had gehoord over het sociaal conflict 
bij die firma, neemt contact op met de verantwoordelijke voor het politiecommissariaat van SPRIMONT, 
die hem de historiek van het sociaal conflict schetst. Vertrouwend op die bijkomende informatie, gaat de 
interventieploeg ter plaatse voor een eerste evaluatie van de situatie. Op basis van de ingewonnen 
informatie bij de commercieel directeur van de site, past de interventieploeg haar dispositief aan en 
waakt ze erover dat niemand de site van de onderneming verlaat of betreedt. De officier van 
bestuurlijke politie met wachtdienst wordt ingelicht over de situatie. Nadien werden op organisatorisch 
vlak geen initiatieven genomen om systematisch informatie in te winnen. Er werd geen dispositief in 
plaats gesteld, er werd geen personeelslid aangeduid, evenmin teruggeroepen, om die sleutelrol te 
vervullen. Aan de lijnspolitiediensten werd evenmin gevraagd om geregeld verslag uit te brengen over 
de situatie noch om alle nuttige informatie mee te delen. De politieverantwoordelijken hebben bovendien 
niet systematisch onderling alle informatie uitgewisseld waarvan ze kennisnamen tijdens hun 
activiteiten. 

Inzake informatiedoorstroming heeft het CIC LUIK een belangrijke rol gespeeld, met de goedkeuring van 
de politiezone SECOVA en overeenkomstig het protocolakkoord dat hen bindt. Het CIC heeft immers de 
informatie doorgestuurd aan de overheden, de naburige lokale politiezones en de ondersteunende 
diensten van de federale politie. 

8.2.2 Risicoanalyse 
De risicoanalyse berust grotendeels op de kwaliteit en de relevantie van de ingezamelde informatie. 
Gezien de hiervoor gedane vaststelling kon die dus slechts gedeeltelijk verricht worden. De risico’s 
rechtstreeks gebonden aan de aanwezigheid van twee groepen personen met uiteenlopende belangen 
werden geïdentificeerd en in rekening gebracht bij de inplaatsstelling van het politiedispositief. Aan dit 
risico werd voortdurend aandacht besteed en de evolutie ervan had een invloed op de politie-effectieven 
die een versperring opwierpen, alsook op hun kledij en hun uitrusting. Op basis van diezelfde analyse 
werd de uitvoering van bepaalde opdrachten bovendien verspreid over de ter plaatse aanwezige politie-
eenheden. 

De politiemaatregelen die uit die vaststellingen hadden moeten voortvloeien, werden echter niet 
onmiddellijk ten uitvoer gelegd om opportuniteitsredenen gelinkt aan de context. Een analyse van de 
risico’s gebonden aan die maatregelen had het echter mogelijk moeten maken om hun uitgestelde 
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uitvoering te objectiveren in afwachting dat de verschillende parameters waarmee rekening moest 
worden gehouden gunstiger waren. 

Indien de politiediensten onmiddellijk rekening hadden gehouden met de wens van de werknemers om 
klacht in te dienen wegens gewelddaden, dan had er een sfeer van meer vertrouwen tussen alle 
werknemers en de politie geschapen kunnen worden, wat de dialoog en de onderhandelingen 
vergemakkelijkt zou hebben. 

8.2.3 Wettelijk en reglementair kader – betrekkingen met de overheid 
De politie is opgetreden in het kader van een sociaal conflict. Het is bewakingsondernemingen verboden 
om zich in te laten met of tussen te komen in een arbeidsconflict overeenkomstig de bepalingen van de 
wetgeving inzake de private veiligheid51. De bewakingsondernemingen die zich op de site bevinden, zijn 
bovendien buitenlandse ondernemingen die niet in het bezit zijn van een vergunning52 afgeleverd door 
de minister van Binnenlandse Zaken. Ze kunnen bijgevolg niet als dusdanig beschouwd worden, maar de 
manier waarop ze uitgerust en georganiseerd waren, gaf te denken dat de wet op de private milities53 op 
hen van toepassing was. Op vraag van de sociaal bemiddelaar, werden de wettelijke basissen aan de 
optredende politieambtenaren gemeld door de dienst belast met de private veiligheid van de federale 
overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die de politieambtenaren aanraadde om de overtreders te 
identificeren en een proces-verbaal op te maken. Wat de openbare orde betreft, had de politie die 
moeten handhaven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 augustus 199254 gezien de 
aanwezigheid van twee groepen van personen met uiteenlopende belangen die bereid waren de 
confrontatie aan te gaan. 

De bestuurlijke overheid was betrokken bij het beheersen van het conflict zodra de eerste informatie in 
het bezit was van de politiezone SECOVA en wenste de situatie gunstig te zien evolueren zonder dat er 
geweld gebruikt zou worden. 

Wat de gerechtelijke overheid betreft, eiste de arbeidsauditeur van LUIK dat de politiediensten geen 
vervaardigde stukken en andere machines uit de fabriek lieten vertrekken en dat ze de personen die 
aanwezig waren op de bedrijfssite identificeerden. De magistraat met wachtdienst van het parket te 
LUIK gaf de arbeidsauditeur de vrije hand om inbreuken vast te stellen. Ingevolge de informatie 
verspreid op het radiojournaal, vroeg hij in het begin van de avond wel om op de hoogte te worden 
gehouden van het verloop van de situatie. Aan dat verzoek werd kennelijk geen gevolg gegeven, 
waardoor hij opnieuw contact opnam met de politiezone en vroeg om onmiddellijk de nodige processen-
verbaal op te maken. 

8.2.4 Partnerschappen 
Enkel de politiediensten van buiten de zone SECOVA en de overheden worden beschouwd als partners. 
Noch de bedrijfsleiding, noch de vakbonden, noch de sociaal bemiddelaar worden beschouwd als 
partners. Niettemin werden ze direct betrokken bij de onderhandelingen om het conflict op te lossen. 
Toch waren ze naderhand niet concreet, zelfs niet punctueel, betrokken bij de toepassing van het 
akkoord. De rol gespeeld door de sociaal bemiddelaar lijkt bepalend te zijn geweest zowel door de 
initiatieven die hij genomen heeft als door de bevoegdheden die hij heeft in dergelijke omstandigheden. 

Wat de geformaliseerde partnerschappen betreft, bestaat er, naast de ministeriële richtlijn MFO-255, een 
protocolakkoord dat de bijstand tussen de naburige zones regelt. Op basis van dat protocolakkoord heeft 
het CIC LUIK een beroep gedaan op de beschikbare operationele capaciteit. 

8.2.5 Middelen en hun inzet 
Twee interventieploegen zijn snel ter plaatse gegaan. Op basis van de eerste ingezamelde inlichtingen 
en gezien de komst van de eerste woedende werknemers, hebben de optredende politieambtenaren 
beslist om de beschikbare ploegen van de naburige zones ter versterking te roepen. Aangezien het 
bericht de ronde deed dat werknemers uit verschillende metaalbedrijven gemobiliseerd werden, stelde 

                                                 
51  Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 11. 
52  Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 2. 
53  Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, BS 7 augustus 1934. 
54  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992, artikel 14. 
55  Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor 

opdrachten van bestuurlijke politie van 13 april 2012, BS 18 mei 2012. 



deel II: observatoriumrapport 

 

68 

het CIC LUIK voor om de gecentraliseerde federale reserve (FERES) in te zetten met een sproeiwagen 
en om bijkomende middelen te zoeken, meer bepaald bij de politieploegen die gemobiliseerd waren voor 
een voetbalwedstrijd op de terreinen van “Standard” in LUIK. 

De procedures voor het mobiliseren van middelen lijken weinig gekend te zijn. De 
communicatiemiddelen werden niet geoperationaliseerd en er werd geen communicatiecentrum opgezet 
om de hiërarchische lijn te structureren, de contacten te vergemakkelijken, de informatie-uitwisseling te 
systematiseren en de registratie van richtlijnen en andere sleutelinformatie te garanderen. Aan de 
aanwezige politietroepen werden weinig taken en opdrachten toevertrouwd.  

Na onderhandelen werd uiteindelijk een akkoord gesloten tussen de partijen. Daarin was voorzien dat de 
bedrijfsleiding en het personeel van de Duitse bewakingsondernemingen de site zouden verlaten in 
politiewagens zonder gefabriceerde stukken of machines mee te nemen, en nadat de 
vakbondsafgevaardigden hadden nagegaan of die bepalingen nageleefd werden. De opdrachten die 
voortvloeien uit dat akkoord zijn correct uitgevoerd, met uitzondering van het doorzoeken van de 
voertuigen, wat gebeurde door de vakbondsafgevaardigden in aanwezigheid van vrij passieve 
politieambtenaren, en dit niettegenstaande die taak onder de bevoegdheid van een politiedienst valt op 
grond van de wet van 5 augustus 199256 of bij ontdekking op heterdaad57. De veiligheidsfouillering van 
de leden van de Duitse private militie gebeurde snel en correct, net als hun overbrenging naar het 
politiecommissariaat van BEAUFAYS. Door de configuratie van het terrein ondervond de politie wat 
moeilijkheden om alles in goede banen te leiden met het oog op een vlot vertrek van de 
politievoertuigen die de Duitsers wegbrachten, wat kan verklaren waarom sommige projectielen gegooid 
door de werknemers de politievoertuigen hebben kunnen raken. Zodra de leden van de Duitse private 
militie overgebracht waren en de werknemers vertrokken waren, had kunnen worden overgegaan tot de 
vaststellingen, de inbeslagname van verboden wapens die achtergelaten waren in de voertuigen die 
onder het toezicht van de politie waren gebleven en tot de identificatie van de betrokkenen waarop de 
overheden aangedrongen hadden. Die daden werden echter niet gesteld. 

De kledij en de uitrusting van de politietroepen zijn twee parameters die in aanmerking werden 
genomen bij de toebedeling van de opdrachten aan de eenheden. Bovendien werden ze aangepast naar 
gelang van de evolutie van de risico’s gebonden aan de intenties en de geestesgesteldheid van de 
partijen betrokken in het conflict. 

Dankzij de opleiding verstrekt aan de samengestelde eenheden konden de opdrachten probleemloos 
worden uitgevoerd. De voornaamste politieverantwoordelijken hebben echter geen specifieke opleiding 
gevolgd inzake genegotieerd beheer van de openbare ruimte en hebben ter zake ook weinig ervaring. 
Dit zijn zeker verbeterdomeinen. 

8.2.6 Briefings en debriefings 
Aangezien de gebeurtenis zich onverwacht voordeed, was er geen briefing gepland. Tijdens het beheer 
van de gebeurtenis konden verscheidene situaties de formalisering van een briefing wel rechtvaardigen, 
meer bepaald na afloop van de onderhandelingen. In dat verband werd het onderhandelde akkoord 
uiteengezet aan de politietroepen, voordat hen een opdracht toevertrouwd werd. Noch de structuur van 
een manoeuvreplan noch die van een specifiek order58 werd gerespecteerd en de terminologie59 
aangeleerd en gehanteerd binnen de geïntegreerde politie werd evenmin gebruikt. 

De dag na de feiten werd een debriefing georganiseerd binnen de politiezone SECOVA voor de 
sleutelpersonen die deelgenomen hadden aan het beheer van de gebeurtenis. De externe partners 
waren evenwel niet uitgenodigd. Na afloop van de debriefing werden bepaalde verbeterdomeinen 
opgelijst. 

8.2.7 Impact op het dagelijks leven van de inwoners 
De incidenten braken los kort voor de aflossing van de ploegen, waardoor er snel meer effectieven 
konden worden ingezet. Met de komst van de samengestelde eenheden uitgerust voor de handhaving 

                                                 
56  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992, artikel 29.  
57  Wetboek van Strafvordering, artikel 41. 
58  De politiepraktijkgids 'Gold Commander & Silver Commander. Policing Events. Het strategisch politioneel beheer van 

gebeurtenissen openbare orde, fiches 163 en 164. 
59  De politiepraktijkgids 'Gold Commander & Silver Commander. Policing Events. Het strategisch politioneel beheer van 

gebeurtenissen openbare orde, hoofdstuk 5. 
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van de openbare orde, konden de interventieploegen van de politiezone SECOVA en van de naburige 
zones die versterking geboden hadden geleidelijk aan weggestuurd worden om zich opnieuw te wijden 
aan hun oorspronkelijke opdracht ten dienste van de burgers. Noch de burgers noch het CIC LUIK 
hebben geklaagd over problemen gebonden aan een niet-interventie of aan een onveiligheidsgevoel dat 
ontstaan zou zijn. Er was zeker minimale hinder voor de maatschappij, ook al kon het imago van de 
politie geschaad lijken door de berichtgeving in de pers die vooral wees op eventuele tekortkomingen of 
fouten. 

8.3 Conclusies 

De feiten die zich voordeden op de site van de firma MEISTER BENELUX zijn terug te voeren tot een 
belangenconflict tussen de werknemers die beletten dat het beroepsmateriaal wordt weggehaald en het 
bedrijf bezetten en de directie die eigenaar is van de goederen. Elke partij in het conflict heeft laakbare 
handelingen gesteld die het optreden rechtvaardigen van de politiediensten, die snel ter plaatse waren. 
Zij hebben terecht voorrang gegeven aan de bijstand en de bescherming van personen en aan de 
handhaving van de openbare orde. De politiediensten hebben er zich van onthouden met geweld tussen 
te komen en gaven de voorkeur aan een beveiligde evacuatie van de Duitse militie, maar 
verwaarloosden daarbij het gerechtelijk luik. 

Over ‘t geheel genomen, is, op het vlak van bestuurlijke politie, het politioneel beheer van de 
onverwachte gebeurtenis in een zeer gevoelige maatschappelijke context goed afgelopen. Zonder een 
oordeel te vellen over de rol die de overheden gespeeld hebben, hoewel die het politieoptreden bepaalt 
en beïnvloedt, dient onderstreept dat de adviezen en richtlijnen uitgevaardigd door die overheden als 
leidraad gediend hebben voor de politieleiding. Geweld kon worden vermeden en het sociaal klimaat 
werd gevrijwaard zodat er nog gehoopt kan worden op het behoud van de werkgelegenheid op de site. 
Wat de gerechtelijke politie betreft, hebben de politiediensten daarentegen niet de daden gesteld die ze 
hadden moeten stellen. Er werd niet overgegaan tot identificatie van de aanwezigen noch tot 
inbeslagname van de verboden wapens, niettegenstaande, gezien het verloop van de situatie, die daden 
op zeker ogenblik gesteld hadden kunnen worden zonder een negatieve impact te hebben op het globale 
beheer van de gebeurtenis. 

Er werden onvoldoende mensen en middelen ingezet om informatie te verzamelen. De daaruit 
voortvloeiende risicoanalyse kon bijgevolg slechts gedeeltelijk verricht worden, wat gelukkig geen 
rechtstreekse gevolgen gehad heeft voor het politieoptreden dat gericht was op het oplossen van het 
conflict. 

De partners hebben allen op hun niveau een rol gespeeld in het kader van het beheer van het conflict. 
Het ware echter aangewezen geweest om sommigen van hen meer te responsabiliseren door ze 
concreet te betrekken bij de uitvoering van het gesloten akkoord teneinde de strikte naleving van dat 
akkoord te garanderen. Wat de samengestelde eenheden ordehandhaving betreft, had hun technisch 
advies voor het manoeuvreplan gevraagd kunnen worden alsook de modaliteiten van de uit te voeren 
opdrachten. 

Het CIC LUIK heeft snel en uit eigen beweging gehandeld, op basis van de informatie die hem vooral 
door de eerste ploegen ter plaatse gemeld werd, om de nodige middelen ter versterking te mobiliseren. 

De opdrachten die toevertrouwd waren aan de ploegen in versterking, werden correct uitgevoerd, met 
uitzondering van het doorzoeken van de Duitse wagens dat de facto gebeurde door de 
vakbondsafgevaardigden voor de ogen van politieambtenaren die onvoldoende in aantal waren en zich 
vrij passief gedroegen. 

Een bondige analyse van de basisopleiding van officieren van politie verstrekt door de Nationale School 
voor Officieren toont aan dat de thema’s die opdoken tijdens het beheer van de gebeurtenissen die zich 
voordeden in SPRIMONT aan bod komen, met uitzondering van de bevoegdheden van een sociaal 
bemiddelaar. Op diezelfde thema’s wordt ook teruggekomen in de cursus “Gold Commander and Silver 
Commander” waaraan officieren van politie kunnen deelnemen. De voortgezette opleiding “juridische 
vraagstukken, casestudy’s” is ook een pragmatische kennisbron gebaseerd op de analyse van 
meegemaakte gevallen die elke deelnemer in staat stellen om reacties aan te leren om punctuele, 
buitengewone of crisissituaties te beheren. 
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8.4 Aanbevelingen 

Op basis van de gedane vaststellingen, kunnen enkele aanbevelingen worden geformuleerd: 

1) teneinde de intrinsieke competenties van de verantwoordelijke officieren van politie te 
vergroten, in het kader van hun evaluatie een doelstelling formuleren in termen van te volgen 
opleidingen inzake genegotieerd beheer van de openbare ruimte; 

2) de debriefing binnen de politiezone vervolledigen op basis van de opgedane ervaring en er de in 
deze analyse vermelde vaststellingen in opnemen; 

3) in het kader van de basisopleiding van officieren, in de module “wettelijk en reglementair 
referentiekader” vermelden welke bevoegdheden de sociaal bemiddelaar heeft; 

4) in het kader van de schriftelijke neerslag (specifieke aspecten) van de opleiding “Gold 
Commander and Silver Commander” overwegen om geval per geval de inhoud van de opleiding 
“juridische problemen in het kader van het beheer en van de coördinatie van gebeurtenissen in 
het domein van de openbare orde”, gegeven door de dienst juridisch advies operaties van de 
federale politie (DGS/DSJ-AJO), op te nemen en; 

5) teneinde het competentie- en kennisniveau te verbeteren, het initiatief veralgemenen dat werd 
genomen door de CSD (gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie) van de federale politie 
van CHARLEROI en erin bestaat om punctueel een beroep te doen op de dienst juridisch advies 
operaties, eventueel in partnership met de Nationale School voor Officieren, om over gevallen 
die zich hebben voorgedaan in het arrondissement of elders inzake het beheer van 
gebeurtenissen informatie te verstrekken tijdens de vergaderingen CSD – politiezones; in casu, 
zou kunnen worden overwogen om inlichtingen te verstrekken over de rol en de bevoegdheden 
van de bewakingsondernemingen bij culturele, sportieve en sociale evenementen. 
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9 FEDERALE RESERVE EN PERSONEELSTEKORT IN DE POLITIEZONES UIT DE 
BRUSSELSE AGGLOMERATIE 

9.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het Vast Comité P besliste een toezichtsonderzoek te voeren naar de algemene reserve van de federale 
politie en de invulling ervan af te toetsen aan het tekort aan personeel in de politiezones uit de Brusselse 
agglomeratie, en dit conform het geformuleerde onderzoeksvoorstel. De eigenlijke vraag kwam van de 
Brusselse burgemeesters die klagen over een tekort aan personeel in hun politiezone. Ze stellen zich de 
vraag hoe de politiezones uit de Brusselse agglomeratie punctueel versterkt kunnen worden door de 
algemene reserve van de federale politie. 

Het was de bedoeling om een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: (1) hoe is voor het 
ogenblik de algemene/federale reserve van de federale politie georganiseerd? en (2) hoe kan dit 
toegepast worden voor punctuele versterkingen voor de zes politiezones uit de Brusselse agglomeratie? 

Het onderzoek was zowel beschrijvend (overzicht van de algemene reserve van de federale politie) als 
evaluerend (aftoetsing voor de zes politiezones uit de Brusselse agglomeratie) en eerder kwantitatief 
dan  kwalitatief. 

Volgende onderzoeksdaden werden gesteld: (1) bevraging van de zes politiezones uit de Brusselse 
agglomeratie door middel van een korte vragenlijst, (2) analyse van de antwoorden op deze 
vragenlijsten, (3) hearing leidinggevenden DGS/DSP/DPM, (4) hearing leidinggevenden CSD Brussel, 
(5) hearing leidinggevenden DGS/DSR, (6) hearing leidinggevenden DGS/DSJ, (7) contact 
DGS/DSP/GRG en (8) contact GIS. 

9.2 Onderzoeksbevindingen 

9.2.1 Korte historiek en overzicht algemene federale reserve 
Na de afslanking van de Directie Algemene Reserve (hierna DAR) door de oprichting van het 
Interventiekorps60 (hierna CIK), werd deze directie omgevormd tot drie diensten: DARGIS 
(gespecialiseerde interventie), DARIC (bescherming geldtransporten inter- en intracity) en DARCAV 
(politie te paard), en dit onder leiding van de directeur DAR. 

Na de afschaffing van het piket (vroegere benaming voor de federale reserve) op 1 juni 2007 werd het 
systeem FERES6162 ingevoerd. DARGIS en DARIC werden, op een gefaseerde manier, onder één 
commando gesteld om zo de verschillende gespecialiseerde interventietechnieken op elkaar af te 
stemmen en een grotere economie der middelen en personeelsbeheer te bekomen.  

Midden 2010 werd de nieuwe structuur DGA in plaats gesteld en daarin bleven enkel de nieuwe dienst 
GIS en de dienst Politie te paard bestaan en dit rechtstreeks onder DGA (voor gespecialiseerde steun). 
DGS/DSP/GRG werd opgericht voor niet-gespecialiseerde steun. Voor de dienst GIS werd een nieuwe 
flexibele structuur opgezet om enerzijds de borging te verzekeren van ervaring en knowhow en om 
anderzijds snel te kunnen reageren op piekaanvragen. De structuur werd ook afgesteld op een protocol 
met DGA/DAO betreffende de verwachte inzetnormen voor GIS. Deze inzetnormen werden bepaald in 
overleg met de externe partners. De structuur van de dienst politie te paard werd behouden. 

De GIS - die 394 personeelsleden telt - beschikt over drie steunonderdelen met speciale teams en een 
pool met een eigen opdracht. GIS levert enkel gespecialiseerde steun aan de lokale en de federale 
eenheden. Buiten het kader van het gebruik van gespecialiseerde middelen, levert GIS gespecialiseerde 
teams die ingezet worden tegen het dreigingsniveau dat zich situeert in de grijze zone tussen de 
normale competenties van de gewone politiemensen in de politiezones en de competenties van de 
speciale eenheden. Over het algemeen kan men stellen dat een aanvraag van gespecialiseerde steun 
GIS gerechtvaardigd is als er zich een meer dan een normaal risico voordoet. In de andere gevallen is 
de inzet van bijzondere middelen en speciale teams mogelijks niet proportioneel. 

                                                 
60  Ministeriële omzendbrief GPI 44ter d.d. 14/01/2010, Richtlijnen betreffende het Interventiekorps. 
61  Permanente nota DAO (01/07/2007): Richtlijn aan de Dirco’s betreffende de Federale InterventieReserve (FERES) in het 

raam van de GPI 44bis d.d. 10/05/2007. 
62  Zie dossier 59431/2007. 
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DARCAV beschikt over zowat 200 paarden en 162 ruiters die vooral ingezet worden voor ordediensten 
en patrouilles. 

Er werd bij deze analyse geen aandacht besteed aan de systemen van onderlinge steun en solidariteit 
tussen politiezones (HYCAP, laterale steun, ARROSOL, bilaterale overeenkomsten, …). 

9.2.2 CIK en FERES 
De GIS en de DARCAV worden ingezet voor gespecialiseerde steun, het CIK en de FERES daarentegen 
worden ingezet voor niet-gespecialiseerde steun. 

De creatie van het CIK63 kaderde in de globale bijdrage van de federale overheid tot het nationale en 
lokale veiligheidsbeleid, via een doeltreffender en doelmatiger gebruik van de beschikbare capaciteit en 
een verhoging van de zichtbaarheid van de politie op het terrein. In het raam van de maatregelen om 
meer politieagenten op straat te krijgen en om de lokale politie optimaal te ondersteunen in haar 
operationele opdrachten, werd eind 2005 bij de federale politie het CIK opgericht. De inplaatsstelling van 
het CIK werd opgesplitst in schijven. De 1ste schijf (verdeeld over de 11 Dirco’s hoofdplaats provincie en 
sommige gastzones), die 300 personen telt, werd in plaats gesteld in 2005. De 2de schijf, die 200 
personen telt en in plaats werd gesteld vanaf 1 juni 2007, werd in gezamenlijk overleg tussen de VCLP 
en de federale politie opgedeeld in 2 delen, een deel bij de federale politie en een deel bij de lokale 
politie. 

Het CIK, dat ongeveer 500 personeelsleden omvat, wordt beheerd door de Dirco’s en dit volgens hun 
eigen systeem. De Dirco BRUSSEL kreeg daarbovenop nog 80 extra leden CIK ter bescherming van de 
ambassades. 

Al de niet-gespecialiseerde taken van de vroegere DAR werden afgesplitst naar dit CIK. 

Het CIK heeft als hoofddoel de gehypothekeerde capaciteit (hierna HYCAP) van de lokale politie af te 
bouwen, alsook de politie te ondersteunen bij de verwezenlijking van de prioriteiten uit het zonaal en het 
nationaal veiligheidsplan. Met de inplaatsstelling van de tweede schijf kreeg het CIK dan ook als 
bijkomende opdracht te voorzien in een FERES bij incidenten en onverwachte gebeurtenissen. 

De FERES wordt momenteel beheerd en geleverd door de Dirco BRUSSEL die hiervoor 50 leden CIK 
extra (bovenop de hierboven vermelde leden CIK) ter beschikking kreeg. Zowel in het weekend als ’s 
nachts dient de Dirco BRUSSEL een A/Peloton64, eventueel versterkt met een commando en een 
sproeiwagen van de DARGIS, te kunnen inzetten in gans BELGIË als federale reserve. Tijdens de 
weekdagen (dag) is er geen federale reserve. 

Na de afschaffing van het piket (vroegere benaming voor de federale reserve) op 1 juni 2007 werd het 
systeem FERES6566 ingevoerd en na zeven maanden geëvalueerd. De algemene conclusie was dat bijna 
alle respondenten vanuit politioneel oogpunt voorstander zijn van een effectief aanwezige reserve 
waarop onmiddellijk een beroep kan worden gedaan in geval van incidenten of onverwachte 
evenementen. Op lokaal en federaal vlak is men het erover eens dat de bereikbaar- en 
terugroepbaarheid van twee uur + verplaatsing van FERES te lang is. 

9.2.3 Toepassing op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Momenteel zijn er 220 afgedeelden naar Brusselse politiezones op een totaal van ongeveer 1.200 
personeelsleden die beschikbaar zijn bij DGS/DSP/GRG. 

In onderstaande tabel zijn de afdelingen vanuit DGS/DSP/GRG weergegeven per zone, op datum van 
27 januari 2012. 

                                                 
63  In het raam van de maatregelen om meer politieagenten op straat te krijgen en om de Lokale Politie optimaal te 

ondersteunen in haar operationele opdrachten, werd eind 2005 bij de Federale Politie het Interventiekorps (CIK, Corps 

d’Intervention / InterventieKorps) opgericht. 
64  Een Alfa peloton = twee secties = 16 politiemensen. 
65  Permanente nota DAO (01/07/2007): Richtlijn aan de Dirco’s betreffende de Federale InterventieReserve (FERES) in het 

raam van de GPI 44bis d.d. 10/05/2007. 
66  Zie dossier 59431/2007. 
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Tabel 13:  Afdelingen vanuit DGS/DSP/GRG in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 AP INP HINP CP 

PZ Bxl-Elsene 6 40 17 5 

PZ Bxl-West 5 85 8 - 

PZ Zuid - 1 - 3 

PZ Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem - 12 4 2 

PZ Montgomery - 18 1 - 

PZ Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node - 10 2 1 

Totaal 11 116 32 11 

Algemeen totaal 220 
   

 

Het is geenszins de bedoeling dat op de personeelsleden GIS en DARCAV een beroep wordt gedaan 
enkel en alleen om reden van capaciteitsproblemen. Indien er twijfel zou rijzen over het feit of het een 
opdracht van gerechtelijke of bestuurlijke politie betreft, zal DAO advies inwinnen bij DJO. De 
steunaanvragen voor deze opdrachten van gerechtelijke politie gebeuren via de inzetprocedure voorzien 
voor de directie van de speciale eenheden (hierna CGSU). De aanvragen inzake opdrachten van 
bestuurlijke politie verlopen via de Dirco en DAO. 

De CSD BRUSSEL beheert de FERES en de leden van het CIK voor de Brusselse politiezones. De CSD 
BRUSSEL beschikt over 161 operationele leden (waarvan 80 voorzien voor de bescherming van de 
ambassades en 50 voor de FERES) van het Interventiekorps (hierna CIK). Deze 12 HINP en 149 INP zijn 
verdeeld over zes teams van elk ± 25 à 30 leden (N en F samen). In tegenstelling tot andere 
arrondissementen, blijven alle leden steeds ter beschikking van de CSD en zijn er geen leden permanent 
afgedeeld naar de politiezones. De oorspronkelijke bedoeling van de oprichting van het CIK was om de 
takenlast van ARROSOL67 en/of HYCAP68 voor de politiezones uit de Brusselse agglomeratie te verlichten. 
De PZ BRUSSEL/ELSENE is de grote aanvrager van ARROSOL maar kan zelf maar weinig leveren aan de 
andere vijf politiezones. Nu vervangt het CIK (deels) de ARROSOL binnen de Brusselse agglomeratie en 
de HYCAP buiten de agglomeratie. Vooraleer bijstand gevraagd wordt aan de politiezones uit de 
Brusselse agglomeratie, wordt nagegaan wat het CIK kan inzetten. 

Het CIK voert volgende prioritaire opdrachten uit binnen de Brusselse agglomeratie: (1) een aantal 
vaste posten, (2) de dienst justitiepaleis en (3) de overbrenging van gedetineerden.  

Het leveren van de federale reserve (hierna FERES69) is ook een prioritaire opdracht en wordt reeds 
verzekerd sinds 1 november 2009. Als reactie op de verzuchtingen van de burgemeester van 
MOLENBEEK, wordt ernaar gestreefd om dagelijks een voltallige FERES in te zetten, t.t.z. een A/Peloton 
(een commando en twee secties). Op niveau DARGIS wordt eveneens dagelijks een sproeiwagen in 
stand-by geplaatst van 10.00 tot 20.00 uur, zowel in de week als in de weekends. In de week is er een 
FERES CIK van 19.45 uur tot 07.45 uur. In het weekend is er een FERES van vrijdag 19.45 uur 
doorlopend tot maandagmorgen 07.45 uur (per shift van 12 uur). Na de vroegere incidenten te 
ANDERLECHT wordt iedere nacht één sectie geleverd aan de politiezone ZUID voor patrouilles en 
bijstand aan de interventieploegen. Sinds juli 2011 is er ook iedere nacht één sectie FERES in steun voor 
de PZ WEST (patrouilles te MOLENBEEK). FERES mag niet worden ingezet voor geplande opdrachten: 
het moet steeds gaan om afbreekbare opdrachten. Indien beslist wordt dat FERES ingezet dient te 
worden buiten de agglomeratie BRUSSEL, dan mag maximum één van de twee secties ingezet worden. 
Zodoende blijft steeds één sectie ter beschikking in en voor de Brusselse agglomeratie. Gezien deze 
recente evolutie wordt er sinds 1 augustus 2011 voor de samenstelling van de FERES en teneinde de 
inzet van een voltallig A/Pl te kunnen garanderen, ook een beroep gedaan op de CIK’s van buiten de 
agglomeratie BRUSSEL (enkel voor de weekdagen en tot maximum 5 INP per nacht). De inzet van 

                                                 
67  ARROSOL of de (verplichte) solidariteit inzake terbeschikkingstelling van operationele capaciteit tussen de zones van het 

arrondissement.  
68  Gehypothekeerde capaciteit.  
69  De FERES is voorzien door de GPI 44ter en is minimaal samengesteld uit één sectie (8 man) en maximaal uit een 

A/peloton (twee secties met eventueel een sproeiwagen, ongeveer 25 man). 
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FERES en GIS is gratis. De bijstand van het CIK aangevraagd voor punctuele acties door en in één PZ is 
betalend, tenzij er meer dan één zone bij dezelfde actie betrokken is. De afdelingen vanuit 
DGS/DSP/GRG zijn tegen betaling. 

9.2.4 Andere initiatieven en maatregelen om de capaciteitsproblemen van de 
Brusselse politiezones te verhelpen 

9.2.4.1 Op het vlak van selectie en rekrutering 

De directeur van de Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) nam diverse initiatieven inzake 
rekrutering van politiemensen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Zo werd o.a. in februari 2010 
het rekruteringsplatform voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven geroepen. De opdracht 
luidde: “Werk op maat voor de Brusselse Zones. Creëer een specifiek rekruteringsplatform met als doel 

de bestaande rekruteringskanalen te vereenvoudigen en te optimaliseren, gebruik makend van de 

‘coaching’, de steun en de expertise van DSR”. Na iets meer dan anderhalf jaar werken en 7 plenaire 
vergaderingen van dit platform, kan de directeur DSR stellen dat er zich een positieve tendens voordoet 
m.b.t. het aantal inwoners van de Brusselse agglomeratie die een politieopleiding aanvatten.  In dit 
kader werden diverse initiatieven genomen waaronder o.a. de organisatie van twee regionale 
rekruteringsevenementen: een opendeurdag van de gewestelijke en intercommunale politieschool (GIP) 
op 9 oktober 2010 (ongeveer 1.000 bezoekers) en de beurs “Go for Police@Brussels” op 
12 februari 2011 (ongeveer 5.000 bezoekers). 

9.2.4.2 Op het vlak van geldelijke voordelen 

Er wordt een toelage “Brussels Hoofdstedelijk Gewest”70 toegekend aan alle personeelsleden die in dit 
gewest een functie bekleden. Aangezien de tweetaligheid Nederlands-Frans wettelijk vereist is in de 
politiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, genieten de personeelsleden van het operationeel 
kader en van het administratief en logistiek kader het totale bedrag van de bijhorende 
tweetaligheidstoelage7172, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van het vereiste SELOR-attest.  

Ook de verbintenistoelage voorzien in het artikel XI.III.28ter RPPol73 is een dergelijk uniek geldelijk 
voordeel. De inspecteurs van politie die benoemd zijn in een korps van lokale politie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest waarin onvoldoende personeelsleden zijn ten opzichte van het personeelskader 
van de zone en die zich ertoe verbinden in die zone aanwezig te blijven gedurende zeven jaar voor de 
eerste verbintenis of gedurende vijf jaar voor de hernieuwde verbintenis, genieten daarenboven, vanaf 
die verbintenis, een toelage waarvan het jaarbedrag is vastgelegd. 

9.2.4.3 Op het vlak van mobiliteit 

Er werd een analyse gemaakt van het overzicht van de evolutie van het aantal personeelsleden in de 
politiezones uit de Brusselse agglomeratie en dit vanaf juli 2003. De piek in het personeelsbestand van 
de politiezones uit de Brusselse agglomeratie in de periode 2006/2007 is te wijten aan het bezoek van 
de heer G. VERHOFSTADT, toenmalig premier, met de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de 
heer A. DUQUESNE in 2004 waarbij een aantal afspraken werden gemaakt met de politiezones uit de 
Brusselse agglomeratie inzake het aanvullen van het personeelsbestand. Er is wel degelijk een 
personeelstekort in sommige zones, zonder dat dit uitzonderlijk lijkt. Twee zones zitten boven de 
minimale norm en bovendien werd er werk gemaakt van een aantal maatregelen om het 
personeelsbestand prioritair op te vullen. Het betreffen de volgende maatregelen/aanpassingen aan 
RPPol: artikel VI.II.3bis. §1 en §2, artikel IV.I.33, 2de lid, artikel VI.II.15. §2, 3de lid en artikel VI.II §3. 
(voorrangsregels inzake opleiding en mobiliteit bij de keuze voor de inlijving bij een Brusselse zone). 

Veel hangt ook af van hoe aantrekkelijk een zone zich voorstelt. Sommige zones zijn met betrekking tot 
deze problematiek ook vooruitziender dan andere. Het is uiteraard ook zo dat de ene zone meer wenst 
te investeren in personeel dan de andere en het is vooral dit laatste argument dat de doorslag geeft met 
betrekking tot het al dan niet aanvullen van het personeelsbestand. 

                                                 
70  Zie de artikelen XI.III.28 en XI.III.28bis RPPol. 
71  Zie de artikelen XI.III.31 tot XI.III.33 en bijlage 8 van de RPPol. 
72  De leden van het operationeel kader van de federale politie bedoeld in het artikel XI.8 UBPol genieten tevens die toelage. 
73  RPPol of MAMMOET: KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
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9.2.4.4 Europese steun 

Naar aanleiding van de diverse Europese toppen die in BRUSSEL plaatsvinden, krijgen de Brusselse 
politiezones allerhande steun toegekend vanuit Europese hoek. Zo is er o.a. een financiële 
tegemoetkoming voorzien voor de uren die gepresteerd worden naar aanleiding van deze Europese 
toppen74. De tegemoetkoming van deze overuren kan beleidsmatig leiden tot het niet aanwerven of 
laten afdelen van bijkomend personeel. 

9.3 Conclusies 

De politiezones uit de Brusselse agglomeratie kampen inderdaad met een personeelstekort, de ene zone 
al meer dan de andere en dit vooral afhankelijk van de gevoerde personeelspolitiek. 

De enquête uitgevoerd bij de politiezones uit de Brusselse agglomeratie bevestigt dit tekort dat vooral 
zijn invloed heeft op de diensten interventie en in sommige zones ook op andere basisfunctionaliteiten 
zoals de dienst onthaal, de wijkdienst, de jeugddienst, … Dit personeelstekort wordt opgevangen door 
detacheringen vanuit de federale politie maar ook door (1) de aanwerving van CALog-medewerkers, 
(2) interzonale samenwerking, (3) interne organisatorische maatregelen, (4) het bepalen van 
prioriteiten binnen de verschillende diensten en (5) door systematisch een beroep te doen op ARROSOL, 
HYCAP of FERES voor bepaalde opdrachten. De versterkingen worden dan ook vooral ingezet bij de 
eerstelijnsdiensten. Sommige politiezones hebben een rekruteringsplan doch de uitvoering ervan is sterk 
afhankelijk van de budgettaire middelen. 

Er zijn vooral tekorten bij het basis- en middenkader. Het tekort aan basiskader kan tijdelijk opgevangen 
worden door enkele specifieke maatregelen voorzien in de RPPol, terwijl het probleem van het 
middenkader vooral een kwestie is van vraag en aanbod. 

Het tekort aan basis- en middenkader binnen de politiezones uit de Brusselse agglomeratie wordt 
opgevangen door ruim 200 afgedeelden van de federale politie en bovendien worden dagelijks nog eens 
160 personeelsleden van het CIK prioritair ingezet in de Brusselse zones. Verder zijn ook nog punctuele 
versterkingen mogelijk vanuit DARGIS of DARCAV.  

Volgens de directeur DGS/DSP/DPM is er wel voldoende basiskader beschikbaar maar is het vooral een 
kwestie van investeren in personeelscapaciteit en het imago van de zone. Bovendien moet de politiezone 
effectief en vooral tijdig reageren op de ter beschikking gestelde mogelijkheden.   

De politiezones uit de Brusselse agglomeratie moeten vooral hun personeelsbestand inzake basiskader 
zien aan te vullen vanuit de politiescholen. Zowel de pecuniaire voordelen (tweetaligheidstoelage, 
toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verbintenistoelage) als de maatregelen opgenomen in 
artikel VI.II.3bis. §1en §2 en artikel IV.I.33, 2de lid, moeten de aspiranten een duwtje geven in de 
richting van de Brusselse zones.  

Ook de rekruteringsinitiatieven door DSR hebben de laatste jaren een positieve tendens met zich 
meegebracht m.b.t. het aantal inwoners van de Brusselse agglomeratie die een politieopleiding 
aanvatten. 

9.4 Aanbevelingen 

De politiezones moeten proberen maximaal - en vooral tijdig - in te spelen op de specifieke maatregelen 
en voordelen van de RPPol m.b.t. de voorrangsregels inzake opleiding en mobiliteit bij de keuze voor de 
inlijving bij een Brusselse zone; 

De politiezones uit de Brusselse agglomeratie moeten gesensibiliseerd worden om hun hoofdinspecteurs 
uit eigen rangen te rekruteren; 

Er zou moeten kunnen worden afgestapt van de eenmalige rekruteringen voor het basiskader aangezien 
die nefast zijn voor de politiezones uit de Brusselse agglomeratie en; 

Het initiatief van de jobbeurzen specifiek voor de lokale bevolking uit de politiezones van de Brusselse 
agglomeratie moet verder aangemoedigd worden.  

                                                 
74  KB van 28 december 2011 – Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de 

Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren. 
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10 AANGEMELDE KLACHTEN 

De volgende paragrafen geven toelichting bij de behandeling van de klachtendossiers. 

10.1 Totaal aantal klachtendossiers 

Enkel de stukken die als klacht geïdentificeerd zijn, zijn opgenomen in de tellingen die hierna besproken 
worden. Deze nieuwe dossiers worden gecreëerd door de Klachtensectie. Een klacht kan diverse vormen 
aannemen: een brief, een mail, een ingevuld klachtenformulier maar ook een verslag dat een 
commissaris-auditor opgesteld heeft op basis van informatie die hem meegedeeld werd. De procedure 
wordt alleen opgestart op basis van een schriftelijk document. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de klachtendossiers die worden beheerd door de 
Klachtensectie: 

Tabel 14:  Verdeling van de klachtendossiers per jaar en per taal 

Taal 2009 2010 2011 2012 

Nederlands 1346 1418 1584 1481 

Frans 1044 1015 1075 1171 

Engels 5 14 16 24 

Duits 6 5 11 2 

Andere 6 
  

2 

Totaal 2407 2452 2686 2680 

 

Hoewel het aantal klachtendossiers sinds verscheidene jaren een voortdurende toename kende, stellen 
we tussen 2011 en 2012 een status-quo vast. In 2012 werden 6 nieuwe dossiers minder gecreëerd dan 
in 2011 (dit is een daling van 0,22%). 

Volgens de interne richtlijnen mag er niet langer per klager een nieuw dossier gecreëerd worden. Indien 
er meer klachten betreffende dezelfde gebeurtenis worden ingediend door verschillende personen, wordt 
slechts één dossier geopend. Dankzij die methode kan het dossier betreffende een specifieke 
problematiek eenvormig behandeld worden. Indien de behandeling van het klachtendossier wordt 
overgedragen aan een andere dienst, is het bovendien geloofwaardiger om al die klachten in één keer 
over te maken teneinde de behandeling van het dossier op dat niveau te optimaliseren. Op die manier 
kunnen we ook de aandacht vestigen op dossiers betreffende manifestaties of festiviteiten in verband 
waarmee verschillende klagers feiten hebben aangeklaagd. 

Het verschil tussen het aantal Franstalige en het aantal Nederlandstalige dossiers blijft bestaan. Sinds 
2009 is 40 à 45% van de klachtendossiers Franstalig, terwijl 55 à 60% van het totaal aantal 
klachtendossiers Nederlandstalig is. Klachtendossiers in andere talen komen zelden voor. 

De evolutie van het aantal dossiers in functie van de taal is verschillend: voor het eerst sinds de 
oprichting van de Klachtensectie daalde het aantal Nederlandstalige klachten met bijna 7% tussen 2011 
en 2012. Aan Franstalige kant groeit het aantal klachten sinds 2009. Tussen 2011 en 2012 steeg het 
aantal klachtendossiers geopend in het Frans met bijna 9%. 

10.2 Aantal klachtendossiers per maand 

Wanneer we het aantal klachtendossiers geopend over een periode van vier jaar meer in detail bekijken, 
stellen we vast dat er niet echt een maand of een periode is waarin er systematisch meer of minder 
klachten worden ingediend. Ook in de vakantieperiodes is de klachtenstroom nagenoeg dezelfde (terwijl 
de beschikbare capaciteit om de dossiers te behandelen dan beperkt is). 
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Onderstaande tabel geeft indicatoren weer zoals het gemiddelde aantal klachtendossiers geopend per 
maand voor de afgelopen vier jaar. 

Tabel 15:  Vergelijkingsindicatoren van het aantal geopende klachtendossiers per maand 

 
2009 2010 2011 2012 

Gemiddelde 200,58 204,33 223,83 223,33 

Minimum 176 175 196 176 

Maximum 227 238 243 269 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat het aantal klachtendossiers geopend per maand in de loop der jaren 
licht is blijven stijgen en inmiddels duidelijk de gemiddelden uit 2009 en 2010 overschrijdt. In 2012 
werden er gemiddeld 223 nieuwe klachtendossiers per maand gecreëerd. 

10.3 Type aangeklaagde feiten 

Het is niet gemakkelijk om te bepalen wat het kernthema van de klachtendossiers is want een en 
hetzelfde klachtendossier kan handelen over verschillende feiten of aspecten van het politiewerk. 

Tevens dient opgemerkt dat de feiten die ons bezighouden de feiten zijn die ons gemeld werden en die 
als problematisch ervaren worden door de burgers: de kwalificatie van de feiten wordt ingevolge de 
onderzoeksresultaten niet aangepast, ook niet als er een al dan niet groot verschil is tussen de 
omschrijving van de klager en de conclusies na behandeling van het dossier. 

Tabel 16:  Overzicht van de feiten die het vaakst gecodeerd zijn tussen 2010 en 2012 

Feiten 2010 2011 2012 Verschil 2011-2012 

Agressief gedrag of houding 305 379 392 13 

Onjuiste vaststellingen 289 321 317 -4 

Niet akteren 238 257 287 30 

Ongelijke behandeling 231 214 233 19 

Slagen en verwondingen 174 141 208 67 

Klantonvriendelijkheid 218 161 208 47 

Lakse of negatieve houding 181 184 198 14 

 

Bovenstaande tabel geeft een zicht op de problematieken die het vaakst aangehaald worden door de 
personen die klacht indienen bij het Vast Comité P. 

Wat de strafrechtelijke feiten betreft, wordt het klassement, net als de vorige jaren, aangevoerd door 
slagen en verwondingen toegebracht door politieambtenaren. Deze kwalificatie vinden we terug in 8% 
van de in 2012 geopende dossiers. 

Wat de codes betreffende de politiewerking betreft, buiten de strafrechtelijke sfeer, wordt in bijna 15% 
van de nieuwe klachtendossiers in 2012 melding gemaakt van “agressief gedrag of houding”. 

De code “onjuiste vaststellingen” wordt vooral toegekend aan dossiers waarin klagers verkeersinbreuken 
waarvoor ze geverbaliseerd werden, betwisten. Dit is het geval voor bijna 12% van de dossiers uit 2012. 

Niet akteren is ook een vaak aangehaald probleem (10,7% van de klachtendossiers). 

Klagers uiten ook vaak hun ongenoegen over het geweld dat politieambtenaren tegen hen zouden 
hebben gebruikt. Hiervoor worden thans twee codes gebruikt: een code voor de strafrechtelijke 
kwalificatie en een andere code die wijst op agressief gedrag zonder dat er evenwel sprake is van een 
strafrechtelijk feit. 
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Teneinde de klachtendossiers die van ver of van nabij betrekking hebben op politiegeweld zo goed 
mogelijk in kaart te brengen, hebben wij alle dossiers opgenomen waarin ten minste één van beide 
codes voorkwam. 

Tabel 17:  Klachtendossiers inzake politiegeweld van 2010 tot 2012 

 
2010 2011 2012 

Aantal dossiers 468 512 576 

Verhouding dossiers 19,09% 19,06% 21,49% 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de dossiers inzake deze problematiek een stijgende tendens vertonen 
maar vooral dat bijna een op de vijf klachtendossiers volledig of gedeeltelijk verband houdt met 
geweld/agressieve houding van politieambtenaren ten aanzien van burgers. 

10.4 Oriëntatie gegeven aan de nieuwe klachtendossiers 

Aan eenzelfde klachtendossier kunnen tegelijkertijd of achtereenvolgens een of meer oriëntaties 
gegeven worden, afhankelijk van de informatie die de klager of een of andere instantie meegedeeld 
heeft. Bijgevolg ligt het aantal oriëntaties per jaar hoger dan het aantal dossiers en kunnen de rubrieken 
derhalve onderling niet opgeteld worden. 

De tellingen van de vorige jaren kunnen overigens licht verschillen omdat er nieuwe oriëntaties kunnen 
worden toegekend tijdens de opeenvolgende besprekingen in plenaire vergadering van het Vast 
Comité P. 

Dit gezegd zijnde, onderscheidt de Klachtensectie twee grote categorieën van oriëntaties:  

1) de seponeringen op het niveau van het Comité P: dit zijn alle klachtendossiers die niet tot het 
wettelijke bevoegdheidsdomein van het Vast Comité P behoren, de kennelijk ongegronde 
klachtendossiers, de klachtendossiers die reeds behandeld worden door een andere dienst en, 
tot slot, de klachtendossiers die voor autonome afhandeling overgedragen werden aan de dienst 
intern toezicht van het betrokken politiekorps. 

2) de dossiers waarvoor, op basis van de uitvoering van onderzoeksdaden, een beslissing wordt 
genomen door het Comité P. Het onderzoek kan dan gevoerd worden door de Dienst Enquêtes P 
of de diensten intern toezicht van de politie. 

Aan de hand van relatieve cijfers kan over het algemeen vastgesteld worden dat bij de behandeling en 
de oriëntatie van de klachtendossiers sinds verscheidene jaren een uniforme manier van redeneren 
wordt nagestreefd. 

De voornaamste oriëntaties die worden gegeven aan de nieuwe dossiers zijn vrij constant. Zo werd, net 
als in 2011, 22% van de nieuwe dossiers aan de politiekorpsen gestuurd voor autonome afhandeling. 

De betwistingen van de vaststellingen vertegenwoordigen 8% van de nieuwe dossiers van het Vast 
Comité P. 

De verhouding van de klachtendossiers die aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd werden, blijft stabiel, 
met name 4% van de dossiers. Deze oriëntatie wordt toegekend hetzij als eerste oriëntatie, hetzij 
wanneer een herlezing van de resultaten van een onderzoek gevoerd door een politiedienst wordt 
gevraagd door de klager (deze vraag moet schriftelijk worden geformuleerd en gestaafd zijn met nieuwe 
elementen), of door de dossierbeheerders wanneer uit analyse van de resultaten blijkt dat er nog 
onduidelijkheden zijn of wanneer de naar voren geschoven argumentatie niet strookt met de wettelijke 
voorschriften of de richtlijnen. 

Zowat 10% van de klachtendossiers behoorden tot de bevoegdheid van/werden toegestuurd aan de 
gerechtelijke overheid, in 2010 en 2011 was dat 6%. 
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10.5 Afsluiting van de klachtendossiers 

De informatie hieronder is een weergave van de stand van zaken van de database op 29 april 2013. 

Aangezien er meerdere redenen kunnen zijn om eenzelfde dossier af te sluiten, die verband houden met 
verschillende feiten of verschillende personen, kunnen de rubrieken niet worden opgeteld. Er dient 
tevens opgemerkt dat sommige dossiers zowel onder de bevoegdheid van de gerechtelijke overheid 
(omdat er strafrechtelijke feiten in aangegeven worden) als onder de bevoegdheid van het Vast 
Comité P vallen wat de louter politionele aspecten betreft. Wanneer een dossier deze dubbele oriëntatie 
krijgt, zelfs indien er een code “geen fout” toegekend wordt wat betreft de politionele aspecten 
aangeklaagd in het dossier, wil dat niet zeggen dat de grieven geen andere afloop hebben gekend op 
strafrechtelijk vlak. 

Over het algemeen verstrijken er verscheidene maanden tussen het ogenblik van oriëntatie van een 
nieuw dossier en het ogenblik van afsluiting, waardoor de stand van zaken van de database inzake 
afsluiting voortdurend evolueert. Bijgevolg moeten de schommelingen niet overhaast geïnterpreteerd 
worden als dalingen want een zeker aantal dossiers die de vorige jaren geopend zijn, werden nog niet 
afgesloten maar zullen dat worden, wat soms de absolute cijfers grondig kan wijzigen. 

Er zijn drie tellingen gebeurd: 

1. het percentage dossiers die een code bevatten die verwijst naar het bestaan van een 
tekortkoming of een fout in hoofde van een politieambtenaar. 

Thans is in zowat 15% van de klachtendossiers uit 2010 het bestaan van een fout of een 
tekortkoming vastgesteld. Voor de dossiers uit 2011 is dit 12% en voor de dossiers uit 2012 
10,5%. 

2. het percentage dossiers die volledig of gedeeltelijk behoren tot de bevoegdheidssfeer van 
gerechtelijke instanties. 

Na onderzoek wordt bijna een op de tien klachtendossiers aan de gerechtelijke overheid 
gestuurd omdat geoordeeld werd dat ze, in hun geheel of ten dele, inbreuken van 
strafrechtelijke aard kunnen betreffen. 

3. het percentage ongegronde klachten of klachten die geleid hebben tot een beslissing van 
afwezigheid van fout in hoofde van de aangeklaagde politieambtenaren. 

De gebruikte methodologie levert volgend resultaat op: ongeveer 7 op de 10 klachtendossiers 
blijken, na onderzoek, volledig of gedeeltelijk, ongegrond. 

Deze drie categorieën kunnen niet worden opgeteld gelet op de hiervoor uiteengezette redenering en 
opmerkingen. 

De vragen om tweede lezing worden doorgaans ingediend na de autonome afhandeling door een 
politiedienst voor zover de ontvangstmelding die aan de klager gestuurd wordt uitdrukkelijk vermeldt 
dat hij de mogelijkheid heeft om een herlezing te vragen indien de resultaten overgemaakt door de 
politiedienst niet aan zijn verwachtingen zouden voldoen. In 2012 werd een dergelijke vraag 
geformuleerd voor 68 dossiers en in ongeveer 50% van de gevallen heeft het Vast Comité P die vraag 
ingewilligd. 

10.6 Politiekorpsen genoemd in de klachtendossiers 

Onderstaande tabel bevat een lijst van politiezones/diensten waartegen het Vast Comité P het meeste 
klachtendossiers geopend heeft. Er is enkel rekening gehouden met de dossiers geopend door het Vast 
Comité P en niet met de dossiers die zouden kunnen zijn overgemaakt aan de Algemene inspectie of 
rechtstreeks zijn ingediend bij de politiediensten. 

Soms is het betrokken politiekorps niet gekend bij de opening van het klachtendossier maar wordt dit 
later geïdentificeerd. In dat geval wordt de database a posteriori aangevuld. In sommige gevallen 
hebben de klagers zich vergist van korps en blijkt uit de onderzoeksdaden om welk korps het wel ging. 
Dan worden die gegevens in de database verbeterd. 
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Tabel 18:  Aantal klachtendossiers per lokaal politiekorps 

Politiekorps 2010 2011 2012 

PZ Brussel/Elsene 197 204 226 

PZ Antwerpen 137 168 157 

PZ Gent 68 68 88 

PZ PolBruno 72 62 84 

PZ Zuid 62 76 81 

PZ Brussel-West 71 62 65 

PZ Montgoméry 48 37 47 

PZ Charleroi 32 44 43 

PZ Oostende 43 38 43 

PZ Ukkel/W-B/Oudergem 30 32 40 

 

In deze tabel zijn enkel de lokale politiekorpsen opgenomen waartegen het Vast Comité P het meeste 
dossiers geopend heeft.  

Het is geen verrassing dat de zes Brusselse zones bovenaan staan in het klassement van de 
politiediensten waartegen het vaakst klacht wordt ingediend. Toch telt de zone Brussel-Elsene meer dan 
dubbel zoveel klachten dan de tweede Brusselse zone uit de tabel (PZ PolBruno). 

Wat de Nederlandstalige zones betreft, werden in 2012 het meeste klachten ingediend tegen de lokale 
politie van Antwerpen en de lokale politie van Gent, die het hoogste aantal nieuwe dossiers laat 
optekenen. Na Brussel-Elsene, zijn Antwerpen en Gent dan ook de politiekorpsen waarvoor het Vast 
Comité P het vaakst klachten gekregen heeft in 2012. 

Wat de Franstalige politiezones betreft, zijn in 2012 het meeste klachten geregistreerd tegen de 
politiezone Charleroi, nl. een veertigtal. 

Tabel 19:  Aantal klachtendossiers per dienst van de federale politie 

Politiediensten 2010 2011 2012 

FedPol-DGJ-FGP 41 49 58 

FedPol-DGA-DAH 71 73 40 

FedPol-DGA-DAC-LPA-BruNat 25 17 29 

FedPol-CG-CGO 27 30 25 

FedPol-DGA-DAC-SPC 18 16 23 

FedPol-DGA-DAC-SPC-Metro 6 6 14 

 

In deze tabel zijn de diensten van de federale politie weergegeven waartegen het Vast Comité P in 2012 
het vaakst nieuwe klachtendossiers heeft geopend. De lijst wordt aangevoerd door de gedelokaliseerde 
FGP’s (in hun totaliteit), de wegpolitie en de luchtvaartpolitie van Zaventem. 

Bij de analyse van bovenstaande tabel moet echter rekening worden gehouden met de gegevens per 
jaar. Immers, in 2010 en 2011 werden ongeveer 70 klachten ingediend tegen DGA-DAH, tegenover 
slechts een veertigtal in 2012. 

Ter informatie, het opschrift “FedPol-CG-CGO” heeft betrekking op alle klachtendossiers tegen de CIC’s 
(die de “101”-oproepen beantwoorden) omdat die dienst afhangt van deze directie van de federale 
politie 
  



deel II: observatoriumrapport 

 

81 

11 JURIDISCHE STANDPUNTEN VAN HET VAST COMITÉ P OVER BEPAALDE 
ASPECTEN VAN HET POLITIONEEL HANDELEN 

Voorafgaand aan de beslissing over de gegrondheid van een klacht dient in een aantal dossiers soms 
een gericht of ‘punctueel’ juridisch standpunt te worden ingenomen dat doorgaans wordt voorbereid 
door de juridische cel van de administratieve dienst. 

Dergelijke standpunten worden door deze cel ook nog geformuleerd naar aanleiding van andere 
juridische kwesties of vragen of bepaalde gebeurtenissen. Kwamen onder meer aan bod: de 
inbeslagname van voertuigen en nummerplaten, de systematische naaktfouillering voor opsluiting, de 
kennisname van briefwisseling tussen cliënt en zijn advocaat, het van school halen van een 
minderjarige, het wissen van gegevens op een smartphone, de inhoud van de begrippen foltering, een 
onmenselijke en vernederende behandeling, de diefstal door politieambtenaren, de analyse van 
bepaalde gerechtelijke uitspraken, het gebruik van talen, de toegang door de klager tot een 
administratief dossier opgesteld ingevolge een klacht, de parkeerproblematiek en het 
verbaliseringsbeleid op de Nationale Luchthaven Zaventem, het stallen van gestolen en teruggevonden 
voertuigen in politiegebouwen, het toepassingsgebied van de wet van 18 juli 1991, de samenloop van 
een tuchtprocedure met een strafonderzoek, de problematiek van politie en minderjarigen in nationale 
en internationale context, het (tijdelijk) vertrouwelijk karakter van het jaarverslag, de toepasselijkheid 
van bepaalde bepalingen van de organieke wet van 18 juli 1991 op het contractueel en statutair CALog-
personeel zonder bevoegdheid inzake bestuurlijke en gerechtelijke politie tewerkgesteld bij de lokale en 
de federale politie, het gebruik van Duitse transitplaten en tijdelijke nummerplaten in België, de al dan 
niet toepassing van artikel 508bis Sw. op het reizen met de MIVB zonder geldig vervoersbewijs, de 
huiszoeking met toestemming, de rechtsfiguur ‘de bestuurlijke lus’ (mogelijkheid om met behulp van 
een tussenuitspraak het bestuursorgaan de gelegenheid te bieden een gebrek in het bestreden besluit te 
herstellen), de arresten van de Raad van State inzake talenkennis van de tuchtoverheid, de mogelijkheid 
om op anonieme wijze de sociale media te volgen ter detectie van verspreiding van informatie die een 
operationaliteitsrisico inhouden voor de politie, de betekenis van het begrip ‘mededeling’ zoals 
geformuleerd in artikel 9, derde lid van de organieke wet van 18 juli 1991 dat bepaalt dat een 
onderzoeksverslag vertrouwelijk is tot bij de mededeling aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 
openbaarheid van de toezichtsverslagen alsmede nog enkele andere. 

Sommige van de hiervoor opgenoemde onderwerpen worden hierna kort toegelicht. 

Het zich doen uitkleden van een persoon voor opsluiting in de cel is een problematiek die geregeld 
terugkeert en al in eerdere jaarverslagen, onder andere deze van 2008 en 2009, aan bod kwam evenals 
in het Cahier Comité P nr. 4 omtrent de doorgangscellen en bewaarkamers bij de politie.  
Gelet op de toepasselijke wettelijke bepalingen, in casu artikel 28§3 van de wet op het politieambt, de 
ratio legis ervan, de toelichtende omzendbrief van 3 februari 1993 na de rechtspraak van het EHRM (o.a. 
Wieser/Oostenrijk 22 februari 2007; Iwanczuk/Polen 15 november 2001; Valanisas/Litouwen 
24 juni 2001; Van Der Ven/Nederland 4 februari 2003) is de nog steeds geldende conclusie dat dergelijk 
procedé niet systematisch mag gebeuren, uitzonderlijk moet zijn en het voorwerp moet uitmaken van 
een rechtvaardiging ad hoc. 

Ook werd onderzocht in welke mate een politieambtenaar tijdens een huiszoeking kennis mag 
nemen van de briefwisseling tussen de verdachte en zijn advocaat.  
Dergelijke briefwisseling valt ontegensprekelijk onder het beroepsgeheim. Bij twijfel dient de 
onderzoeksrechter geraadpleegd te worden die desgevallend met bijstand van de stafhouder uitsluitsel 
kan krijgen over het al dan niet vertrouwelijk karakter van de stukken. 

Wat het wissen van gegevens op een smartphone betreft, bestond de casus erin dat een ooggetuige 
van een politie-interventie deze filmde, waarop de politie eiste de beelden te wissen. Twee aspecten 
staan hier tegenover elkaar: enerzijds, het recht op afbeelding in hoofde van de politieambtenaar (ten 
dele) beschermd door de Privacywet en de Auteurswet en, anderzijds, het publiekelijk karakter van het 
optreden van de politie waarbij het filmen het technisch vastleggen is wat iedereen kan zien en wat 
nuttig is voor latere bewijsvoering.  
Niets verbiedt evenwel een interventie te filmen en het feit dat dit gebeurt, kan geen grond vormen op 
basis van dewelke een identiteitscontrole mogelijk is.  
Het wissen zelf van de film nadat de politieambtenaar naar de PIN-code had gevraagd, kan onder 
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toepassing van artikel 550ter Sw. vallen, met name het wissen van gegevens in een informaticasysteem 
wetende dat men daartoe niet gerechtigd is. 

Een concrete casus inzake taalgebruik betrof een particulier die aan een korpschef in het Nederlandse 
taalgebied een brief in het Frans stuurde.  
De vraag was in welke taal de korpschef hierop diende of mocht antwoorden. Het antwoord wordt 
gevonden in artikel 12, eerste lid Taalwet Bestuurszaken dat het principe huldigt dat de taal van het 
gebied moet gebruikt worden maar de mogelijkheid openlaat aan particulieren die gevestigd zijn in een 
ander gebied, te antwoorden in de taal waarvan de betrokkenen zich bedienen.  
Nog inzake taalgebruik maar dan ditmaal tussen twee centrale diensten, met name het Comité P en de 
Dienst Intern Toezicht van de federale politie, rees de vraag in welke taal het dossier diende 
overgemaakt te worden gegeven het feit dat de onderzoeksverrichtingen in één taal waren verricht, 
maar dat de globale overmaking, met daarin vaak een samenvattende beoordeling ten gronde, in een 
andere landstaal werd opgesteld. Het antwoord is hier dat alle stukken die met de grond van de zaak te 
maken hebben, dus ook een afsluitende beoordeling of de mededeling van een standpunt omtrent de 
zaak, in de taal van het betrokken taalgebied dienen te zijn. De loutere overmaking van de bundel moet 
dit logischerwijs ook zijn maar is evenwel niet noodzakelijk omdat de Taalwet in Bestuurszaken niet de 
(taal)betrekkingen tussen twee diensten regelt. 

Ook de parkingproblematiek en het verbaliseringsbeleid op de Nationale Luchthaven maakte het 
voorwerp uit van een juridische analyse. Meer bepaald het parkeren op parking P12 op de plaatsen 
gereserveerd voor sommige firma’s of voor bepaalde nummerplaten. De vraag of de politie bevoegd is 
om verbaliserend op te treden dient positief beantwoord te worden aangezien de bedoelde parking 
behoort tot de openbare weg. 

Ook werd de vraag onderzocht of de politie stallingskosten in rekening mag brengen wanneer een 
gestolen en teruggevonden voertuig in een opslagplaats van de politie wordt geplaatst in 
afwachting dat de eigenaar het ophaalt. Het standpunt is dat de tarieven voorzien in de hier 
toepasselijke omzendbrieven nr. 62, 62bis en 62ter uitgaande van de minister van Justitie hier niet van 
toepassing zijn nu het niet ging om een gerechtelijke inbeslagname. Overigens kan ook een 
retributiereglement van de Politieraad dat een retributie oplegt per dag dat een voertuig gestald is in de 
infrastructuur van de politie ter zake niet worden ingeroepen bij gebrek aan wettelijke basis voor dit 
retributiereglement.  
Daarenboven is er evenmin een wettelijke basis om de leden van het operationeel kader de opdracht te 
geven retributies te heffen en op de inning ervan toe te zien.  
Er kan dan ook geen enkel retentierecht worden ingeroepen ten aanzien van de eigenaar die zijn 
voertuig wenst te recupereren maar dit enkel na betaling terugkrijgt. 

Een terugkerende vraag betreft de inhoud van artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het 
toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse dat 
bepaalt dat onder “politiediensten” waarop het Comité P zijn toezicht uitoefent ook dient verstaan te 
worden “de personen die individueel bevoegd zijn om strafbare feiten op te sporen en vast te 
stellen”.  
Daar waar artikel 3, eerste lid, 1° van de organieke wet diensten met een territoriaal beperkte of met 
een specifiek politionele opdracht onder het begrip “politiediensten” thuisbrengt, betreft het artikel 3, 
tweede lid personen. Deze personen die politioneel bevoegd zijn om strafbare feiten op te sporen en 
vast te stellen, werden in de rechtsleer “opsporingsambtenaren” genoemd, dat wil zeggen “agenten van 
de openbare macht waaraan door of krachtens de wet politiebevoegdheid wordt verleend in het raam 
van gerechtelijke politie (R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2007, 243). 
Hieronder vallen de opsporingsambtenaren van de geïntegreerde politie: de politieambtenaren, met hun 
algemene opsporingsbevoegdheid en de agenten van politie, die over een beperkte politiebevoegdheid 
beschikken. Hieronder vallen ook tal van ambtenaren en agenten die door een groot aantal bijzondere 
wetten, decreten en ordonnanties aangewezen worden voor de opsporing en de vaststelling van 
misdrijven en hiervoor bekleed zijn met een beperkte politiebevoegdheid. Met uitzondering van de 
opsporingsambtenaren van de geïntegreerde politie behoren de opsporingsambtenaren beoogd in 
artikel 3, tweede lid van de organieke wet eveneens tot de bijzondere inspectiediensten. 
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Het gebeurt dat bij het Vast Comité P klacht wordt ingediend tegen een politieambtenaar voor 
inbreuken die hij begaan zou hebben als onderzoeker/verbalisant tijdens een strafonderzoek dat 
nog lopende is of waarbij de klager niet-politieambtenaar doorverwezen werd naar de correctionele 
rechtbank.  
Hoewel niets belet dat het Comité P een onderzoek verricht naar de wijze van het politieoptreden 
(efficiëntie, effectiviteit, coördinatie, naleving van de grondrechten) terwijl het strafonderzoek nog 
lopende is, zonder dat daarbij de opdrachten op zich van de gerechtelijke overheden in vraag worden 
gesteld, moet het Vast Comité P zich onbevoegd verklaren wanneer bepaalde aantijgingen als een 
strafrechtelijke inbreuk gekwalificeerd kunnen worden. In dezelfde context dient opgemerkt te worden 
dat het Vast Comité P overigens niet de bevoegdheid heeft om al dan niet een tuchtonderzoek te 
openen, maar wel een soort van injunctierecht heeft in die zin dat wanneer de tuchtoverheid door het 
Vast Comité P wordt ingelicht over feiten die een tuchtinbreuk kunnen uitmaken, de tuchtoverheid de 
feiten moet onderzoeken (artikel 26 Tuchtwet 13 mei 1999), maar geenszins een tuchtprocedure moet 
opstarten. 

Onderzocht werd of artikel 14, eerste lid van de organieke wet van 18 juli 1991, dat bepaalt dat de 
procureur-generaal en de auditeur-generaal aan de voorzitter van het Vast Comité P ambtshalve een 
kopie sturen van de vonnissen en de arresten betreffende misdaden en wanbedrijven begaan 
door de leden van de politiediensten en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van 
toepassing is op het contractueel en statutair CALog-personeel zonder bevoegdheid inzake 
bestuurlijke en gerechtelijke politie dat tewerkgesteld is bij de lokale en de federale politie.   
Het begrip ‘leden van de politiediensten’ wordt evenwel nergens gedefinieerd en niettegenstaande er ten 
tijde van de redactie van de organieke wet van 18 juli 1991 al ‘burgerpersoneel’ was bij de toen 
bestaande rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie bij de parketten werd hierover niet 
gesproken. Bij de herziening van de definitie van politiediensten in de organieke wet van 18 juli 1991 
naar aanleiding van de invoering van de geïntegreerde politie op twee niveaus werd dit ook niet 
duidelijk. De ratio legis van de organieke wet, alsmede de realiteit dat het genoemde personeel méér 
dan ten tijde van 1991 deelneemt aan de werking van de politiedienst, pleit voor een ruime interpretatie 
van dit begrip. 

Ook de respectieve taken van de gerechtsdeurwaarder en de vergezellende officier of agent van 
gerechtelijke politie naar aanleiding van vaststelling van overspel werden onderzocht. De taak die de 
gerechtsdeurwaarder ter zake heeft, omvat ook de opdracht om de personen te identificeren waarop 
de vaststellingen betrekking hebben. Met uitzondering van het bij wet voorziene verlenen van de sterke 
arm, heeft de vergezellende politieambtenaar een eerder passieve rol, wat inhoudt dat het 
uitgesloten is dat hij betrokkene ondervraagt of dat hij op een andere manier meewerkt aan het doen 
van de vaststellingen, zoals het doorzoeken van de kamers, het onderzoeken van de slaapplaatsen, het 
openen van kasten en het verhinderen dat de betrokkenen de woning ontvluchten. 

De vraag werd opgeworpen of het zwartrijden op het MIVB-net verboden en gesanctioneerd met het 
opleggen van toeslagen door het Besluit van 13 december 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, niet ook gesanctioneerd kan worden onder artikel 508bis Sw. (afzetterij). 
Dit blijkt niet het geval. De zwartrijder neemt hier als dusdanig zelf geen initiatief, hij maakt enkel 
gebruik van de diensten van het openbaar vervoer die hem ter beschikking worden gesteld door de 
MIVB zonder een voertuig te bestellen. Er is evenmin sprake van het in huur nemen van een huurrijtuig. 
Er is dus niet voldaan aan de constitutieve bestanddelen. 

Wat de huiszoeking met toestemming betreft, rees de vraag of de toestemming tot huiszoeking van 
de ene echtgenoot volstaat om tot een regelmatige huiszoeking over te gaan, indien één van de 
aanwezige echtgenoten zich in de onmogelijkheid bevindt om toestemming te geven omdat hij slaapt. 
Resultaat van de analyse is dat er in de rechtsleer geen eensgezindheid bestaat over de vraag of de 
politieambtenaren ertoe gehouden zijn een slapende echtgenoot te wekken, alvorens over te gaan tot de 
huiszoeking met het oog op het bekomen van zijn toestemming. Het lijkt aangewezen dit te doen omdat 
een slapende echtgenoot niet gelijkgesteld kan worden met een afwezige echtgenoot. 
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12 VONNISSEN EN ARRESTEN 

Deze analyse bestaat uit vijf grote delen: 

1) het eerste deel heeft betrekking op het aantal rechterlijke (eind)beslissingen uitgesproken in 2012 
en meegedeeld aan het Comité P; 

2) het tweede deel gaat over de leden van de geïntegreerde politie die vervolgd zijn in de bijbehorende 
zaken; 

3) het derde deel gaat in op de feiten die ten laste worden gelegd aan de leden van de geïntegreerde 
politie die in die zaken betrokken zijn; 

4) het vierde deel geeft een overzicht van verschillende “markante feiten” die in het oog sprongen bij 
de lezing van de rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2012; 

5) het vijfde deel is een analyse van de bijzondere thematiek van de tenlastelegging wegens 
“politiegeweld” die aan bod komt in de rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2009, 2010, 2011 
en 2012. 

12.1 Beslissingen meegedeeld aan het Comité P 

Overeenkomstig artikel 14, 1ste lid van de organieke wet van het Comité P “sturen de procureur-generaal 
en de auditeur-generaal aan de voorzitter van het Vast Comité P ambtshalve een kopie van de 

vonnissen en arresten betreffende misdaden of wanbedrijven begaan door de leden van de 

politiediensten en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”. 

In zijn vorige jaarverslagen diende het Vast Comité P vast te stellen dat “wanneer men het aantal 

beslissingen uitgaande van de verschillende gerechtelijke arrondissementen vergelijkt, kan men zich 

vragen stellen bij het exhaustieve karakter van de overmaking van de vonnissen, arresten en 

beschikkingen betreffende leden van de geïntegreerde politie”. 

Voor het jaar 2012 blijft die twijfel over de volledigheid van de overgemaakte informatie bestaan. Het 
totaal aantal rechterlijke eindbeslissingen meegedeeld voor dat jaar bedraagt immers bijna de helft 
minder dan in 2011! 

Het Vast Comité P kan er enkel nogmaals op wijzen dat de goede uitoefening van zijn opdracht als 
observatorium van het politiewezen sterk wordt beïnvloed door de naleving van de – wettelijke – 
verplichting van de diverse overheden om informatie over te maken, hier meer in het bijzonder de 
gerechtelijke overheid. 

Nog te vaak worden beslissingen uitgesproken tegen leden van de geïntegreerde politie, 
niettegenstaande er in de pers over bericht wordt, niet uit eigen beweging meegedeeld aan het Vast 
Comité P, dat nochtans inspanningen levert om zich elke rechterlijke beslissing te doen geworden 
waarvan het op een of andere wijze kennis heeft genomen. 

Tot slot heeft het Vast Comité P sommige beslissingen voor de jaren 2009 tot 2011 pas ontvangen na de 
opmaak van zijn jaarverslag 2011. Alle tabellen die in dit jaarverslag 2012 opgenomen zijn, bevatten de 
tot 15 maart 2013 bijgewerkte gegevens betreffende rechterlijke beslissingen die definitief uitgesproken 
zijn in 2009, 2010, 2011 en 2012. 
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12.1.1 Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van 
rechtscollege 

Tabel 20:  Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van rechtscollege 

 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen     

Hof van beroep 1 4 4 3 

Kamer van inbeschuldigingstelling     2   

Politierechtbank 8 11 9 6 

Correctionele rechtbank 5 7 8 13 

Raadkamer 1 1     

Totaal 15 23 23 22 

Brussel    
 

Hof van beroep F 2 5 4 3 

Hof van beroep N 2   4 2 

Kamer van inbeschuldigingstelling F   1   1 

Kamer van inbeschuldigingstelling N 1   1   

Politierechtbank F 6 6 7 2 

Politierechtbank N 7 11 17 7 

Correctionele rechtbank F 10 8 9 6 

Correctionele rechtbank N 2 4 13 3 

Raadkamer F     2 1 

Raadkamer N     1 2 

Totaal 30 35 58 27 

Gent    
 

Hof van beroep 2 3 5 8 

Kamer van inbeschuldigingstelling 1 1   2 

Politierechtbank 20 21 13 7 

Correctionele rechtbank 17 18 16 9 

Raadkamer 4 3 8 2 

Totaal 44 46 42 28 

Liège    
 

Hof van beroep 4 3 8 3 

Kamer van inbeschuldigingstelling 6 3 4   

Politierechtbank 7 7 5 2 

Correctionele rechtbank 11 23 10 2 

Raadkamer 9 13 3   

Totaal 37 49 30 7 

Mons 
   

 

Hof van beroep 8 5 6 8 

Kamer van inbeschuldigingstelling 2 1 3   

Politierechtbank 13 25 30 14 

Correctionele rechtbank 13 12 13 5 

Raadkamer 3 8 5 3 

Totaal 39 51 57 30 

Algemeen totaal 165 204 210 114 
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Deze tabel schetst, per ressort van het hof van beroep, een beeld van de rechterlijke beslissingen al 
naargelang de instantie die de beslissing uitgesproken heeft. Op die manier worden de gegevens van de 
verschillende politierechtbanken, correctionele rechtbanken en raadkamers van het ressort van het hof 
van beroep bij elkaar geteld. 

Deze tabel is vooreerst bedoeld om een kwantitatief beeld op te hangen van de rechterlijke beslissingen 
per ressort van het hof van beroep. Dit type van voorstelling dient evenwel ook een tweede doel, met 
name duidelijk weergeven van welk type van rechtscollege de aan het Comité P meegedeelde 
rechterlijke beslissingen uitgaan. 

Er dient vastgesteld dat het totaal aantal rechterlijke beslissingen overgemaakt aan het Vast Comité P 
daalt van 210 in 2011 tot 114 in 2012. Voor dergelijke daling kan echter niet met zekerheid een 
verklaring worden gegeven: ofwel begaan de leden van de geïntegreerde politie minder inbreuken, ofwel 
worden die inbreuken minder vaak opgemerkt of vervolgd, ofwel zorgt de duur van de gerechtelijke 
procedures ervoor dat er in 2012 minder rechterlijke eindbeslissingen werden uitgesproken, ofwel is de 
betrokkene niet geïdentificeerd als zijnde een lid van de geïntegreerde politie, ofwel is er een probleem 
met de mededeling van de beslissingen. 

12.1.2 Beslissingen per type van rechtscollege 
De eerste grafiek geeft de verdeling weer van de rechterlijke beslissingen naar gelang van het type van 
rechtscollege dat ze uitgesproken heeft in 2012. 

Grafiek 1:  Verdeling van de beslissingen 2012 per type van rechtscollege 

 

De tweede grafiek toont aan welk aandeel verkeer inneemt in de rechterlijke beslissingen 2012 
toegestuurd aan het Comité P: 46 van de 114 dossiers (of 40%) zijn afkomstig van politierechtbanken 
(38) of van correctionele rechtbanken (8) die zetelen in graad van beroep in verkeerszaken. 
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Grafiek 2: Belang van verkeer in de verdeling van de beslissingen 2012 

 

12.1.3 Beslissingen per gerechtelijk arrondissement 
Onderstaande tabel bevat het totaalcijfer van de rechterlijke beslissingen (politierechtbank, correctionele 
rechtbank en raadkamer samengeteld) toegestuurd per gerechtelijk arrondissement. 

Tabel 21:  Beslissingen per arrondissement 

2009 2010 2011 2012 

ANTWERPEN 9 11 6 8 

ARLON 3 3 3   

BRUGGE 14 7 4 4 

BRUSSEL N 9 12 25 11 

BRUSSEL F 13 14 17 9 

CHARLEROI 20 27 33 20 

DENDERMONDE 4 8 10 1 

DINANT 5 4   4 

EUPEN         

GENT 12 12 13 5 

HASSELT   3 2 4 

HUY 6 3 3   

IEPER 1 1 1   

KORTRIJK 3 6 3 7 

LEUVEN   3 6 1 

LIÈGE 10 30 10   

MARCHE     1   

MECHELEN 3 2 5 6 

MONS 7 10 10   

NAMUR 1 2     

NEUFCHÂTEAU   1 1   

NIVELLES 3   1   

OUDENAARDE 2 5 5   

TONGEREN     1   
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TOURNAI 2 8 5 2 

TURNHOUT 2 3 2 1 

VERVIERS 2       

VEURNE 5 3 1 1 

TOTAAL 136 178 168 84 

12.2 Vervolgde leden van de geïntegreerde politie 

12.2.1 Aantal vervolgde leden van de geïntegreerde politie 
Onderstaande tabel geeft het aantal leden van de geïntegreerde politie weer die vervolgd werden in 
zaken waarvoor een eindbeslissing genomen werd tussen 2009 en 2012. Logischerwijs zijn er dus meer 
vervolgde leden van de geïntegreerde politie dan rechterlijke beslissingen. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de leden van de lokale component en die van de federale component van de 
geïntegreerde politie, alsook volgens de graad van de betrokkenen (inclusief Calogs). 

Gezien de daling in het aantal rechterlijke beslissingen overgemaakt voor 2012, lijkt het logisch dat het 
aantal in die zaken vervolgde leden van de geïntegreerde politie minder bedraagt dan de vorige jaren. 

Tabel 22:  Vervolgde leden van de geïntegreerde politie 

2009 2010 2011 2012 

Lokale politie 
   

 

Aspirant-agent   1     

Agent 8 14 6 6 

Aspirant-inspecteur         

Inspecteur 109 172 139 101 

Hoofdinspecteur 26 29 28 15 

Commissaris 12 13 21 8 

Hoofdcommissaris 6 4 8 9 

Calog   2 3 4 

Subtotaal 161 235 205 143 

Federale politie    
 

Aspirant-agent         

Agent   1  1  

Aspirant-inspecteur     1   

Inspecteur 14 24 12 22 

Hoofdinspecteur 19 5 17 2 

Commissaris 7 2 7 4 

Hoofdcommissaris 2   4   

Calog 4 3 2 1 

Subtotaal 46 35 44 29 

Totaal 207 270 249 172 

 

  



Grafiek 3:  Leden van de lokale component vervolgd tussen 2009 en 2012

 

Grafiek 4:  Leden van de federale component vervolgd tussen 2009 en 2012

 

12.2.2 Resultaten van de
De onderstaande tabellen schetsen een beeld van de rechterlijke beslissingen re
van de graad van het vervolgde lid van de geïntegreerde politie en van het ressort van het betrokken 
hof van beroep. 
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Tabel 23:  Resultaat van de vervolgingen per graad 

  2009 2010 2011 2012 
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Aspirant-agent       1                               

Agent   8 2 13 1 6   1   1   1           1 2 

Aspirant-inspecteur           1                           

Inspecteur 34 89 76 120 32 119   35 2 23   23 1     5 3 21 10 

Hoofdinspecteur 21 24 13 21 14 31   5   6   1       1   2 2 

Commissaris 9 10 5 10 9 19   3   2   3           1 3 

Hoofdcommissaris 7 1 3 1 9 3   3   4               1 1 

Calog 
 

4 
 

5 3 2   1       1       1     2 

Totaal 71 136 99 171 68 181 
 

48 2 36 
 

29 1 
  

7 3 26 20 

Tabel 24:  Resultaat van de vervolgingen per ressort van het hof van beroep 

  2009 2010 2011 2012 
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ANTWERPEN 4 15 27 24 8 17       2   9       1 1 3 6 

BRUSSEL 6 26 5 39 16 49   16 1 14   5 1     2 1 5 7 

GENT 7 40 5 44 9 46   7   11   5       2   6 3 

LIÈGE 39 19 42 28 17 19       2   2       1   1 1 

MONS 15 36 20 36 18 50   25 1 7   8       1 1 11 3 

TOTAAL 71 136 99 171 68 181 48 2 36 29 1 7 3 26 20 

12.3 Per tenlastelegging 

De rechterlijke beslissingen die het Comité P ontvangen heeft, worden in dit hoofdstuk geanalyseerd op 
basis van de feiten die ten laste worden gelegd aan de leden van de geïntegreerde politie. De volgorde 
van weergave stemt overeen met de structuur van het Strafwetboek. De tenlasteleggingen in 
verkeerszaken zijn opgenomen in een afzonderlijke tabel, net als de tenlasteleggingen inzake een aantal 
bijzondere wetten. De toelichting heeft betrekking op de rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2012. 

  



deel II: observatoriumrapport 

 

91 

Statistisch gezien: 

- wordt per rechterlijke beslissing elk lid van de geïntegreerde politie afzonderlijk opgenomen in de 
tabellen; 

- wordt met betrekking tot een lid van de geïntegreerde politie rekening gehouden met elke 
tenlastelegging afzonderlijk; 

- wordt voor eenzelfde politielid de tenlastelegging slechts één keer opgenomen indien dezelfde 
tenlastelegging herhaaldelijk voorkomt in dezelfde zaak. Er wordt enkel rekening gehouden met de 
zwaarste tenlastelegging. 

12.3.1 Misdaden en wanbedrijven die de door de Grondwet gewaarborgde 
rechten schenden 

Tabel 25:  Misdaden en wanbedrijven die de door de Grondwet gewaarborgde rechten schenden 

2009 2010 2011 2012 
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Wederrechtelijke/willekeurige 
aanhouding 3 32 6 5 14 

Daden van willekeur 1 1 3 8 2 1 2 

Woonstschennis 6  

 
De raadkamer verleent een algehele buitenvervolgingstelling aan 14 leden van de federale politie die in 
een dossier inzake “repatriëring” vervolgd worden voor: willekeurige aanhouding, slagen en 
verwondingen, onmenselijke behandeling, diefstal en beledigingen. 

Twee inspecteurs en 1 hoofdinspecteur van de lokale politie worden schuldig bevonden aan daden van 
willekeur. In die 3 dossiers is er ook sprake van onrechtmatige raadplegingen van databanken. In een 
andere zaak betrekking hebbend op daden van willekeur stelt de correctionele rechtbank in hoofde van 
2 inspecteurs het verval van de strafvordering wegens verjaring vast. 
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12.3.2 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw 

Tabel 26:  Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw 

2009 2010 2011 2012 
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Valsheid als ambtenaar 17 10 11 15 11 17   8   8   4       1       

Valsheid als particulier 2 8 1 8 2 1       1   1       2       

Valsheid in informatica 2         3           1               

Inmenging   1                   1               

Valse naam aannemen in het 
openbaar       1                               

 
Feiten van valsheid als ambtenaar worden bewezen verklaard lastens 5 leden van de geïntegreerde 
politie. Een Calog wordt veroordeeld tot een werkstraf omdat hij ervoor gezorgd had dat een proces-
verbaal inzake verkeer lastens hem niet werd opgesteld. Er zijn 4 opschortingen van de uitspraak van 
veroordeling toegekend aan: 1 inspecteur die onjuiste zaken in processen-verbaal vermeld heeft om zo 
snel mogelijk klaar te zijn met zijn schrijfwerk; 2 inspecteurs die een valse informatiefiche opgemaakt 
hebben en bepaalde zaken weggelaten hebben in een zaak betreffende onrechtmatige fouilleringen van 
minderjarigen; 1 inspectrice die een vals proces-verbaal opgesteld heeft om een collega in te dekken die 
iemand tijdens diens aanhouding geslagen had. 

Acht politieambtenaren vervolgd voor valsheid gepleegd in professioneel verband genieten een 
vrijspraak: 1 inspecteur en 1 commissaris vervolgd voor de opmaak van een vals proces-verbaal in het 
kader van het afstand doen van een wapen (de verduistering van het wapen zal echter bewezen 
verklaard worden in hoofde van de commissaris); 1 inspecteur die ervan verdacht wordt valse verslagen 
te hebben opgesteld in het kader van domicilieprocedures; 2 hoofdcommissarissen vervolgd voor 
verklaringen in verband met subsidies waarop ze geen recht hebben alsook voor valsheid in de 
verslagen naar aanleiding van financiële controles inzake subsidies toegekend door een overheid (de 
strafvordering wordt onontvankelijk verklaard, daar de vervolgingen ingesteld waren door de 
arbeidsauditeur en niet door de procureur des Konings); de vervolging lastens een inspecteur voor de 
opmaak van een vals proces-verbaal wordt eveneens onontvankelijk verklaard, ditmaal wegens 
uitlokking door de politie; 1 hoofdinspecteur vervolgd omdat hij ten onrechte de terugbetaling van 
bepaalde kosten gevorderd heeft; 1 hoofdinspecteur die ervan verdacht wordt valse prestaties te hebben 
aangegeven. 

Aan acht politieambtenaren verleent men een buitenvervolgingstelling voor valsheid als ambtenaar: 
6 leden van een lokale politie in een zaak van het doen verdwijnen van processen-verbaal (dit dossier 
wordt besproken in het deel “markante feiten”); 2 inspecteurs die ervan verdacht worden ten onrechte 
een vluchtmisdrijf te hebben vermeld in een proces-verbaal inzake verkeer. 

Twee inspecteurs, een koppel in het privéleven, worden veroordeeld tot een werkstraf omdat ze een 
valse aangifte van diefstal van hun voertuig hebben ingediend bij hun verzekeringsmaatschappij (ze 
worden ook schuldig bevonden aan oplichting). A contrario, 1 inspecteur vervolgd voor een valse 
aangifte van ongeval aan zijn verzekeringsmaatschappij (en voor oplichting) wordt vrijgesproken. Een 
inspecteur verkrijgt de opschorting van de uitspraak van veroordeling omdat hij een medisch voorschrift 
vervalst heeft om een geneesmiddel voor zijn kind te krijgen. 
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Een hoofdinspecteur verkrijgt de opschorting van de uitspraak van veroordeling omdat hij de naam van 
zijn zoon uit de ANG geschrapt heeft (valsheid in informatica). Een Calog verkrijgt ook de opschorting 
van de uitspraak van veroordeling wegens inmenging (en huisdiefstal). 

12.3.3 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door 
personen die een openbaar ambt uitoefenen 

12.3.3.1 In de uitoefening van hun functie 

Tabel 27:  Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een 

openbaar ambt uitoefenen 

2009 2010 2011 2012 
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Samenspanning van 
ambtenaren     1 4 1                             

Verduistering 4 5 4 8 1 5   22   2   1           1   

Vernietiging van een akte   1       1   21                       

Knevelarij 1 1   1       1                       

Belangenneming 1       1 2           1               

Omkoping 2 2 2 3       2                       

Geweld zonder wettige reden 4 5 18 4 9 7   1 2 7   2 1         2 1 

 
Een hoofdinspecteur en een commissaris worden schuldig verklaard aan verduistering van een wapen. In 
beide dossiers kaderen de feiten in de procedure waarbij een burger afstand doet van het wapen in 
kwestie (een van die dossiers wordt besproken in het deel “markante feiten”). Hierbij dient opgemerkt 
dat, in een van die zaken, een inspecteur wordt vrijgesproken. Tot slot wordt een inspecteur 
vrijgesproken die beschuldigd is van verduistering van een portefeuille die een burger hem heeft 
overhandigd nadat hij die gevonden had. 

Er wordt een buitenvervolgingstelling uitgesproken ten gunste van een commissaris vervolgd voor 
verduistering en knevelarij (alsook voor belaging en afpersing) in het kader van de verkoop van een 
huis. 

In een zaak betreffende het doen verdwijnen van processen-verbaal inzake verkeer wordt een 
buitenvervolgingstelling verleend aan 21 leden van een politiezone, vervolgd voor o.m. verduistering en 
vernietiging van akten (dit dossier wordt besproken in het deel “markante feiten”). 

Een commissaris van politie krijgt de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling 
gedurende 3 jaar wegens belangenneming omdat hij als politieman die tot taak heeft advies inzake 
signalisatiewerken te verlenen tegelijkertijd als stille vennoot in een vennootschap overeenkomsten voor 
het plaatsen van wegsignalisatie heeft afgesloten. 

Twee hoofdcommissarissen vervolgd voor omkoping (en schending van het beroepsgeheim) worden 
buiten vervolging gesteld. 

De vervolgingen voor geweld zonder wettige reden worden besproken in het specifieke deel gewijd aan 
het “politiegeweld”. 
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12.3.3.2 Buiten de uitoefening van hun functie 

Tabel 28: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een 

openbaar ambt uitoefenen buiten de uitoefening van hun functie 

2009 2010 2011 2012 
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Weerspannigheid 1 2 1 1   3                           

Smaad   2   1           1                   

Geweld   1 2                                 

Telefonisch afluisteren         1                             

 
Een inspecteur vervolgd voor smaad wordt vrijgesproken. 

12.3.4 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid 

Tabel 29: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid 

 
2009 2010 2011 2012 

 

N
ie
t 
b
ew

ez
en
 

B
ew

ez
en
 

N
ie
t 
b
ew

ez
en
 

B
ew

ez
en
 

N
ie
t 
b
ew

ez
en
 

B
ew

ez
en
 

B
u
it
en
ve
rv
ol
g
in
g
st
el
lin
g
 -
 v
er
ja
ri
n
g 

B
u
it
en
ve
rv
ol
g
in
g
st
el
lin
g
 -
 a
n
d
er
e 

V
ri
js
p
ra
ak
 -
 v
er
ja
ri
n
g 

V
ri
js
p
ra
ak
 -
 a
n
d
er
e 

M
aa
tr
eg
el
 t
er
 b
es
ch
er
m
in
g 
va
n
 d
e 

m
aa
ts
ch
ap
p
ij 

O
p
sc
h
or
ti
n
g
 v
an
 d
e 
u
it
sp
ra
ak
 

S
ch
u
ld
ig
ve
rk
la
ri
n
g 

W
er
ks
tr
af
 m

et
 v
ol
le
d
ig
 u
it
st
el
 

W
er
ks
tr
af
 m

et
 g
ed
ee
lt
el
ij
k 
u
it
st
el
 

W
er
ks
tr
af
 

G
ev
an
g
en
is
/g
el
d
b
oe
te
 m

et
 v
ol
le
d
ig
 u
it
st
el
 

G
ev
an
g
en
is
/g
el
d
b
oe
te
 m

et
 g
ed
ee
lt
el
ij
k 

u
it
st
el
 

G
ev
an
g
en
is
/g
el
d
b
oe
te
 

Vereniging van 
misdadigers 3       1 1                           

Bedreigingen 1 6 4 3 5 4   1               
 

1     

 
Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan bedreigingen (alsook aan opzettelijke slagen en 
verwondingen) geuit tegen zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend. Hij heeft zijn dienstwapen op hen 
aangelegd: een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 550 EUR, beide met uitstel 
gedurende 3 jaar. Tot slot krijgt 1 inspecteur de gunst van opschorting van de uitspraak van 
veroordeling voor vervolgingen (bedreigingen en schuldig verzuim) voor feiten gepleegd tijdens een 
interventie. 
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12.3.5 Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de 
openbare zedelijkheid 

Tabel 30: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid 

2009 2010 2011 2012 
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Aanranding van de 
eerbaarheid 1 5 1 4   2       1   3       1 1    

Verkrachting 2 1 4 1 3 1       2               1   

Prostitutie/aanzetten tot 
ontucht 1     1                             

Beelden strijdig met de 
goede zeden   1     1                             

Kinderpornografie   2   1 1 1                           

Openbare zedenschennis   1               1                   

 
Met betrekking tot feiten gepleegd in dienst: aan 2 inspecteurs wordt de opschorting van de uitspraak 
van veroordeling verleend voor aanranding van de eerbaarheid van 4 minderjarigen naar aanleiding van 
hun aanhouding (in die zaak, waarin ook een derde inspecteur betrokken is, is er ook sprake van 
valsheid, slagen en verwondingen en schuldig verzuim); 1 inspecteur vervolgd voor verkrachting tijdens 
een interventie wordt vrijgesproken. 

Met betrekking tot feiten gepleegd in de privésfeer en binnen een familiale context in de ruime zin van 
het woord: 1 hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding van de 
eerbaarheid van de kinderen van zijn nieuwe vriendin; 1 inspecteur wordt vrijgesproken van 
verkrachting maar schuldig verklaard aan aanranding van de eerbaarheid van zijn nicht (ontslag van 
ambtswege op tuchtrechtelijk vlak); 1 commissaris wordt vrijgesproken van aanranding van de 
eerbaarheid van zijn kinderen. 

Met betrekking tot feiten gepleegd in de privésfeer en buiten de familiale context: aan 1 inspecteur 
wordt de opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend voor aanranding van de eerbaarheid 
gepleegd in een openbaar zwembad; 1 andere inspecteur vervolgd voor openbare zedenschennis wordt 
vrijgesproken. 
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12.3.6 Misdaden en wanbedrijven tegen personen 

Tabel 31: Misdaden en wanbedrijven tegen personen 

2009 2010 2011 2012 
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Slagen en verwondingen 20 10 31 9 14 18   19   7   6       1 1     

Intrafamiliaal geweld   7 2 8 3 8           1             

Toedienen van schadelijke 
stoffen           1                           

Doodslag/moord 2   3    1         1   1               

Onmenselijke/onterende 
behandeling 1     2 4 1   14                       

Schuldig verzuim 6   7     5   1       1               

Niet-afgeven van kinderen     1                         1       

Ontvoering en heling van 
minderjarigen         1                             

Woonstschennis   1 1     4                           

Belaging 8 3 6 2 21 2   1   7   1               

Laster/eerroof/lasterlijke 
aangifte 9 4 1   11 1                           

Beledigingen   14 

Beroepsgeheim 13 7 3 3 2 17   2   2   3       1 1 2 1 

 
De vervolgingen voor slagen en verwondingen worden besproken in het specifieke deel gewijd aan 
“politiegeweld”. 

Een inspecteur krijgt de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling voor feiten van 
intrafamiliaal geweld. 

Een inspecteur wordt schuldig verklaard aan het onopzettelijk doden ingevolge een verkeersongeval in 
dienst dat zich voordeed toen hij door het rode licht reed. Deze zaak wordt besproken in het deel 
“markante feiten”. Een zonechef vervolgd voor onopzettelijk doden in een zaak van teruggave van het 
dienstwapen aan een lid van zijn zone wordt vrijgesproken. Dit dossier wordt tevens besproken in het 
deel “markante feiten”. 

De raadkamer verleent een algehele buitenvervolgingstelling aan 14 leden van de federale politie 
vervolgd in een “repatriëringsdossier” voor: onmenselijke behandeling, willekeurige aanhouding, slagen 
en verwondingen, diefstal en beledigingen. 

Een inspecteur vervolgd voor schuldig verzuim krijgt de gunst van opschorting van de uitspraak van 
veroordeling in een zaak waarin twee andere inspecteurs schuldig worden verklaard aan aanranding van 
de eerbaarheid van 4 minderjarigen. In een ander dossier wordt 1 inspecteur vervolgd voor schuldig 
verzuim tijdens een interventie buiten vervolging gesteld (net als een andere inspecteur vervolgd voor 
slagen en verwondingen). 

Een inspectrice wordt veroordeeld tot een werkstraf voor het niet-afgeven van een kind. 

Aan een inspecteur vervolgd wegens belaging van zijn ex-vriendin wordt de opschorting van de 
uitspraak van veroordeling verleend. In eenzelfde zaak worden 7 leden van een politiezone vrijgepleit 
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van de aantijgingen van belaging die tegen sommigen onder hen waren geuit (alsook van die van 
geweld zonder wettige reden en van daden van willekeur). Er wordt een buitenvervolgingstelling 
uitgesproken ten gunste van een commissaris vervolgd voor belaging (alsook voor verduistering, 
knevelarij en afpersing) in het kader van de verkoop van een huis. 

Schending van het beroepsgeheim wordt bewezen verklaard in hoofde van 8 leden van de geïntegreerde 
politie: 1 korpschef die de identiteit van de houder van een kentekenplaat heeft meegedeeld aan een 
schepen (deze zaak wordt besproken in het deel “markante feiten”); 1 Calog die informatie betreffende 
een lopend onderzoek heeft doorgegeven aan een journalist; 3 inspecteurs, in 3 verschillende dossiers, 
die informatie afkomstig uit politiedatabanken hebben meegedeeld; 1 inspecteur die informatie 
betreffende een wagen heeft meegedeeld; 1 inspecteur die informatie over geplande verkeerscontroles 
heeft verstrekt; 1 commissaris die informatie heeft onthuld betreffende een lopend gerechtelijk 
onderzoek.  
Daarnaast worden 1 hoofdcommissaris vervolgd wegens het hebben meegedeeld van informatie over 
een voetbalwedstrijd (deze zaak wordt besproken in het deel “markante feiten”) en een inspecteur in 
een andere zaak vrijgesproken; terwijl 2 hoofdcommissarissen, tevens vervolgd voor omkoping, buiten 
vervolging worden gesteld. 

12.3.7 Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen 

Tabel 32: Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen 

2009 2010 2011 2012 
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Diefstal 4 2 2 4 3     14       1               

Huisdiefstal       1   1           1               

Diefstal door een 
openbaar ambtenaar 1 3 2 1 4 2                           

Afpersing   1 

Misbruik van vertrouwen 1     2 2                             

Oplichting 3 1 1 4 2 3       2           2       

Heling       1                               

Bedrieglijke verberging     2                                 

Brandstichting   1     1                             

Vernieling/beschadiging 1 1 3 2 1 3                           

 
Een inspecteur wordt schuldig verklaard aan gebruiksdiefstal buiten dienst: een persoon had hem 
gefotografeerd en de inspecteur heeft het fototoestel uit de handen van die persoon gegrist om die foto’s 
te wissen. Een Calog krijgt de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling voor het stelen 
van een politiearmband (alsook voor inmenging). 

De raadkamer verleent een algehele buitenvervolgingstelling aan 14 leden van de federale politie die in 
een “repatriëringsdossier” vervolgd worden voor: diefstal, onmenselijke behandeling, willekeurige 
aanhouding, slagen en verwondingen en beledigingen. 

Er wordt een buitenvervolgingstelling uitgesproken ten gunste van een commissaris vervolgd voor 
afpersing (alsook voor verduistering, knevelarij en belaging) in het kader van de verkoop van een huis. 
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Twee inspecteurs, een koppel in het privéleven, worden veroordeeld tot een werkstraf omdat ze hun 
verzekeringsmaatschappij hebben opgelicht door een valse aangifte van diefstal van hun voertuig in te 
dienen. 

Een inspecteur vervolgd in een dossier van verzekeringsoplichting (en voor valsheid) wordt 
vrijgesproken. Hetzelfde geldt voor een hoofdinspecteur die wordt vervolgd omdat hij de terugbetaling 
heeft gevorderd van niet-verschuldigde kilometer- en maaltijdkosten. 

 

12.3.8 Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid 
van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan 
opgeslagen, verwerkt of overgedragen worden 

Tabel 33: Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van 

informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan opgeslagen, verwerkt of 

overgedragen worden 

2009 2010 2011 2012 
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Databanken   6   1 2 8   21   2   1       1 1     

 
Drie inspecteurs, in evenveel dossiers, worden schuldig verklaard aan schending van artikel 550bis van 
het Strafwetboek (alsook van hun beroepsgeheim). 

In een zaak betreffende het doen verdwijnen van processen-verbaal inzake verkeer worden 21 leden 
van een politiezone, vervolgd wegens o.m. schending van de artikelen 550bis en 550ter van het 
Strafwetboek, buiten vervolging gesteld (dit dossier wordt besproken in het deel “markante feiten”). 

De vervolging van een inspecteur voor het wissen van gegevens uit een gsm (en voor het opstellen van 
een vals proces-verbaal) wordt onontvankelijk verklaard wegens uitlokking door de politie. In een ander 
dossier wordt een inspecteur vrijgesproken van schending van artikel 550bis van het Strafwetboek 
(maar veroordeeld voor schending van het beroepsgeheim). 
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12.3.9 Verkeer 

Tabel 34: Verkeer 

2009 2010 2011 2012 
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Alcoholintoxicatie 3 49   54 2 47       1   1       1   16 1 

Dronkenschap aan het stuur 1 17 3 14 7 9           1           5 2 

Slagen en verwondingen 1 7 2 9 1 5           1           2 1 

Vluchtmisdrijf 4 9   11 3 9       1               4   

Snelheidsovertreding 1 7   13 3 19     2     1           6 2 

Geen technisch keuringsbewijs   5   3 1 5                         5 

Geen verzekering   1 1 3 1 2                       1 1 

Andere 2 8 5 15 7 47     1 4   1         1 12 12 

 
Negentien leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor rijden in staat van alcoholintoxicatie 
buiten dienst. Telkens worden de feiten bewezen verklaard. In 7 van die dossiers wordt de staat van 
dronkenschap overigens bewezen verklaard. 

Een lid van de geïntegreerde politie vervolgd voor rijden in staat van alcoholintoxicatie in dienst wordt 
vrijgesproken. 

Vier leden van de geïntegreerde politie worden schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en 
verwondingen ingevolge verkeersongevallen die zich voordeden buiten dienst. 

Vier leden van de geïntegreerde politie worden bestraft voor een vluchtmisdrijf gepleegd buiten dienst. 

Negen van de 11 snelheidsovertredingen ten laste gelegd van leden van de geïntegreerde politie (alle 
buiten dienst) worden bewezen verklaard. In de 2 andere dossiers is er sprake van verval van de 
strafvordering door verjaring. 

De dossiers geopend wegens geen technisch keuringsbewijs en geen verzekering houden alle verband 
met feiten gepleegd in de privésfeer. 
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12.3.10 Bijzondere wetten 

Tabel 35: Bijzondere wetten 

2009 2010 2011 2012 
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BTW-wetboek75 1                                     

Drugswet76 2 2   2   5           1         1     

Besluitwet 
dronkenschap77 

      1                               

Antiracismewet78 1       4     2                       

Rijksregisterwet79 1     1 1 8                   1 2   1 

Wet politieambt80           1                           

Wet verwerking 
persoonsgegevens81 

2 1   3 1 3           1         1     

Wet welzijn 
werknemers82 

2   2   6                             

Wet kruispuntbank83           2                           

Belgacomwet84 2 1   1 1                             

Wapenwet85 2   1 1 1 5           2           2   

Antinamaakwet86           1                           

KB verklaringen in 
verband met subsidies, 
vergoedingen en 
toelagen87 

1 1               2                   

KB rookverbod in 
openbare plaatsen88 

1                                     

KB bevolkings-
registers89 

2 2                                   

Bosdecreet90       1                               

Vlaamse Wooncode91           1                           

                                                 
75  Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. 
76  Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 

psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. 

77  Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap. 
78  Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. 
79  Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
80  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
81  Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 
82  Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun ambt. 
83  Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het 

handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. 
84  Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
85  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. 
86  Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. 
87  Koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en 

toelagen. 
88  Koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen. 
89  Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 
90  Bosdecreet van 13 juni 1990 (Vlaamse Gemeenschap). 
91  Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (Vlaamse Gemeenschap). 
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De correctionele rechter verklaart 2 politie-inspecteurs schuldig aan inbreuken op de drugswet. Een 
dossier handelt over het verkrijgen van psychotrope stoffen door middel van een vals voorschrift. In het 
andere dossier krijgt een inspecteur een straf opgelegd wegens het verlenen van medewerking aan een 
handel in cocaïne. In dit dossier wordt dezelfde politieman ook veroordeeld wegens overtreding van de 
Rijksregisterwet en de Wet verwerking persoonsgegevens. 

De raadkamer stelt 2 politie-inspecteurs buiten vervolging wegens inbreuken op de antiracismewet. 

Een Calog, een inspecteur en een hoofdinspecteur worden in 3 verschillende dossiers veroordeeld 
wegens onrechtmatige toegang tot het Rijksregister. 

De correctionele rechtbank veroordeelt een inspecteur die de politiedatabanken onrechtmatig raadpleegt 
onder meer voor overtreding van de Wet verwerking persoonsgegevens. 

Een inspecteur, 2 hoofdinspecteurs en een commissaris worden in 4 verschillende dossiers schuldig 
verklaard wegens overtreding van de wapenwet.  

In een zaak waarin 2 hoofdcommissarissen vervolgd worden voor verklaringen in verband met subsidies 
waarop ze geen recht hebben alsook voor valsheid in de verslagen naar aanleiding van financiële 
controles inzake subsidies toegekend door een overheid, verklaart het hof van beroep de strafvordering 
onontvankelijk omdat de vervolgingen ingesteld waren door de arbeidsauditeur en niet door de 
procureur des Konings. 

12.4 Markante feiten 

Sommige rechterlijke beslissingen die in 2012 uitgesproken werden, verdienen bijzondere aandacht, 
hetzij wegens de tenlasteleggingen op basis waarvan de leden van de geïntegreerde politie werden 
veroordeeld, hetzij door de motiveringen en de bijzondere beschouwingen waarvan de beslissing gewag 
maakt, hetzij wegens een combinatie van beide factoren. 

Om de anonimiteit van de beoogde personen in de mate van het mogelijke te waarborgen, zijn de 
namen van de leden van de geïntegreerde politie uiteraard niet vermeld. Hetzelfde geldt voor de 
plaatsen waar de hoven en rechtbanken die de uitspraken gedaan hebben, zitting houden. 

12.4.1 Onopzettelijk doden 
Twee dossiers houden verband met vervolgingen voor onopzettelijk doden. 
 
(1) Het eerste dossier handelt over de teruggave van een vuurwapen aan een commissaris door zijn 
korpschef92. Op 17 mei 2005 biedt commissaris X zich spontaan aan bij zijn korpschef om hem de sleutel 
te overhandigen van de koffer waarin zijn dienstwapen zich bevindt, waarbij hij uitlegt dat hij zich niet 
goed voelt omdat hij een ander medicijn neemt. Commissaris X vraagt aan de korpschef om daar niet 
met andere politieambtenaren over te spreken. Op 1 juni 2005 gaat commissaris X bij zijn korpschef om 
hem te zeggen dat “het gaat” en dat hij hem de sleutel van zijn kluis kan teruggeven. Op 2 juni 2005 
doodt commissaris X iemand met zijn dienstwapen en pleegt dan zelfmoord. 

Op 18 juni 2010 verklaart de correctionele rechtbank de tenlastelegging onopzettelijk doden bewezen en 
veroordeelt de korpschef tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en tot 
een geldboete van 550 EUR. Het hof van beroep bekijkt de zaak evenwel uit een ander standpunt en 
spreekt de korpschef vrij op 29 mei 2012.  

Voor het hof « il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le prévenu n’a pas commis de faute 

constitutive d’un défaut de prévoyance ou de précaution »93 en het hof wijst erop « qu’il n’existe pas de 
devoir illimité de prévoyance »94.   
Om zijn standpunt te staven, steunt het hof zich op de enige informatie waarvan « est certaine qu’elles 
soient parvenues au prévenu »95. Het hof wijst er meer bepaald op dat: « [X] n’a pas fait l’objet 
d’évaluation et de rapports négatifs de sa hiérarchie directe qui auraient pu attirer l’attention du 

prévenu » ; « il n’est pas contesté qu’aucun des médecins et/ou psychiatres ayant suivi [X] n’a contacté 

                                                 
92  Dossier 2005/33916. 
93  Vrije vert.: “blijkt uit de analyse van de stukken van het dossier dat de beklaagde geen fout gemaakt heeft die als een 

gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kan worden beschouwd”. 
94  Vrije vert.: “dat er geen onbeperkte voorzorgsplicht bestaat”. 
95  Vrije vert.: “het zeker is dat de beklaagde ze gekregen heeft”. 
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le prévenu pour le tenir informé du danger éventuel que représentait le port de son arme de service par 

[X] » ; « plusieurs policiers ont souligné que [X] était très gentil, doux, calme et poli et qu’aucun acte de 

violence sur autrui n’était prévisible » ; « si d’autres policiers ont, par contre, affirmé  s’attendre à la 

survenance d’évènements violents, force est de constater que ceux-ci ne semblent pas avoir pris 

l’initiative d’en parler au prévenu » ; « l’expert souligne que « personne »96 n’aurait pu se douter, 

malgré son état curieux, qu’il en arriverait à cette extrémité »97. 

En het hof besluit dat: « dans ce contexte, le prévenu n’avait aucune raison de s’entourer d’avis de 
spécialistes (médecin du travail, psychologues, moniteur de tir, directeur de service) tant dans le cadre 

d’une procédure officielle de retrait de l’arme que lors de la restitution de celle-ci.  

Au vu de ces éléments, la cour considère que le prévenu, qui ne s’est jamais montré négligent, 

imprudent ou incompétent mais, au contraire, concerné et humain, n’a commis aucune faute par défaut 

de prévoyance ou de précaution »98. Vrijspraak. 

(2) Het tweede dossier betreft een verkeersongeval waarin een dienstvoertuig betrokken is dat, met 
spoed, op weg is naar een interventie99. Het politievoertuig rijdt voorbij een rood licht, zonder volledig 
tot stilstand te komen, en komt in aanraking met een ander voertuig dat, ingevolge de botsing, een 
voetganger aanrijdt, die zal overlijden. De politierechtbank verklaart het onopzettelijk doden bewezen, 
zowel in hoofde van inspecteur Y die het politievoertuig bestuurde als in hoofde van bestuurder X van 
het andere voertuig. De politierechtbank spreekt tevens een gedeelde aansprakelijkheid uit, elk voor de 
helft, wat het burgerlijke luik betreft: de heer X, inspecteur Y en zijn politiezone worden in solidum 
veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding. 

Artikel 37.4 van de wegcode stelt dat de bestuurder van een prioritair voertuig slechts het rood licht 
mag voorbijrijden na te hebben gestopt en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere 
weggebruikers oplevert. Artikel 38 van de wegcode van zijn kant voorziet dat zodra het speciaal 
geluidstoestel het naderen van een prioritair voertuig aankondigt, elke weggebruiker onmiddellijk de 
doorgang moet vrijmaken en voorrang verlenen; zo nodig moet hij stoppen. 

De politierechtbank acht het bewezen dat de inspecteur van politie wel degelijk zijn speciaal 
geluidstoestel voldoende op tijd in werking had gesteld alvorens het kruispunt op te rijden, en daardoor 
de heer X verplichtte om hem voorrang te verlenen en zo nodig te stoppen: « En effet, il est constant 
que dès le moment où la sirène aurait dû être perçue par Monsieur [X], celui-ci avait l’obligation de se 

ranger ou de s’arrêter et ce, même s’il n’a pas effectivement entendu l’avertisseur sonore100.   
Le tribunal souligne à cet égard qu’il appartient à un automobiliste de régler le son de sa radio de 

manière à pouvoir être à tout moment attentif aux bruits extérieurs de la circulation101 et que le fait 

qu’un conducteur n’ait éventuellement pas entendu l’avertisseur sonore spécial d’un véhicule en raison 

du volume sonore élevé de sa propre radio ne constitue pas une cause de justification102 »103.  

                                                 
96  Onderlijnd door het hof van beroep. 
97  Vrije vert.: “[X] niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een negatieve evaluatie of negatieve verslagen door zijn 

rechtstreekse hiërarchie die de aandacht van de beklaagde hadden kunnen trekken”; “er wordt niet betwist dat geen 
enkele arts en/of psychiater die [X] hadden opgevolgd de beklaagde gecontacteerd heeft om hem in te lichten over het 
eventuele gevaar dat het dragen van het dienstwapen voor [X] inhield”; “verscheidene politieambtenaren hebben 
benadrukt dat [X] zeer vriendelijk, zacht, rustig en beleefd was en dat er geen gewelddaad ten aanzien van anderen 
voorzienbaar was”; “hoewel andere politieambtenaren, daarentegen, hebben verklaard dat ze verwachtten dat er zich 
gewelddadige gebeurtenissen zouden voordoen, dient te worden vastgesteld dat zij blijkbaar niet het initiatief hebben 
genomen om daarover te spreken met de beklaagde”; “de expert onderstreept dat “niemand” had kunnen vermoeden 
dat hij, ondanks zijn vreemde toestand, tot deze gewelddaad zou komen”. 

98  Vrije vert.: “in deze context de beklaagde geen enkele reden had om de mening in te winnen van specialisten 
(arbeidsgeneesheer, psychologen, schietmonitor, directeur van de dienst) noch in het kader van een officiële procedure 
van intrekking van het wapen noch bij de teruggave van dat wapen.  
Gelet op die elementen oordeelt het hof dat de beklaagde, die nooit blijk heeft gegeven van onachtzaamheid, 
onvoorzichtigheid of onbekwaamheid, maar, integendeel, van betrokkenheid en menselijkheid, geen enkele fout door 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg gemaakt heeft”. 

99  Dossier 2013/29985. 
100  Cass. 25 oktober 1965, Rev. dr. pén. 1966, 1005; Cass. 5 november 1973, Pas. 1974, I, 251; Corr. Antwerpen 

30 januari 1987, Dr. circ. 1988, 29; Brussel 7 november 1988, JT 1989, 566 en noot D. DE CALLATAY; Luik 
15 november 1993, Dr. circ. 1994, 178; Pol. Mechelen 28 mei 2008, CRA 2010/1, 70. 

101  Brussel 7 november 1988, Dr. circ., nr. 89/74. 
102  Pol. Brussel 20 januari 2003, Dr. circ. 2003, 161. 
103  Vrije vert.: “Immers, het is zeker dat vanaf het ogenblik dat de heer [X] de sirene had moeten waarnemen, hij de plicht 

had om plaats te maken of te stoppen en dit zelfs indien hij het geluidstoestel niet echt gehoord heeft.   
De rechtbank onderstreept in dit verband dat een autobestuurder het geluid van zijn radio zo moet regelen dat hij te 
allen tijde aandachtig kan zijn voor externe verkeersgeluiden en dat het feit dat een bestuurder eventueel het speciaal 
geluidstoestel van een voertuig niet gehoord heeft als gevolg van het geluidsvolume van zijn eigen radio geen 
rechtvaardigingsgrond is”. 
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Aangezien de inbreuk op artikel 38 van de wegcode verjaard is, wordt ten laste van de heer X enkel het 
onopzettelijk doden in aanmerking genomen. 

De politierechtbank is overigens van mening dat het tevens bewezen is dat de bestuurder van het 
politievoertuig niet helemaal tot stilstand gekomen is alvorens het rood licht voorbij te rijden. En de 
politierechtbank wijst erop dat, volgens het Hof van Cassatie, « l’obligation de s’arrêter en vertu de 
l’article 37.4 du code de la route doit être interprétée de manière stricte de sorte que le conducteur qui 

ralentit fortement ne remplit pas son obligation104.  

[…] Or, il ressort clairement du complément du rapport de l’expert […] que si Monsieur [Y] s’était 

totalement arrêté, l’accident ne serait pas produit »105.  
De politierechtbank onderstreept ook de verplichting tot voorzichtigheid die de bestuurder van een 
prioritair voertuig dient na te leven wanneer hij voorbij een rood licht rijdt: « Monsieur [Y] avait 
l’obligation non seulement de marquer l’arrêt devant le feu rouge mais également de poursuivre sa route 

que pour autant que cela ne constituait pas un danger pour les autres usagers106 »107.  

Aangezien de inbreuk op artikel 37.4 van de wegcode verjaard is, wordt ten laste van inspecteur Y enkel 
het onopzettelijk doden in aanmerking genomen. 

12.4.2 Beroepsgeheim 
In twee zaken worden hoofdcommissarissen, waaronder een korpschef, vervolgd voor schending van het 
beroepsgeheim. 

(1) Een korpschef wordt vervolgd voor twee feiten van schending van het beroepsgeheim108. Eerste 
schending: de korpschef heeft aan een openbare vervoersmaatschappij meegedeeld dat een van haar 
agenten strafbare feiten gepleegd had. Aan die persoon werd dan een disciplinaire mutatie opgelegd. 
Zowel de correctionele rechtbank als het hof van beroep spreken de korpschef vrij bij toepassing van 
artikel 71 van het Strafwetboek, daar « qu’il a agi de bonne foi comme l’aurait fait toute personne 

raisonnable et prudente placée dans cette même situation, eu égard à une « tradition » bien établie 

depuis l’époque du bourgmestre […] »109. 

Tweede schending: een schepen van leefmilieu (van een van de gemeenten die deel uitmaken van de 
zone) ziet een autobestuurder een blikje op de grond gooien. De schepen noteert de nummerplaat van 
het voertuig en vraagt om de eigenaar te identificeren. De korpschef deelt die informatie mee aan de 
schepen. Zowel de correctionele rechtbank als het hof van beroep oordelen ditmaal dat de schending 
van het beroepsgeheim bewezen is en verwerpen de “onoverwinnelijke dwaling” die de korpschef heeft 
ingeroepen: « En faisant montre d’une curieuse conception de ses responsabilités, le prévenu se 

retranchant derrière la circonstance qu’en réalité ce n’est pas lui qui rédigea la lettre en réponse, mais 

son subordonné […], estime que cet acte de violation du secret professionnel ne lui est pas imputable 

puisque lui-même se contenta de signer cette lettre.  

Quand bien même aurait-il mal été conseillé, même par une personne qu’il pouvait croire qualifiée, qu’il 

ne pourrait invoquer l’erreur de droit invincible. Le prévenu, en effet, était à même d’apprécier, par lui-

même, l’illégalité d’une réponse positive de sa part. De par ses hautes fonctions, le prévenu ne devait 

pas ignorer la loi.  

Un professionnel avisé, raisonnable et prudent, de son niveau de compétence, placé dans cette même 

situation n’aurait assurément pas signé aveuglément une telle lettre en réponse sans s’assurer plus 

avant, après son interrogation initiale, de la légalité de celle-ci.  

Les conditions de l’erreur invincible ne sont dès lors pas réunies en l’espèce »110. Het hof van beroep 

                                                 
104  Cass. 13 maart 1985, Arr. Cass, 1984-85, 949; Corr. Brussel 22 april 1988, Dr. circ. 1988, 335; Luik 15 november 1993, 

Dr. circ. 1994, 178; Mechelen 8 november 1994, Dr. circ. 1995, 122; Pol. Leuven 27 april 1997, Dr. circ., 290. 
105  Vrije vert.: “de verplichting om te stoppen krachtens artikel 37.4 van de wegcode strikt geïnterpreteerd dient te worden 

zodat de bestuurder die sterk vertraagt niet voldoet aan zijn verplichting.  
[…] Welnu, uit de toevoeging bij het verslag van de deskundige […] blijkt duidelijk dat indien de heer [Y] volledig gestopt 
was, het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan”. 

106  Pol. Luik 12 maart 2003, Dr. circ. 2003, 392; Pol. Brussel 5 november 1999, Dr. circ. 2000, 156. 
107  Vrije vert.: “De heer [Y] had niet enkel de plicht om te stoppen voor het rood licht maar ook om zijn weg voort te zetten 

voor zover dat geen gevaar voor de andere weggebruikers opleverde”. 
108  Dossier 2003/11882. 
109  Vrije vert.: “hij te goeder trouw gehandeld heeft zoals elk redelijk en voorzichtig persoon die zich in dezelfde situatie 

bevond zou hebben gedaan, gelet op een “traditie” die diepgeworteld was sinds de tijd van de burgemeester”. 
110  Vrije vert.: “Door blijk te geven van een eigenaardige opvatting van zijn verantwoordelijkheden, is de beklaagde, die zich 

verschuilt achter de omstandigheid dat in werkelijkheid niet hij maar zijn ondergeschikte […] de antwoordbrief opgesteld 
heeft, van oordeel dat deze daad van schending van het beroepsgeheim hem niet ten laste kan worden gelegd omdat 
hijzelf enkel die brief ondertekend heeft.  
Zelfs al zou hij slechte raad hebben gekregen, zelfs van een persoon van wie hij mocht aannemen dat hij bekwaam was, 
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oordeelt dat het de opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend door de correctionele 
rechtbank niet kan bevestigen: « le prévenu ne fait preuve d’aucun amendement »111, daarenboven had 
men « aurait pu espérer moins de complaisance envers un membre du Collège échevinal »112. En het hof 
legt, wegens de overschrijding van de redelijke termijn (de omstreden feiten dateren uit 2002), enkel 
een geldboete van 250 EUR op. 

(2) Naar aanleiding van het politieoptreden bij rellen tijdens een voetbalwedstrijd organiseert de 
korpschef een debriefingsvergadering met leidinggevenden en sleutelfiguren van het politiekorps. 
Hoofdcommissaris X stelt hiervan een tekstdocument op waarin hij de incidenten analyseert die zich bij 
de voetbalwedstrijd voordeden. Dit document maakt hij per mail onder andere over aan zijn collega-
hoofdcommissaris Y die het op zijn beurt per mail overzendt aan een parlementslid. Enkele dagen later 
verschijnt een krantenartikel waarin een parlementslid meedeelt te beschikken over een intern rapport, 
opgesteld door een groepje politiemensen, waaruit blijkt dat de politie blundert tijdens voetbalrellen. Het 
bericht wordt naderhand gebracht en verder uitgediept door diverse andere binnenlandse mediakanalen. 
Hoofdcommissaris Y dient zich voor deze feiten te verantwoorden voor de strafrechter wegens schending 
van het beroepsgeheim. 

De rechter in eerste aanleg legt hoofdcommissaris Y een hoofdgevangenisstraf met uitstel en een 
geldboete wegens schending van het beroepsgeheim op. 

Volgens de rechter in beroep is het overgemaakte tekstdocument echter een louter ten persoonlijken 
titel opgesteld tekstdocument inhoudende een persoonlijke analyse van de incidenten die zich naar 
aanleiding van een voetbalmatch hebben voorgedaan. De tekst die werd opgesteld heeft volgens het hof 
een louter persoonlijke finaliteit en werd enkel ten informatieven titel en binnen een vriendschappelijke 
relatie overgemaakt. De rechter in beroep oordeelt dat het overmaken van dit tekstdocument niet 
gelijkgesteld kan worden met een interne professionele uitwisseling van een document en beklemtoont 
dat de mail geen geheim karakter heeft. De vermelding “vertrouwelijk” in de mail van de korpschef met 
betrekking tot de agena wordt naar het oordeel van het hof: “door de rechter in eerste aanleg ten 
onrechte als een in wezen louter te weerhouden feitelijk gegeven aanzien om te besluiten dat aan 

hetgeen op de eerste debriefing zou zijn gezegd eveneens een vertrouwelijk karakter moet worden 

toegekend”.  

Het hof deelt ook niet de mening van de rechter in eerste aanleg volgens dewelke hoofdcommissaris Y 
door het overmaken van het document het geheim karakter van de beschikbare informatie schond gelet 
op het feit dat er reeds een opsporingsonderzoek was gestart. Het hof motiveert dit in de eerste plaats 
door te stellen dat uit de verwijzingsbeschikking van de raadkamer blijkt dat hoofdcommissaris Y niet 
werd vervolgd voor schending van het beroepsgeheim op grond van artikel 28quinquies van het 
Wetboek van Strafvordering. Het hof voegt er vervolgens aan toe dat uit het strafdossier niet duidelijk is 
wanneer het opsporingsonderzoek werd opgestart. Tot slot neemt de rechter in beroep aan dat uit de 
door de korpsoverste verstuurde mail afgeleid kan worden dat er nog geen opsporingsonderzoek was 
opgestart. Het hof bepaalt dat de mail heel wat punten van kritiek op de verantwoordelijke voor de actie 
bevat die evenwel kaderen in het recht van vrije meningsuiting over de feiten waarvan 
hoofdcommissaris X kennis kreeg ter gelegenheid van de eerste debriefingsvergadering en besluit dat er 
geen sprake is van onthullingen uit gerechtelijke of opsporingsonderzoeken. 

Het hof beslist ook nog: “In de concrete omstandigheden mocht de beklaagde voornoemd naar het 

oordeel van het Hof immers het rechtmatig vertrouwen koesteren dat de tekst, die hij van zijn 

vriend/collega ontving, betrekking had op feitelijkheden die al eerder in de pers en ander media waren 

ter sprake gekomen en een publiek karakter hadden verworven temeer ze zelfs reeds in de pers door 

zijn eigen korpsoverste werden becommentarieerd, zodat hij – zelfs rekening gehouden dat met 

betrekking tot de tenlastelegging in zijnen hoofde geen bijzonder opzet wordt vereist – er mocht van 

uitgaan dat de gegevens die hoofdcommissaris [X] in zijn tekst aanhaalde, en de beklaagde voornoemd 

misschien wel, in de concrete omstandigheden, ondoordachtzaam (waarbij het Hof de gevoeligheden 

                                                                                                                                                        
dan nog zou hij de onoverwinnelijke dwaling niet kunnen inroepen. De beklaagde was immers in staat om zelf te 
oordelen over de onwettigheid van een positief antwoord van zijnentwege. Door de hoge functie die hij bekleedt, diende 
de beklaagde de wet te kennen  
Een bedachtzaam, redelijk en voorzichtig professional, met zijn bevoegdheden, die zich in dezelfde situatie bevond, zou 
zeker niet blindelings een dergelijke antwoordbrief ondertekend hebben, zonder zich, na zijn aanvankelijke vraag, nader 
te hebben vergewist van de wettigheid van dat antwoord.  
In dit geval is er bijgevolg niet voldaan aan de voorwaarden van de onoverwinnelijke dwaling”. 

111  Vrije vert.: “de beklaagde heeft geen blijk van enige openlijke schuldbekentenis”. 
112  Vrije vert.: “minder welwillendheid kunnen verwachten ten opzichte van een lid van het Schepencollege”. 
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binnen het politiekorps waarvan sprake in de eigen verklaring van de korpsoverste van de beklaagde 

voornoemd ook wenst in overweging te nemen) aan het parlementslid heeft overgemaakt, niet onder 

het in artikel 458 van het Strafwetboek verstane beroepsgeheim vielen”.  

De rechter in beroep spreekt de politieman derhalve vrij voor schending van het beroepsgeheim113. 

12.4.3 Doen verdwijnen van processen-verbaal 
Deze zaak handelt over het “doen verdwijnen” van processen-verbaal inzake verkeer door leden van een 
politiezone114. Een twintigtal personen, waaronder een korpschef, worden vervolgd voor verduistering, 
vernietiging van een akte, valsheid in informatica, wijziging van gegevens in een computerbestand 
alsook voor valsheid en gebruik van valse stukken. 

De raadkamer spreekt in dit dossier een (algehele) buitenvervolgingstelling uit en motiveert haar 
beslissing als volgt: « le dossier révèle qu’à l’instar des autres zones de police et en l’absence de 
circulaire claire et précise du parquet sur le principe de l’autonomie des fonctionnaires de police en 

matière de roulage, les prévenus ont toujours agi selon les règles qui leur ont été enseignées et dans un 

objectif d’efficience des actions policières relatives à la sécurité routière »115. Daar het parket geen 
beroep heeft aangetekend, is die beslissing definitief geworden. 

Ondanks zijn opzoekingen, heeft het Vast Comité P niet de hand kunnen leggen op de “regels die hen 
werden aangeleerd” en heeft het dus niet kunnen nagaan of die regels in overeenstemming zijn met het 
artikel 28quater van het Wetboek van Strafvordering dat stelt dat het de procureur des Konings toekomt 
om te oordelen over de opportuniteit van de vervolging (die de “reden van de beslissingen van 
seponering” dient aan te geven). Overigens dient erop te worden gewezen dat de vervolging ook was 
ingesteld wegens valsheid en vernietiging van een akte…  

12.4.4 Verduistering 
Een politieman die zich voor de strafrechter dient te verantwoorden voor het verduisteren van een 
vuurwapen en het zonder vergunning voorhanden hebben als particulier van een vergunningsplichtig 
vuurwapen haalt als verdediging aan dat hij niet de intentie had zich het wapen toe te eigenen en zich 
derhalve een onrechtmatig voordeel te verschaffen. Het hof stelt echter dat: “Zelfs indien beklaagde 
door het verduisteren van het kwestieuze wapen zou hebben beoogd te ontsnappen aan een 

tuchtrechtelijke vervolging omdat hij het wapen verschillende jaren in zijn trolley had opgeborgen, 

eerder dan een louter patrimoniaal voordeel te beogen, ontneemt het strafbaar karakter van de 

verduistering niet. Verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent, is een aflopend 

misdrijf dat voltrokken is zodra het feit van de verduistering is gepleegd, ook al is het nagestreefde doel 

niet bereikt. Bijgevolg heeft de beklaagde zich in de periode volgend op het tijdstip waarop hij met 

bedrieglijk opzet het litigieuze wapen in zijn persoonlijke kluis heeft opgeborgen, schuldig gemaakt aan 

het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen zonder hiertoe over een vergunning te 

beschikken. Na de verduistering handelde beklaagde immers niet meer als openbaar ambtenaar maar 

als particulier”. 
Het hof veroordeelt de hoofdinspecteur voor deze tenlasteleggingen tot een gevangenisstraf van 
6 maanden en een geldboete van 500 EUR met gedeeltelijk uitstel gedurende 3 jaar116. 

12.4.5 Belangenneming 
Een commissaris bij de lokale politie vervolgd voor belangenneming voert voor het hof van beroep aan 
dat: “hem geen inbreuk op de bepalingen van artikel 245 van het Strafwetboek kan worden verweten 

om de eenvoudige en enige reden dat hij voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap zijn 

korpsoverste heeft ingelicht over de intentie tot de oprichting van een vennootschap met de gekende 

specifieke activiteiten”. Het hof van beroep besluit: “het is evident dat voormeld gegeven geenszins kan 

gelijkgesteld worden met het begrip “openlijk handelen”, zoals verstaan in het tweede lid van voormeld 

artikel 245 van het Strafwetboek. Het openlijk handelen zoals verstaan in ditzelfde voormeld tweede lid 

                                                 
113  Dossier 2011/74089. 
114  Dossier 2010/55798. 
115  Vrije vert.: “uit het dossier blijkt dat, naar het voorbeeld van andere politiezones en bij gebrek aan een duidelijke en 

nauwkeurige omzendbrief van het parket over het principe van autonomie van de politieambtenaren in verkeerszaken, 
de beklaagden steeds gehandeld hebben volgens de regels die hen werden aangeleerd en met het oog op doelmatige 
politieacties inzake verkeersveiligheid”. 

116  Dossier 2010/19624. 
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betreft het handelen dat mogelijks betrekking kan hebben op concreet gepleegde feiten die desgevallend 

het misdrijf van belangenneming inhouden. Samengevat, de beklaagde voornoemd zou toch nooit 

ernstig kunnen betogen dat waar hij zijn korpsoverste heeft ingelicht omtrent de oprichting van de 

vennootschap in kwestie dit voor hem een garantie zou inhouden dat hij zich in de toekomst en binnen 

de uitvoering van de activiteiten van diezelfde vennootschap nooit meer zou dienen te verantwoorden, 

om hierbij desgevallend inbreuk te hebben gepleegd op de bepalingen van het artikel 245 van het 

Strafwetboek”. De rechter in beroep gelast de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 
3 jaar wegens belangenneming117.  

12.5 Politiegeweld 

In het kader van de analyse van de rechterlijke beslissingen hem toegestuurd, wenst het Comité P 
tevens elk jaar een specifiek thema meer diepgaand te bestuderen. Die thema’s worden gekozen 
volgens het aantal rechterlijke beslissingen daaromtrent, de bijzondere ernst van de ten laste gelegde 
feiten in het licht van het uitgeoefende politieambt alsook het belang dat aan die kwesties gehecht wordt 
door de pers, het grote publiek of de parlementsleden. 

In dit jaarverslag 2012 staan de dossiers met betrekking tot de tenlastelegging “politiegeweld” centraal, 
op basis van de rechterlijke beslissingen uitgesproken in België118 de afgelopen vier jaar (2009, 2010, 
2011 en 2012). 

12.5.1 Aantal dossiers 

Tabel 36: Aantal dossiers waarin vervolgd wordt voor “politiegeweld” 

Tenlastelegging 2009 2010 2011 2012 Totaal 

Geweld zonder 
wettige reden 7 11 13 9 40 

Slagen en 
verwondingen 8 18 16 12 54 

Totaal 14119 28120 28121 21 91122 

 
Voor deze analyse van “politiegeweld” worden twee types van dossiers in aanmerking genomen. Het 
gaat met name om dossiers inzake vervolging ingesteld tegen leden van de geïntegreerde politie:  
- enerzijds, voor geweld zonder wettige reden (cf. artikel 257 Sw.). Gezien de draagwijdte van het 
artikel 257123 van het Strafwetboek (het gaat bijgevolg uitdrukkelijk om feiten gepleegd in dienst), 
worden alle ontvangen dossiers hier logischerwijs in overweging genomen;  
- anderzijds, voor “klassieke” slagen en verwondingen (cf. artikel 398 e.v. Sw.). Deze kwalificatie omvat 
de feiten gepleegd zowel in het kader van de dienstuitoefening als in het privéleven. Hier werd enkel 
rekening gehouden met de dossiers betreffende feiten die verband houden met de dienst124.  

Eenennegentig rechterlijke eindbeslissingen uitgesproken in 2009, 2010, 2011 en 2012 hebben 
betrekking op vervolgingen voor “politiegeweld” ten laste van leden van de geïntegreerde politie. 

Het voorbehoud dat in dit jaarverslag en in de vorige is gemaakt met betrekking tot het feit dat het Vast 
Comité P niet alle rechterlijke beslissingen betreffende leden van de geïntegreerde politie zou 
ontvangen, dient nogmaals te worden herhaald. De analyse per arrondissement (cf. infra) zal deze 
indruk trouwens alleen maar versterken. 
                                                 
117  Dossier 2009155295. 
118  In die periode heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2 arresten betreffende feiten van “politiegeweld” 

uitgesproken: het arrest Cakir t. België van 10 maart 2009 en het arrest Trévalec t. België van 14 juni 2011. Die zaken 
worden hier niet geanalyseerd. 

119  In eenzelfde dossier is in 2009 vervolging ingesteld voor geweld zonder wettige reden en slagen en verwondingen. 
120  In eenzelfde dossier is in 2010 vervolging ingesteld voor geweld zonder wettige reden en slagen en verwondingen. 
121  In eenzelfde dossier is in 2011 vervolging ingesteld voor geweld zonder wettige reden en slagen en verwondingen. 
122  In eenzelfde dossier is in 2009, 2010 en 2011 vervolging ingesteld voor geweld zonder wettige reden en slagen en 

verwondingen. 
123  “Wanneer een openbaar officier of ambtenaar, een bestuurder, agent of aangestelde van de regering of van de politie, 

een uitvoerder van rechterlijke bevelen of van vonnissen, een hoofdbevelhebber of ondergeschikt bevelhebber van de 
openbare macht, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, zonder wettige reden tegen 
personen geweld gebruikt of doet gebruiken, wordt het minimum van de op die feiten gestelde straf verhoogd 
overeenkomstig artikel 266”. 

124  De vervolging voor feiten van intrafamiliaal geweld komen aan bod in een aparte lijn in de tabel “Misdaden en 
wanbedrijven tegen personen”. 
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12.5.2 Verdeling per gerechtelijk arrondissement 
De volgende tabel schetst, per jaar, een beeld van de gerechtelijke arrondissementen waarin 
vervolgingen werden ingesteld wegens “politiegeweld”. Hierbij dient opgemerkt dat de 35 beslissingen 
genomen in beroep (voor deze verdeling per arrondissement) werden ondergebracht bij het gerechtelijk 
arrondissement dat de zaak in eerste aanleg behandeld heeft. 

Tabel 37: Bron van de zaken per gerechtelijk arrondissement 

2009 2010 2011 2012 Totaal 

ANTWERPEN 1 1 3   5 

ARLON         

BRUGGE     2   2 

BRUSSEL N     3 3 6 

BRUSSEL F 3 4 4 4 15 

CHARLEROI 4   3 1 8 

DENDERMONDE   1     1 

DINANT 1       1 

EUPEN         

GENT   1 2 4 7 

HASSELT   1   1 2 

HUY     1   1 

IEPER         

KORTRIJK     1 3 4 

LEUVEN     1   1 

LIÈGE 4 12 3 1 20 

MARCHE         

MECHELEN   1     1 

MONS   2 2 2 6 

NAMUR         

NEUFCHÂTEAU         

NIVELLES   1 1 1 3 

OUDENAARDE     1   1 

TONGEREN   1     1 

TOURNAI 1 3 1 1 6 

TURNHOUT         

VERVIERS         

VEURNE         

TOTAAL 14 28 28 21 91 

 
Hierbij dient opgemerkt dat 60 geanalyseerde beslissingen (of bijna 2/3) in het Frans uitgesproken zijn, 
terwijl de overige 31 beslissingen in het Nederlands uitgesproken zijn. En dit terwijl het merendeel van 
de leden van de geïntegreerde politie tot het Nederlandstalige kader behoort. 

Een (gedeeltelijke) mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen worden geleverd door de cijfers in 
kwestie te vergelijken met het totaal aantal rechterlijke beslissingen overgemaakt aan het Comité P.  
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Tabel 38: Totaal aantal rechterlijke beslissingen per taalrol, per jaar 

 Nederlandstalig per ressort van het hof van 
beroep 

2009 2010 2011 2012 Totaal 

ANTWERPEN 15 23 23 22 83 

BRUSSEL N 12 15 36 14 77 

GENT 44 46 42 28 160 

TOTAAL 71 84 101 64 320 

 

Franstalig per ressort van het hof van beroep 2009 2010 2011 2012 Totaal 

BRUSSEL F 18 20 22 13 73 

LIÈGE 37 49 30 7 123 

MONS 39 51 57 30 177 

TOTAAL 94 120 109 50 373 

 

Het totaal aantal Franstalige rechterlijke beslissingen overgemaakt aan het Comité P voor de jaren 
2009-2012 ligt hoger (16,5%) dan het totaal aantal overgemaakte Nederlandstalige beslissingen (373 
tegenover 320). Dit verschil in overgemaakt globaal volume kan bijgevolg wellicht gedeeltelijk verklaren 
waarom er meer Franstalige dossiers “politiegeweld” zijn. 

In de huidige stand van zaken kan dit belangrijke verschil echter onmogelijk volledig nader verklaard 
worden … maar, eens te meer, is het van belang te herinneren aan het hierboven gemaakte voorbehoud 
met betrekking tot het (niet) exhaustieve karakter van de informatie die aan het Comité P wordt 
meegedeeld. 

12.5.3 Beoogde leden van de geïntegreerde politie 
Het aantal leden van de geïntegreerde politie vervolgd in elk van de 91 dossiers inzake politiegeweld 
schommelt tussen 1 en 14. Om preciezer te zijn: in 53 dossiers wordt één enkel lid van de geïntegreerde 
politie vervolgd; in 25 dossiers zijn dat 2 leden van de geïntegreerde politie; 4 dossiers betreffen 3 leden 
van de geïntegreerde politie; 4 dossiers handelen over 4 leden van de geïntegreerde politie; in 
3 dossiers worden 5 leden van de geïntegreerde politie vervolgd; terwijl 2 andere dossiers 
respectievelijk gaan over 8 en 14 leden van de geïntegreerde politie. 

Alles samen worden 168 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor politiegeweld in de rechterlijke 
eindbeslissingen 2009-2012 overgemaakt aan het Comité P. De volgende tabel geeft een gedetailleerd 
beeld per graad van de vervolgde personen en van de personen die uiteindelijk bestraft worden. Er 
wordt een onderscheid gemaakt naargelang de vervolging ingesteld is voor “geweld zonder wettige 
reden” dan wel “slagen en verwondingen”. Er dient op gewezen dat in 3 dossiers (waarin in totaal 
4 personen betrokken zijn) vervolgingen ingesteld zijn voor beide redenen lastens een en dezelfde 
persoon, de “dubbels” werden afgetrokken van het “totaal”. 
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Tabel 39: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor politiegeweld in 2009-2012 

 
Geweld zonder wettige reden Slagen en verwondingen Totaal 

  Vervolgd Bestraft Vervolgd Bestraft Vervolgd Bestraft 

Agent   1  1 

Aspirant-inspecteur     

Inspecteur 56 19 89 18 142 36 

Hoofdinspecteur 5 1 14 5 19 6 

Commissaris 1 1 5 3 5 3 

Hoofdcommissaris   1  1 

Calog     

Totaal125 62 21 110 26 168 45 

 
142 van de 168 leden van de geïntegreerde politie die vervolgd worden voor politiegeweld zijn 
inspecteurs, dit is 84%. Dat lijkt logisch aangezien zij een eerstelijnsfunctie vervullen, in rechtstreeks 
contact met de burger. De afwezigheid van Calogs in de geanalyseerde dossiers komt ook als normaal 
voor. De aanwezigheid van officieren in de tabel trekt wel de aandacht: de vervolgde hoofdcommissaris 
wordt buiten vervolging gesteld (net als 7 andere politieambtenaren) in een zaak geopend op basis van 
een burgerlijke partijstelling. Een van de 5 vervolgde commissarissen wordt ook buiten vervolging 
gesteld (net als 13 andere politieambtenaren) in een andere zaak, ook geopend op basis van een 
burgerlijke partijstelling. De dossiers waarin de feiten van politiegeweld bewezen verklaard worden in 
hoofde van 3 commissarissen worden hieronder besproken. 

Een andere vaststelling is dat 35% van de politieambtenaren vervolgd voor “geweld zonder wettige 
reden” (zijnde 21 op 62) schuldig worden bevonden. Terwijl dit slechts het geval is voor iets minder dan 
24% van de politieambtenaren vervolgd voor “slagen en verwondingen” (zijnde 26 op 110). In totaal 
betekent dit dat gemiddeld bijna 27% van de politieambtenaren schuldig verklaard worden aan de feiten 
waarvoor ze vervolgd werden (zijnde 45 op 168). 

De 3 volgende tabellen geven een gedetailleerd resultaat weer, per jaar, van de vervolgingen ingesteld 
tegen leden van de geïntegreerde politie respectievelijk voor “geweld zonder wettige reden”, voor 
“slagen en verwondingen”, alsook voor “politiegeweld”, zijnde de optelling van de eerste twee tabellen 
(zoals voor de vorige tabel, houdt deze optelling rekening met het feit dat 4 leden van de geïntegreerde 
politie vervolgd worden voor zowel “geweld zonder wettige reden” als “slagen en verwondingen”). 

                                                 
125  Pro memorie, in drie dossiers – waarin in totaal 4 personen betrokken zijn – worden dezelfde leden van de geïntegreerde 

politie zowel vervolgd voor “geweld zonder wettige reden” als voor “slagen en verwondingen”. Deze dubbels worden 
afgetrokken van het “totaal”. 
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Tabel 40: Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor geweld zonder wettige reden 
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Totaal 20 21 12 2 1 2 4 1 

 

Tabel 41: Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor slagen en verwondingen 
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Tabel 42: Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor “politiegeweld” 
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2009 11 2 6 3 1 2 

2010 37 12 5 1 1 3 

2011 14 7 12 5 

2012 20 14 8 1 1 2 1 

Totaal126 82 2 39 28 3 2 5 7 1 

12.5.4 Types van beslissingen 
De feiten van “politiegeweld” worden bewezen verklaard in 39 van de 91 geanalyseerde dossiers. De 
vervolgde leden van de geïntegreerde politie worden dus vrijgepleit in 52 dossiers. 

Dertig van de 91 geanalyseerde beslissingen worden genomen door een onderzoeksgerecht: in 
20 dossiers (waaronder de dossiers waarin 8 en 14 politieambtenaren betrokken zijn) wordt een 
buitenvervolgingstelling uitgesproken door de raadkamer en in 9 andere dossiers door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Overigens verleent een beschikking van de raadkamer de opschorting van de 
uitspraak van veroordeling aan 3 leden van de geïntegreerde politie. 

De vonnisgerechten doen een uitspraak over de 61 andere dossiers: in 15 dossiers wordt een vrijspraak 
uitgesproken door de correctionele rechtbank en in 8 andere dossiers door het hof van beroep; in 
13 dossiers door de correctionele rechtbank en in 9 andere dossiers door het hof van beroep. Twee 
correctionele rechtbanken en een hof van beroep beslissen tot een eenvoudige schuldigverklaring. In 
een dossier spreekt een correctionele rechtbank een veroordeling tot een (effectieve) werkstraf uit. In 
2 dossiers worden veroordelingen tot een geldboete of een gevangenisstraf, allebei met volledig uitstel, 
uitgesproken door de correctionele rechtbank en in 3 andere dossiers door het hof van beroep. 
Veroordelingen tot een geldboete of een gevangenisstraf met gedeeltelijk uitstel worden in 3 zaken 
uitgesproken op correctioneel niveau en in 3 andere zaken beslecht op niveau van het hof van beroep. 
Tot slot legt een hof van beroep in een dossier een geldboete en een effectieve gevangenisstraf op. 

12.5.5 Link met tucht 
Het Comité P heeft haast geen “tuchtrechtelijke” informatie gekregen betreffende de dossiers waarin 
leden van de geïntegreerde politie vervolgd worden voor “politiegeweld”. 

Met betrekking tot de 39 dossiers waarin de feiten van “politiegeweld” bewezen verklaard zijn, werden 
slechts 6 tuchtstraffen ter kennis gebracht van het Comité P: 1 blaam, 2 inhoudingen van wedde, 
1 schorsing bij tuchtmaatregel, 1 terugzetting in weddeschaal en 1 ontslag van ambtswege (vernietigd 
door de Raad van State, cf. infra). Daarnaast werden functioneringsnota’s opgesteld in 2 andere dossiers 
en werd in een andere zaak de norm in herinnering gebracht. Tot slot werden 2 seponeringen 
meegedeeld aan het Comité P, waaronder één wegens overschrijding van de redelijke termijn. Met 
betrekking tot de 28 andere dossiers dient te worden vastgesteld dat het Comité P geen tuchtrechtelijke 
informatie ontvangen heeft (met inbegrip van een eventuele seponering)! En dit terwijl de feiten van 
“politiegeweld” strafrechtelijk bewezen verklaard zijn. 

                                                 
126  Pro memorie, in drie dossiers – waarin in totaal 4 personen betrokken zijn – worden dezelfde leden van de geïntegreerde 

politie zowel vervolgd voor “geweld zonder wettige reden” als voor “slagen en verwondingen”. Deze dubbels worden 
afgetrokken van het “totaal”. 
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Met betrekking tot de 52 dossiers waarin leden van de geïntegreerde politie vrijgepleit worden van de 
aantijgingen van “politiegeweld”, heeft het Comité P slechts één “tuchtrechtelijke” informatie gekregen, 
met name een seponering in een dossier. 

Zoals reeds meermaals onderstreept, zowel in dit verslag als in de vorige verslagen, kan het Comité P 
zich enkel verbazen over dit tekort aan tuchtrechtelijke informatie. Ofwel heeft het parket de betrokken 
politiedienst niet ingelicht, terwijl de COL 4/2003 voorziet dat slagen en verwondingen tijdens de 
uitoefening van de dienst één van de misdrijven is “waarvan de tuchtoverheden, bevoegd om 

tuchtstraffen op te leggen of ordemaatregelen te nemen, officieel wensen op de hoogte te worden 

gebracht door de gerechtelijke overheden”127. Ofwel hebben de tuchtoverheden het Comité P niet 
ingelicht noch over de opening van een dossier noch over een eventuele tuchtrechtelijke beslissing of 
een ordemaatregel genomen ten aanzien van leden van de geïntegreerde politie die betrokken zijn in die 
zaken. Ofwel hebben de tuchtoverheden eenvoudigweg geen dossier geopend. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de 6 dossiers waarin een tuchtstraf meegedeeld werd aan het 
Comité P. 

(1) Een inspecteur wordt schuldig verklaard aan het schoppen van een man « alors que même s’il était 

toujours agité, celui-ci se trouvait au sol, menotté dans le dos »128 129. Hierbij dient opgemerkt dat 
andere politieambtenaren die daar aanwezig waren onmiddellijk tussengekomen zijn om de inspecteur in 
kwestie te verwijderen. Collega’s hebben ook getuigd tegen die inspecteur: eenvoudige opschorting van 
de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar. Tuchtstraf: blaam. 

(2) Een inspecteur wordt veroordeeld omdat hij een officier die hem een opmerking gemaakt had, fysiek 
aangevallen heeft, een « parfaitement inadmissible »130 gedrag131. Verschillende politieambtenaren 
getuigen tegen deze inspecteur. Het hof van beroep veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 
3 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en een geldboete van 550 EUR. Op burgerrechtelijk vlak 
wordt hij ook veroordeeld tot de betaling van 1500 EUR (plus intresten). Tuchtstraf: inhouding van de 
wedde ten belope van 5% gedurende 2 maanden. 

(3) Het Vast Comité P wordt op de hoogte gebracht van de tuchtstraf van 2 maanden inhouding van de 
brutomaandwedde ten belope van 10% uitgesproken lastens een politieman die gewelddadig is 
opgetreden tijdens een interventie wegens “tekortkoming aan de beroepsplichten en handelingen te 

hebben gesteld die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen” en wegens “ongepast en 
onprofessioneel geweld te hebben gepleegd tijdens de dienst en meerdere personen met minstens één 

persoon tijdelijk arbeidsongeschikt opzettelijk en onopzettelijk te hebben verwond” en “overmatig drank 

te hebben verbruikt tijdens de uitoefening van de dienst”. De correctionele rechter veroordeelt 
betrokkene tot een werkstraf van 200 uren en een geldboete van 550 EUR wegens het toebrengen van 
opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid, opzettelijke slagen en verwondingen en 
onopzettelijke slagen en verwondingen132. 

(4) Een inspecteur van de lokale politie krijgt de tuchtstraf schorsing voor de duur van 2 maanden 
opgelegd voor het toebrengen van slagen en verwondingen bij de arrestatie van een persoon en het 
opstellen van een proces-verbaal dat niet strookt met de werkelijkheid. De rechter in eerste aanleg legt 
betrokkene voor deze feiten een gevangenisstraf van 6 maanden op met uitstel gedurende 3 jaar en een 
geldboete van 143 EUR133. 

(5) Een inspecteur wordt schuldig verklaard aan geweld zonder wettige reden tijdens een interventie, 
o.m. op basis van het getuigenis van een collega: eenvoudige schorsing van de uitspraak van 
veroordeling gedurende 3 jaar. Tuchtstraf: terugzetting in weddeschaal134. 

(6) Het hof van beroep veroordeelt een commissaris voor een feit van geweld zonder wettige reden en 
een ander feit van slagen en verwondingen (en spreekt hem vrij voor een ander feit van slagen en 
verwondingen): een gevangenisstraf van 1 jaar, met gedeeltelijk uitstel (2/3) gedurende 3 jaar, en een 

                                                 
127  COL 4/2003 – Tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten – Wet van 13 mei 1999 houdende het 

tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, p. 21. 
128   Vrije vert.: “terwijl die, hoewel hij nog altijd opgewonden was, op de grond lag met de handen op de rug geboeid”. 
129  Dossier 2011/124648. 
130  Vrije vert.: “volkomen ontoelaatbaar”. 
131  Dossier 2008/155588. 
132  Dossier 2011/62470. 
133  Dossier 2010/110329. 
134  Dossier 2011/30200. 
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geldboete van 550 EUR. In hetzelfde arrest veroordeelt het hof van beroep hem ook voor een 
willekeurige aanhouding (een gevangenisstraf van 3 maanden, met gedeeltelijk uitstel (2/3) gedurende 
3 jaar, en een geldboete van 275 EUR). Tuchtstraf: ambtshalve ontslag. Maar de Raad van State zal 
deze beslissing vernietigen in toepassing van de Darville-rechtspraak135: de tuchtoverheid « a décidé 
d’emblée […] d’attendre l’issue de la procédure pénale et est restée inactive pendant toute la durée de 

celle-ci, sans avoir constaté au préalable qu’il ne lui était pas possible d’agir au disciplinaire et de mener 

plus loin ses propres investigations ; […] elle s’est limitée à suspendre provisoirement le requérant qui, 

cependant, dans les déclarations faites préalablement à cette suspension, avait admis la réalité des 

faits »136 137. De Raad van State heeft zulke overschrijding van de redelijke termijn dan ook afgestraft138. 

12.5.6 Beschouwingen in verband met het concept van geweld 
De analyse van de rechterlijke beslissingen brengt verschillende criteria naar voren voor de beoordeling 
door de rechter die zich dient uit te spreken over een zaak van “politiegeweld”. 

Met betrekking tot het wettige karakter van het geweld dat wordt uitgeoefend door een politieambtenaar 
verwijst een vonnis naar Rigaux en Trousse volgens wie: « Une vue réaliste de l’accomplissement par 

certains fonctionnaires139 de leur mission légale ou réglementaire ne saurait exclure les éventualités où 

ces agents peuvent se trouver dans l’obligation de recourir à la force génératrice de violences. Il y a des 

cas où, sans l’emploi de la force, la loi et la justice resteraient impuissantes et désarmées. […] le 

législateur, faisant confiance aux fonctionnaires, a posé comme règle que l’usage de la violence dans 

leur chef ne pouvait avoir d’autre fin que d’assurer le respect de la légalité et n’était donc pas 

punissable. Mais la même perspective imposait de prévoir aussi l’arbitraire, la fantaisie, l’abus et la 

démesure dans le recours à la violence dans le chef de ces mêmes agents. Un fonctionnaire public ne 

puise pas dans sa seule qualité le droit de recourir à la violence ; c’est parce que ses fonctions 

consistent à assurer l’exécution des lois et des ordres de l’autorité judiciaire que le législateur l’a 

autorisé à user de violences envers les personnes pour que force reste à la loi.  
Les termes « sans motif légitime » tracent la ligne de démarcation entre ce que le législateur autorise et 

ce qu’il réprime et qui font que les violences exercées par les agents de l’autorité dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions n’ont pas la même physionomie que les violences exercées par 

les particuliers.  
Il y a motif légitime si les violences reprochées aux agents de l’autorité :  
1° ont été motivées par l’accomplissement de leur mission légale ou réglementaire ;  
2° n’ont pas dépassé la mesure strictement nécessaire pour l’accomplissement de cette mission… 
Les violences permises par l’article 257 doivent toujours être utilisées avec modération, sans excès et 

dans la seule mesure où elles se révèlent indispensables. La loi ne peut commander ni autoriser les 

violences inutiles »140 141. 

                                                 
135  RvS 7 mei 2007, nr. 170.887 en RvS 20 februari 2009, nr. 190.728. 
136  Vrije vert.: “heeft dadelijk beslist […] om de afloop van de strafrechtelijke procedure af te wachten en tijdens de 

volledige duur ervan niets te ondernemen, zonder eerst te hebben vastgesteld dat het voor haar niet mogelijk was om op 
tuchtrechtelijk vlak te handelen en haar eigen onderzoek verder te voeren; […] ze heeft zich beperkt tot het voorlopig 
schorsen van de eiser, die echter in de verklaringen afgelegd voorafgaandelijk aan deze schorsing, de feiten had 
toegegeven”. 

137  RvS, 2 mei 2012, nr. 219.121. 
138  Dossier 2009/83771. 
139  Rigaux et Trousse, Code pénal, Tome IV, pp. 325 et s. 
140  Vrije vert.: “Een realistische kijk op de uitoefening door sommige ambtenaren van hun wettelijke of reglementaire plicht 

zou rekening moeten houden met de bijkomstige omstandigheden waarin die agenten zich genoodzaakt kunnen zien om 
geweld te gebruiken. Er zijn gevallen waarin, zonder geweld te gebruiken, de wet en het gerecht machteloos en 
ontwapend zouden blijven. […] de wetgever, die vertrouwen stelt in de ambtenaren, heeft als regel gesteld dat het 
gebruik van geweld in hun hoofde geen ander doel mocht hebben dan het waarborgen van de naleving van de legaliteit 
en dus niet strafbaar was. Maar volgens diezelfde regel diende ook de willekeur, de fantasie, het misbruik en de 
buitensporigheid in hoofde van diezelfde agenten te worden voorzien. Een openbaar ambtenaar haalt het recht om 
geweld te gebruiken niet enkel en alleen uit zijn hoedanigheid; het is omdat zijn functie erin bestaat de uitvoering van de 
wetten en de opdrachten van de gerechtelijke overheid te waarborgen dat de wetgever hem toegestaan heeft om geweld 
te gebruiken ten aanzien van personen opdat de wet gehandhaafd zou blijven.  
Het begrip “zonder wettige reden” duidt de scheidingslijn aan tussen hetgeen de wetgever toestaat en hetgeen hij 
bestraft en maakt dat het geweld dat wordt uitgeoefend door overheidspersonen in de uitoefening of naar aanleiding van 
hun functie niet dezelfde aanblik heeft als het geweld dat wordt uitgeoefend door particulieren.  
Er is een wettige reden indien het geweld dat ten laste wordt gelegd van de overheidspersonen:  
1° gemotiveerd werd door de uitoefening van hun wettelijke of reglementaire opdracht;  
2° niet de mate heeft overschreden die strikt noodzakelijk was voor de uitoefening van die opdracht…  
Het geweld dat is toegestaan door het artikel 257 moet steeds met mate gebruikt worden, zonder buitensporigheid en 
enkel en alleen voor zover het absoluut noodzakelijk blijkt te zijn. De wet kan onnodig geweld niet opleggen noch 
toestaan”. 

141  Dossier 2008/18942. 
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Met betrekking tot het begrip “slagen en verwondingen” stelt het hof van beroep in een arrest: “het feit 
dat niet bewezen is dat beklaagde een gebalde vuist plaatste op het aangezicht of onder de kin van de 

burgerlijke partij om hem weg te duwen is zonder belang, vermits een slag in de zin van het vroeger 

artikel 280 en huidig artikel 398 van het Strafwetboek alleen vereisen het lichaam van een ander met 

geweld met iets hards in aanraking te brengen, zoals: een slag in het gezicht, iemand vloeren, iemand 

slaan of duwen zodat hij tegen de grond valt, met stenen naar iemand gooien, of met een ander hard 

voorwerp zoals een ijzeren staaf; Bovendien staat vast dat beklaagde een fysieke verwonding heeft 

veroorzaakt vermits de onmiddellijk geraadpleegde arts letsels vaststelde…”. Met betrekking tot het 
opzet van het misdrijf omschreven in artikel 398 Strafwetboek oordelen de raadsheren: “Het misdrijf 

vereist geen bijzonder opzet zodat als moreel bestanddeel slechts het algemeen opzet vereist is, dit is 

wetens en willens aantasten van de fysieke integriteit van een persoon. Beklaagde wist ongetwijfeld dat 

het verboden is een anders lichamelijke integriteit aan te tasten en deed dit desondanks desbewust 

doordat hij zijn hand in het aangezicht van de burgerlijke partij plaatste en hem op die wijze achteruit 

duwde. Deze intentie om de fysieke integriteit van de burgerlijke partij aan te randen volstaat, ongeacht 

de beweegreden van de beklaagde”142.   
De rechter in eerste aanleg besluit eveneens dat: “de verwondingen het gevolg zijn van het naar de 
grond brengen van de burgerlijke partij. In strijd met wat beklaagde voorhoudt is voor de 

tenlastelegging opzettelijke slagen en verwondingen slechts een algemeen opzet vereist, zodat de 

constitutieve bestanddelen van deze tenlastelegging ook kunnen zijn vervuld wanneer de beklaagde niet 

handelde met het opzet om de burgerlijke partij te kwetsen”143. 

Met betrekking tot het “moeilijk” gedrag van de aangehouden persoon: « les injures de […] et son 
comportement récalcitrant pour avancer ne sont pas des motifs légitimes pour le tirer avec une violence 

telle qu’il a perdu l’équilibre et est lourdement tombé la face contre le sol ou pour le traîner sur le sol 

alors qu’il saigne abondamment ; à tout le moins, ces violences sont disproportionnées par rapport au 

comportement de […] »144 145; « La cour a conscience de la difficile mission des membres des services 

d’intervention de la police amenés à devoir faire fréquemment face à des situations tendues voire 

périlleuses. Ces circonstances ne peuvent justifier des attitudes inutilement violentes et susceptibles 

d’engendrer des lésions graves, voire irréversibles, même à l’égard de particuliers adoptant, comme en 

l’espèce, un comportement totalement inadmissible à l’égard des forces de l’ordre » 146 147.  

Met betrekking tot de gradatie van het gebruikte geweld (te beginnen met de waarschuwing): « il ne 
ressort nullement de la déclaration du prévenu que son intervention […] a été précédée de 

l’avertissement visé à l’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ledit avertissement, 

au vu des faits, n’étant pas de nature à risquer de rendre inopérant l’usage de la force »148 149; « Par 
ailleurs, si les forces de police peuvent être amenées à recourir à la violence, une gradation dans les 

moyens utilisés doit exister, en commençant à tout le moins par un moyen non violent »150 151. 

Met betrekking tot de koelbloedigheid waarvan een politieambtenaar blijk moet geven: « Ces faits sont 
graves et sont inadmissibles de la part d’un policier qui doit pouvoir conserver son sang froid lorsqu’il est 

confronté à des situations difficiles, encore qu’en l’espèce, les situations étaient banales et ne 

nécessitaient l’usage d’aucune force ou contrainte vis-à-vis des personnes interpellées ; qu’il s’est agi en 

l’espèce de gestes de violence gratuite, que le prévenu n’a même pas regrettés et qu’il semble presque 

                                                 
142  Dossier 2010/20078. 
143  Dossier 2010/12499. 
144  Vrije vert.: “de beledigingen van […] en zijn weerspannige gedrag om voort te gaan zijn geen wettige redenen om aan 

hem te trekken met een dusdanig geweld dat hij het evenwicht verloren heeft en zwaar met zijn gezicht op de grond 
gevallen is noch om hem over de grond te slepen terwijl hij fel bloedde; op zijn minst staat dat geweld niet in verhouding 
tot het gedrag van […]”. 

145  Dossier 2008/18942. 
146  Vrije vert.: “Het hof is zich bewust van de moeilijke taak van de leden van de interventiedienst van de politie die vaak 

het hoofd moeten bieden aan gespannen of zelfs hachelijke situaties. Deze omstandigheden kunnen geen 
rechtvaardiging zijn voor een onnodig gewelddadige houding die kan leiden tot ernstige, zelfs onomkeerbare letsels, ook 
niet ten aanzien van particulieren die, zoals in dit geval, een volkomen ontoelaatbaar gedrag stellen tegenover de 
politie”. 

147  Dossier 2005/18402. 
148  Vrije vert.: “Uit de verklaring van de beklaagde blijkt geenszins dat zijn tussenkomst […] voorafgegaan werd door de 

waarschuwing bedoeld in het artikel 37 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, waarbij die waarschuwing, 
in het licht van de feiten, niet van aard was om het gebruik van geweld ondoeltreffend te maken”. 

149  Dossier 2009/6715. 
150  Vrije vert.: “Bovendien, zelfs al kunnen de politiediensten ertoe genoopt worden om geweld te gebruiken, dan nog moet 

de inzet van de gebruikte middelen een trapsgewijze opbouw kennen, op zijn minst te beginnen met een niet-
gewelddadig middel”. 

151  Dossier 2008/18942. 
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justifier… »152 153; « un policier doit pouvoir se maîtriser et s’abstenir de tout comportement violent en 

dehors de situations où l’usage de la force strictement nécessaire s’impose »154 155; « les circonstances 
que le prévenu était énervé, aurait perdu son sang-froid ou paniqué, estimait ne pas pouvoir compter 

sur l’aide de sa collègue ou faire appel à des renforts et devoir quitter les lieux au plus vite, ne sont pas 

non plus des motifs légitimes pour user de violence à l’égard de […], menotté et placé sous sa 

protection »156 157; « La conduite de X telle que décrite par les [témoins dont des collègues] n’était 

aucunement attentatoire à l’ordre public ni de nature à susciter dans le chef du prévenu la crainte d’une 

agression physique sur sa personne ou celle d’autrui ; Le prévenu a donc agi sans motif légitime »158 159. 

12.5.7 Inhoud van de rechterlijke beslissing – Politiegeweld niet bewezen 
In 52 van de 91 geanalyseerde rechterlijke beslissingen worden de aantijgingen van politiegeweld 
uiteindelijk niet bewezen verklaard. In een bepaald aantal van die zaken volstaat de beschikbare 
informatie niet om commentaar te kunnen leveren. Dit is meer in het bijzonder het geval voor de 
beslissingen tot buitenvervolgingstelling. De analyse van de andere beslissingen maakt het echter wel 
mogelijk om een aantal lessen te trekken. De dossiers in kwestie zijn opgedeeld in 2 grote categorieën: 
enerzijds, de vrijspraken/buitenvervolgingstellingen “op grond van twijfel”; anderzijds, de 
vrijspraken/buitenvervolgingstellingen “omdat de politieambtenaar zijn werk goed gedaan heeft”. Binnen 
deze tweede categorie kunnen nog (steeds binnen de limieten van de informatie overgemaakt aan het 
Comité P) een aantal beslissingen worden onderscheiden waarbij het vermeende “slachtoffer” van het 
politieoptreden bovendien veroordeeld wordt voor zijn houding ten aanzien van de politieambtenaren. 

12.5.7.1 Vrijspraken/buitenvervolgingstellingen “op grond van twijfel” 
(1) De correctionele rechtbank vestigt de aandacht op de context van de interventie: een potentieel 
gevaarlijke situatie, tijdens een volksfeest, met een persoon in staat van dronkenschap die bedreigingen 
zou hebben geuit en een scène zou hebben gemaakt. Een inspecteur wordt vervolgd voor willekeurige 
aanhouding, het opstellen van een vals proces-verbaal en geweld zonder wettige reden.   
De correctionele rechtbank benadrukt dat: « Le doute doit profiter au prévenu, quelle que soit sa 
qualité, et en l’espèce il n’existe pas d’élément objectif suffisant pour considérer que les policiers ne 

disent pas la vérité quant à l’attitude de la partie civile qui aurait justifié leur décision de l’arrêter 

administrativement et qu’au contraire ils auraient agi par pure volonté ou caprice au mépris des règles ; 

Si l’on se rapporte à la déclaration de ces deux policiers, le menottage était également justifié d’autant 

que la partie civile allait être installée à côté d’un stagiaire inexpérimenté »160 161. 

(2) Vier inspecteurs worden o.m. vervolgd voor slagen en verwondingen naar aanleiding van de 
aanhouding van een persoon die ervan verdacht werd een diefstal te hebben gepleegd in een winkel: 
« alors que la caissière lui demande s’il n’a pas oublié de déposer quelque chose sur le tapis de sa 

caisse, Monsieur [X] le prend mal, se déshabille, menace la caissière de représailles, donne un coup de 

poing dans la caisse enregistreuse et le portique anti-vol, puis il s’en va »162. De politie wordt 
                                                 
152  Vrije vert.: “Die feiten zijn ernstig en ontoelaatbaar vanwege een politieambtenaar die zijn koelbloedigheid moet 

bewaren wanneer hij geconfronteerd wordt met moeilijke situaties, ofschoon in casu, de situatie banaal was en ten 
overstaan van de tegengehouden personen geen gebruik van dwang of geweld vereiste; dat het in casu ging om 
ongegrond geweld, dat de beklaagde zelfs niet betreurd heeft en dat hij haast lijkt te rechtvaardigen…”. 

153  Dossier 2011/12882. 
154  Vrije vert.: “een politieambtenaar moet zich kunnen beheersen en zich onthouden van elk gewelddadig gedrag buiten de 

situaties waarin het gebruik van strikt noodzakelijke dwang of geweld zich opdringt”. 
155  Dossier 2010/143427. 
156  Vrije vert.: “de omstandigheid dat de beklaagde opgewonden was, zijn koelbloedigheid zou hebben verloren of 

gepanikeerd zou hebben, meende niet te kunnen rekenen op de hulp van zijn collega noch versterking te kunnen 
inroepen en de plaats zo snel mogelijk te moeten verlaten, is evenmin een wettige reden om geweld te gebruiken ten 
aanzien van […], die geboeid was en onder zijn hoede geplaatst was”. 

157  Dossier 2008/18943. 
158  Vrije vert.: “De handelwijze van [X] zoals beschreven door de [getuigen waaronder collega’s] hield geenszins een 

aantasting van de openbare orde in noch was van aard om in hoofde van de beklaagde de vrees op te wekken voor een 
fysieke aanval op zijn persoon of op een ander persoon; De beklaagde heeft dus gehandeld zonder wettige reden”. 

159  Dossier 2011/30200. 
160  Vrije vert.: “De beklaagde moet het voordeel van de twijfel genieten, ongeacht zijn hoedanigheid, en in casu zijn er 

onvoldoende objectieve elementen om van oordeel te zijn dat de politieambtenaren niet de waarheid spreken omtrent de 
houding van de burgerlijke partij die hun beslissing om hem bestuurlijk aan te houden zou hebben gerechtvaardigd en 
dat ze, integendeel, gehandeld zouden hebben uit louter verlangen of bevlieging in weerwil van de regels;  
Op basis van de verklaring van deze twee politieambtenaren was het boeien tevens gerechtvaardigd, temeer daar de 
burgerlijke partij naast een onervaren stagiair zou worden geplaatst”. 

161  Dossier 2008/60420. 
162  Vrije vert.: “wanneer de kassierster hem vraagt of hij niet vergeten is om iets op de loopband van de kassa te plaatsen, 

neemt de heer [X] dat verkeerd op, kleedt zich uit, bedreigt de kassierster met represailles, geeft een vuistslag op de 
kassa en de anti-diefstalpoort, en gaat dan weg”. 
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opgeroepen en treft die man voor zijn woning aan : « La police lui demande de monter dans le combi 

pour se rendre au magasin, il s’énerve, n’obtempère pas aux injonctions des policiers de rentrer dans le 

combi, leur porte des coups, refuse de se mettre au sol.  

Les lunettes tombent et sont cassées. Il doit être procédé à un balayage pour le mettre au sol et un des 

policiers fait usage d’un spray. La fouille de sécurité a lieu au sol. On le menotte. Il en résultera une 

griffe sur la joue. Cette scène est perçue comme très violente par les témoins. Elle provoque un grand 

émoi dans le quartier, relayé par la presse.  

Dans le combi arrêté sur le parking, il se cogne plusieurs fois la tête pour attirer l’attention des policiers 

sur les douleurs que lui causent ses yeux suite à l’emploi du peper-spray. Un des policiers lui donne de 

l’eau pour soulager sa douleur.  

Il s’enfuit de la camionnette menotté, tombe sur le parking, se blesse aux genoux »163. De heer X 
beschuldigt de politieambtenaren ervan dat ze hem geschopt hebben, maar geeft toe dat hij niet in de 
combi wilde stappen en zich verzette.  
Volgens de kamer van inbeschuldigingstelling « les éléments d’enquête objectifs recueillis en la cause ne 

permettent pas de départager les parties qui sont contraires en fait »164. Ze wijst er tevens op « relever 
que si certains témoins entendus dans l’instruction ont parfois souligné dans leurs déclarations le 

caractère excessif ou disproportionné du recours à la force par les policiers inculpés à l’occasion de 

l’intervention au cours de laquelle ils maîtrisèrent la partie civile, aucun desdits témoins n’assista à 

l’ensemble des faits, notamment aux débordements de comportement initiaux de la partie civile, en 

manière telle que leurs appréciations subjectives ne peuvent être retenues »165 166. 

(3) Twee inspecteurs hebben het hoofd moeten bieden aan een erg dronken en uiterst agressieve 
persoon, die zich heftig verzette en die zeer moeilijk te overmeesteren was. Ze worden vervolgd voor 
slagen en verwondingen. De correctionele rechtbank wijst erop dat: « Les auditions des différents 
témoins de la scène litigieuse ou d’une partie de celle-ci ne permettent pas de départager les versions 

des protagonistes avec certitude.  

Par ailleurs, le certificat médical et les photographies déposés, bien qu’interpellants, ne permettent pas 

davantage de considérer que les traces de coups constatés sur la personne de la partie civile résultent 

de violences policières plutôt que de difficultés de maîtriser un individu alcoolisé et très agité »167.  
En besluit dat: « Il existe à tout le moins un doute qui, en matière pénale, doit profiter aux 

prévenus »168 169. 

(4) De correctionele rechtbank spreekt 4 politieambtenaren vrij voor de opzettelijke slagen en 
verwondingen toegebracht na een verhoor inzake een diefstal: “bij gebrek aan enig objectief bewijs en 
rekening houdend met de vaststelling dat de feiten door de gevoerde onderzoeken door het Comité P en 

door de deskundige duidelijk in vraag worden gesteld”170. 

                                                 
163  Vrije vert.: “De politie vraagt hem om in de combi te stappen om naar de winkel te rijden, hij windt zich op, geeft geen 

gevolg aan de bevelen van de politieambtenaren om in de combi te stappen, slaat hen, weigert zich op de grond te 
zetten.  
Zijn bril valt en is gebroken. Er moet een voetveeg gebruikt worden om hem op de grond te zetten en een van de 
politieambtenaren gebruikt een spray. De veiligheidsfouillering vindt plaats op de grond. Hij wordt geboeid. Hij zal er een 
schram op de wang aan overhouden. Deze scène wordt door de getuigen als zeer gewelddadig ervaren en zorgt voor 
heel wat beroering in de wijk, waarover in de pers bericht wordt.  
In de combi die op de parking stilstaat, stoot hij meermaals zijn hoofd om de aandacht van de politieambtenaren te 
vestigen op de pijn die hij heeft aan zijn ogen ingevolge het gebruik van de pepperspray. Een van de politieambtenaren 
geeft hem water om zijn pijn te verlichten.  
Hij vlucht geboeid uit de bestelwagen, valt op de parking en bezeert zich aan zijn knieën”. 

164  Vrije vert.: “kan op basis van de objectieve onderzoekselementen vergaard in de zaak niet worden beslist tussen de 
versies van de partijen die in feite tegengesteld zijn”. 

165  Vrije vert.: “dat hoewel sommige getuigen verhoord tijdens het onderzoek soms in hun verklaringen hebben gewezen op 
het overdreven of bovenmatige karakter van het gebruik van geweld door de beschuldigde politieambtenaren naar 
aanleiding van de interventie tijdens dewelke ze de burgerlijke partij overmeesterden, geen enkele van die getuigen alle 
feiten heeft bijgewoond, meer bepaald de uitspattingen in het aanvankelijk gedrag van de burgerlijke partij, zodat hun 
subjectieve beoordelingen niet in aanmerking kunnen worden genomen”. 

166  Dossier 2010/50758. 
167  Vrije vert.: “De verhoren van de verschillende getuigen van de betwiste scène of van een deel ervan niet toelaten om 

met zekerheid te beslissen tussen de versies van de hoofrolspelers.  
Het medisch attest en de neergelegde foto’s, hoewel ze niet onberoerd laten, maken het evenmin mogelijk om te 
oordelen dat de sporen van de slagen vastgesteld op het lichaam van de burgerlijke partij eerder het gevolg zijn van het 
politiegeweld dan van de moeilijkheden om een dronken en zeer opgewonden individu te overmeesteren”. 

168  Vrije vert.: “Er op zijn minst twijfel bestaat en dat in strafzaken de beklaagden het voordeel van de twijfel moeten 
genieten”. 

169  Dossier 2004/66250. 
170  Dossier 2009/27341. 
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(5) Twee inspecteurs van politie worden zowel in eerste aanleg als in beroep vrijgesproken voor het 
toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen bij het achtervolgen van een persoon. Het hof  
oordeelt: “Noch uit de aangifte van het ongeval door de politiediensten aan de 

verzekeringsmaatschappij, noch de beschouwingen omtrent de leeftijd en het gewicht van de burgerlijke 

partij, noch de overlegging van foto’s van de bromfiets, noch alle andere beschouwingen en 

veronderstellingen/hypothesen zijn van dien aard dat zij het objectieve en grondig onderbouwde 

standpunt van deskundige [X] aan het wankelen zouden kunnen brengen”171. 

(6) Naar aanleiding van een hevige burenruzie dient een politiepatrouille ter plaatse te komen. De 
betrokkenen worden voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat. Later stelt één van de 
ruziemaaksters zich burgerlijke partij tegen een tussengekomen politieman wegens het als 
politieambtenaar in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening zonder 
wettige reden geweld te hebben gebruikt, namelijk het opzettelijk slagen of verwondingen te hebben 
toegebracht. De politieambtenaar wordt door het slachtoffer op basis van een aan haar voorgelegd 
fotoalbum aangeduid als zijnde de persoon die haar heeft geslagen. De correctionele rechtbank spreekt 
de betrokkene uiteindelijk vrij op grond van twijfel omdat: “De aard van de opgelopen verwonding aan 
het oog (zie kleurenfoto’s dossier burgerlijke partij) laat niet toe om met zekerheid te besluiten dat deze 

afkomstig moet zijn van slagen toegebracht door [X], dan wel door een politieman. Hoewel zeker geen 

doorslaggevend argument à décharge, is het profiel van beklaagde ook niet onbelangrijk. Wie zich aan 

de hand van het dossier een idee vormt over de dader, kijkt toch wel even op wanneer de man zich op 

de zitting aandient: betrokkene vertoont zeker geen Rambo-allures, en loopt bijzonder moeilijk. 

Daarover is door klaagster en haar dochter nooit gesproken. Het is uiteraard niet gezegd dat hij in 2007 

(moment der feiten) ook al zulke problemen heeft, maar het feit dat het onthaal omwille van die 

problemen aan hem is toevertrouwd, wijst wel in die richting”172. 

(7) Het hof van beroep spreekt een hoofdinspecteur vrij wegens het als openbaar ambtenaar in de 
uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening zonder wettige reden geweld te 
hebben gebruikt, namelijk het toebrengen van opzettelijke verwondingen en slagen met 
arbeidsongeschiktheid aan een weerspannige burger toen hij die het bevel gaf het politiekantoor te 
verlaten. Volgens het hof: “is er geen bewijs voor het meer dan noodzakelijk geweld dat werd gebruikt 

door de beklaagde”173.  

(8) Twee politie-inspecteurs worden vrijgesproken voor onder andere het gebruik als openbaar officier of 
ambtenaar in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van de bediening van geweld zonder 
wettige reden: “daar de gegevens van het dossier niet toelaten met zekerheid vast te stellen dat het 

gebruikte geweld in de gegeven omstandigheden onnodig was of niet in verhouding stond tot het 

beoogde legitieme doel, met name het immobiliseren en het fouilleren van betrokkenen”. Daarnaast 
krijgen dezelfde politiemannen ook nog de opschorting van de uitspraak van veroordeling toegekend 
voor eveneens het gebruik van geweld zonder wettige reden174. 

(9) Een autobestuurder met autopech op de snelweg heeft een woordenwisseling met 2 ter plaatse 
gekomen inspecteurs aangaande de takeling van zijn voertuig. Op een bepaald moment wordt de 
automobilist overmeesterd en geboeid door de politiemannen. De chauffeur beweert dat hij hierbij zeer 
hardhandig werd aangepakt. De inspecteurs spreken dit tegen en stellen dat zij enkel het strikt 
noodzakelijke geweld hebben gebruikt om betrokkene te kunnen boeien. De rechter motiveert de 
vrijspraak van de 2 politiemannen als volgt: “Geconfronteerd met [X] die op die wijze te keer ging, kan 

aan de agenten niet ten kwade worden geduid dat zij [X] hebben overmeesterd, geboeid en in het 

politievoertuig gestopt, dit om [X] te beschermen tegen zichzelf én om de andere (voorbijrazende) 

weggebruikers niet in gevaar te brengen. Beklaagden halen in dit verband trouwens terecht aan dat niet 

uit het oog mag worden verloren dat het voor politieagenten in de praktijk - in het heetst van de strijd - 

niet steeds mogelijk is om een rustige en uitgebreide belangenafweging te maken inzake de 

onderscheiden voorwaarden voor wettig politioneel geweld. Politieagenten moeten in crisissituaties vaak 

in een fractie van een seconde beslissen, en de rechtbank kan zich - gelet op de handelswijze van [X] - 

voorstellen dat alzo werd beslist om [X] tijdelijk te immobiliseren. Indien zij in deze [X] hadden laten 

doen en er had zich dientengevolge een ongeval voorgedaan, zouden de politieagenten mogelijks op hun 

aansprakelijkheid wegens niet tijdig ingrijpen worden aangesproken”. De rechter besluit dat: “Het 
                                                 
171  Dossier 2012/12164. 
172  Dossier 2007/26512. 
173  Dossier 2009/149313. 
174  Dossier 2011/62103. 
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spreekt voor zich dat het overmeesteren en boeien van een persoon die vrij hysterisch en fel 

gesticulerend te keer gaat, steeds met enig geweld gepaard gaat. Dat dit gepaard ging met 

ontoelaatbaar en overdreven (= meer dan nodig) geweld is niet voldoende bewijskrachtig bewezen. [X] 

beweert dit, de agenten verklaren evenwel dat zij de gebruikelijke technieken om iemand te boeien 

hebben toegepast en niets meer”. De rechter spreekt ook de autobestuurder op grond van twijfel vrij 
voor smaad en weerspannigheid175. 

12.5.7.2 Vrijspraken/buitenvervolgingstellingen wegens “correct optreden 
van de politieambtenaar” 

(1) Twee politie-inspecteurs worden naar een metrostation gestuurd na de melding van de aanwezigheid 
van een persoon met een vuurwapen. Daar treffen ze 2 personen op een bank aan waarvan er één 
gewapend is en de andere met zijn handen in zijn zakken zit. Aangezien geen gevolg wordt gegeven aan 
het bevel om de handen in de lucht te steken en rekening houdend met het feit dat één van de 
betrokkenen een wapen te voorschijn haalt en de andere met zijn handen in zijn zakken een beweging 
naar voor maakt en zo de indruk geeft een voorwerp naar de politieman te richten, vuurt deze een schot 
af. De rechtbank besluit dat: “de beklaagde op het concrete ogenblik ervan moest uitgaan dat zijn schot 

geboden was door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf en van anderen” 
en spreekt de politieman dan ook vrij voor het als politieambtenaar in de uitoefening of ter gelegenheid 
van de uitoefening van zijn bediening zonder wettige reden geweld te hebben gebruikt met de 
omstandigheid dat de gewelddaden een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid tot gevolg hebben176. 

(2) Een man die wordt aangehouden voor feiten van (poging tot) diefstal verklaart tijdens zijn verhoor 
klappen te hebben gekregen. De kamer van inbeschuldigingstelling wijst erop dat hij zijn proces-verbaal 
van verhoor ondertekend heeft « aux termes duquel il déclare en prologue : « je ne désire pas être vu 

par un médecin, je me sens bien » (ce qui n’est guère compatible avec ses déclarations ultérieures »177. 
De kamer van inbeschuldigingstelling wijst er tevens op dat hij later verklaard heeft « avoir « signé (s)a 
déclaration ayant pu faire mentionner les choses telles qu’elles s’étaient passées ». Dès lors qu’il n’y est 

pas fait état du moindre fait incompatible avec le respect de sa personne, il est étrange que [X] ait porté 

plainte pour coups volontaires »178 en dat de verklaringen « comportent des incohérences, contre-vérités 

et contradictions »179 180. 

(3) De raadkamer stelt na een klacht met burgerlijke partijstelling 14 leden van de federale politie onder 
meer buiten vervolging voor het toebrengen van slagen en verwondingen bij de repatriëring van een 
persoon. De rechter oordeelt met betrekking tot het geweld: “Deze verwijdering is gepaard gegaan met 

het gebruik van geweld dat er enkel op gericht was om uitvoering te geven aan het dwingende bevel van 

de politie, de boordcommandant en de luchtvaartmaatschappij en is klaarblijkelijk niet van aard geweest 

om als onredelijk aanzien te worden”181. 

(4) Twee inspecteurs en een hoofdinspecteur dienen zich voor de strafrechter te verantwoorden voor de 
slagen en verwondingen toegebracht bij het immobiliseren en boeien van 2 personen die weigerden een 
sportief evenement te verlaten. De rechtbank merkt met betrekking tot de rechtvaardiging van het 
geweld op: “dat niet uit de gevolgen van de handelingen van politie - te weten de gebroken elleboog - 
kan worden afgeleid dat het geweld disproportioneel zou zijn geweest. Ook bij volstrekt legitiem geweld 

kan iemand immers verkeerd op de grond terechtkomen. Bij het beoordelen van de ten laste gelegde 
feiten dient de rechtbank zich te behoeden voor zogenaamde “achterafbeoordelingen” waarbij, na een 

uitvoerige belangenafweging, achteraf in de plaats van de beklaagden wordt geoordeeld of de door hen 

aangewende technieken passend waren. De beklaagden kregen niet de tijd om dergelijke uitvoerige 

belangenafweging te maken. Men moest in alle chaos trachten te verhinderen dat [X] en [Y] de fysieke 

integriteit van anderen zouden schenden”. De rechter oordeelt dan ook dat: “niet meer geweld werd 

gebruikt dan nodig was om de heer [X] te immobiliseren. Het gebruikte geweld staat in verhouding tot 

                                                 
175  Dossier 2008/129923. 
176  Dossier 2008/161550. 
177  Vrije vert.: “na afloop waarvan hij verklaart: “ik wens niet onderzocht te worden door een arts, ik voel mij goed” (wat 

helemaal niet overeenstemt met zijn latere verklaringen”. 
178  Vrije vert.: “dat hij zijn verklaring ondertekend heeft waarbij hij de zaken heeft kunnen vermelden zoals ze gebeurd 

waren. Aangezien er geen gewag wordt gemaakt van het minste feit dat onverenigbaar zou zijn met de eerbied voor zijn 
persoon, is het vreemd dat [X] klacht ingediend heeft voor opzettelijke slagen”. 

179  Vrije vert.: “onsamenhangendheden, onwaarheden en tegenstrijdigheden bevatten”. 
180  Dossier 2009/149276. 
181  Dossier 2008/132520. 
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het nagestreefde doel, namelijk de handhaving van de openbare orde door de verwijdering van de 

burgerlijke partijen en het waarborgen van de fysieke integriteit van de bij deze verwijdering aanwezige 

personen”. De 3 politiemensen worden dan ook vrijgesproken voor de hen ten laste gelegde feiten182. 

(5) Twee inspecteurs worden vervolgd voor geweld zonder wettige reden ten aanzien van een persoon 
die weigerde uit zijn voertuig te stappen. Hun bedoeling « était de faire sortir [X] de son véhicule tandis 
que [X] ne voulait pas le déplacer ni le quitter, qu’il criait et se montrait insultant selon les prévenus ; 
Que quand bien même le plaignant se trouvait dans son droit par rapport au stationnement, il ne lui 

appartenait pas de discuter un ordre qui n’était pas manifestement illégal […], qu’il n’appartient pas aux 

particuliers de ne pas obtempérer aux ordres de la police parce qu’ils estimeraient, à tort ou à raison, 

être dans leurs droits (sauf en cas d’ordre manifestement illégal) »183.  
De correctionele rechtbank wijst erop dat « les prévenus expliquent qu’ils ont utilisé leurs matraques 

non pas pour frapper le plaignant mais pour faire des clés, pour pouvoir le déloger de son véhicule, ce 

qu’ils sont parvenus à faire ;  
Qu’il n’apparaît pas que les prévenus auraient fait d’autres violences que l’usage de cette force qui 

paraissait nécessaire au vu du comportement bien inadéquat du plaignant »184.  
De correctionele rechtbank wijst er ook op dat het voorgelegde medisch attest slechts gewag maakt van 
enkele schrammen, bloeduitstortingen en kneuzingen die overeenkomen met de dwang aangewend door 
de twee inspecteurs; dat X geweigerd heeft om na de feiten naar het ziekenhuis te worden gebracht; dat 
X toegeeft dat hij weerstand heeft geboden door zich te verzetten. Tot slot, ter staving van zijn klacht 
ingediend meer dan drie weken na de feiten, « le plaignant produit deux témoignages qui ne paraissent 

pas objectifs ; qu’en effet, le témoin [A] a reconnu le connaître, tandis que le frère du témoin [B] le 

connaît également »185, getuige die zich trouwens « même lourdement trompé quant à la date des 

faits… »186 187. 

(6) Een hoofdinspecteur wordt vervolgd voor geweld zonder wettige reden ten aanzien van een 
aangehouden persoon en diens moeder. Een politiepatrouille merkt een gestolen motorfiets op. De 
2 politieambtenaren moeten dan het hoofd bieden aan 7 personen, waarvan er één steeds opgewonder 
raakt. De correctionele rechtbank stelt vast dat « l’attitude de [X] joue un rôle déterminant dans la 

réponse apportée par le prévenu. Il ressort à suffisance du dossier que [X] a très rapidement montré 

des signes d’énervement face à l’intervention policière en cours »188. Zo wijst een getuige erop dat bij X 
« a pété un câble et s’est énervé », « il a refusé de se laisser menotter » en « s’est opposé à votre 
intervention »189. De correctionele rechtbank merkt op dat het dus « légitimement que [le prévenu] et 

son collègue ont pris la décision de menotter [X] comme les y autorise l’article 37bis 2° lorsque le 

menottage est rendu nécessaire par ‘la résistance ou la violence manifestée lors de son arrestation’ »190. 
En stelt tevens de legitimiteit van de fouillering van X vast. 
De hoofdinspecteur wordt er dan van beschuldigd meermaals tegen de benen van X te hebben geschopt 
opdat hij ze verder zou spreiden met het oog op de fouillering, hem te hebben gewurgd en hem 
verschillende meppen te hebben gegeven. De correctionele rechtbank wijst erop dat geen van de 3 
aangehouden jongeren op dat ogenblik kritiek uit op het optreden van de politie. Een van hen verklaart 
zelfs dat: X « a refusé une demande du policier et alors que celui-ci tentait de lui placer les menottes, il 

a essayé de se dégager, obligeant le policier à le plaquer au sol et à l’immobiliser. Lors des faits, le 

                                                 
182  Dossier 2010/12499. 
183   Vrije vert.: “was om [X] uit zijn voertuig te doen stappen terwijl [X] dat niet wilde verplaatsen noch verlaten, hij 

schreeuwde en beledigende uitlatingen deed volgens de beklaagden;  
Dat zelfs al was de klager in zijn recht wat het parkeren betreft, het hem niet toekwam om een bevel dat niet duidelijk 
onwettig was in twijfel te trekken […], dat het niet aan particulieren is om geen gevolg te geven aan de bevelen van de 
politie omdat ze, terecht of onterecht, zouden menen in hun recht te zijn (behoudens in geval van een duidelijk onwettig 
bevel)”. 

184  Vrije vert.: “de beklaagden verklaren dat ze hun matrakken niet hebben gebruikt om de klager te slaan maar om hem in 
een houdgreep te nemen, om hem uit zijn voertuig te kunnen zetten, waarin ze geslaagd zijn;  
Dat niet naar voren komt dat de beklaagden ander geweld zouden hebben gebruikt dan de dwang die nodig bleek gezien 
het duidelijk ongepaste gedrag van de klager”. 

185  Vrije vert.: “legt de klager twee getuigenissen over die niet objectief blijken te zijn; daar, immers, getuige [A] 
toegegeven heeft hem te kennen, terwijl de broer van getuige [B] hem ook kent”. 

186  Vrije vert.: “fors vergist heeft in de datum van de feiten…”. 
187  Dossier 2011/97928. 
188  Vrije vert.: “de houding van [X] een bepalende rol speelt in het antwoord van de beklaagde. Uit het dossier blijkt 

voldoende dat [X] zeer snel tekenen van opwinding vertoonde tegenover het aan gang zijnde politieoptreden”. 
189  Vrije vert.: “de stoppen zijn doorgeslagen en dat hij zich heeft opgewonden”, “hij weigerde om zich te laten boeien” en 

“verzette zich tegen uw interventie”. 
190  Vrije vert.: “legitiem is dat [de beklaagde] en zijn collega de beslissing hebben genomen om [X] te boeien zoals dat hen 

is toegestaan krachtens het artikel 37bis 2° wanneer het boeien als noodzakelijk wordt beschouwd door ‘het verzet of 
geweld geuit tegen de aanhouding’”. 
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policier l’a étranglé mais n’a jamais porté de coups »191. De correctionele rechtbank wijst er ook op dat 
X, tijdens zijn verhoor door het Comité P, toegegeven heeft dat hij met tegenzin gehoorzaamd heeft om 
zijn benen te spreiden en dat een politieambtenaar hem bijgevolg 2 of 3 schoppen tegen zijn benen 
gegeven heeft: « les coups de pied ne paraissent pas disproportionnés au regard de la nécessité de 
fouiller un individu récalcitrant »192, besluit de correctionele rechtbank waarbij benadrukt wordt dat ze 
pas werden gegeven nadat X geweigerd had om zijn benen te spreiden zoals gevraagd.  
Daarenboven « tant l’étranglement que les claques qui ont suivi paraissent justifiés par des motifs 

policiers légitimes. Les réactions de [X] étaient, à ce moment, difficilement prévisibles et risquaient à 

tout moment de faire dégénérer la situation »193 en ging het om een « individu surexcité et difficilement 

maîtrisable »194.  
De moeder van X heeft de politieambtenaren beledigd en geprobeerd te verhinderen dat ze hem zouden 
meenemen in de combi, waarna ze het sluiten van de deur van de combi probeerde te beletten. 
Ondanks herhaaldelijke vragen wilde ze niet gehoorzamen. De politieambtenaren waren genoodzaakt 
om haar terug te duwen: een handeling die, voor de correctionele rechtbank, « répondaient aux 
nécessités de l’intervention policière en cours et étaient dès lors justifiés par des motifs 

légitimes »195 196. 

(7) Het hof van beroep spreekt een inspectrice vrij die door de correctionele rechtbank schuldig 
verklaard was aan geweld zonder wettige reden. De inspectrice maakt een verwijt aan een voetganger 
die net was overgestoken terwijl het licht voor voetgangers op rood stond. Het hof wijst erop dat « la 
partie civile, alors âgée de dix-sept ans et demi, a outragé la prévenue en termes orduriers et s’est 

rebellée, s’opposant violemment à toute invitation à suivre les policiers jusqu’au commissariat tout 

proche alors même qu’elle était, ce jour-là, démunie de ses papiers d’identité »197.   
De versie van de inspectrice volgens dewelke zij, tijdens de schermutseling, het jonge meisje stevig bij 
de arm diende te nemen en haar, met het plat van de hand, een mep moest geven (voor zover ze zich 
herinnerde op de achterkant van het hoofd), om haar te doen voortgaan en gehoorzamen aan het 
politiebevel, is aannemelijk, verklaart het hof van beroep: « Elle s’analyse en l’espèce en un usage 
légitime de la force publique, justifié par les circonstances, et qui – quoi qu’en dise la partie civile qui 

semble oublier qu’elle se débattait vivement – n’apparaît pas avoir excédé le caractère de stricte 

nécessité tout en restant proportionné aux faits de rébellion auxquels il s’agissait de mettre fin, force 

devant rester à la loi. La prévenue fut elle-même blessée au doigt au cours de cette intervention.  
La partie civile aurait-elle été effectivement atteinte, lors du geste incriminé, à hauteur de l’oreille droite, 

qu’il ne saurait être question, dans le chef de la prévenue – et cela, contrairement à l’appréciation du 

premier juge – de blessures ou de coups volontairement portés sans motif légitime. Le cas échéant, 

l’oreille a pu être heurtée suite aux mouvements désordonnés, constitutifs de rébellion, de la partie 

civile »198 199. Tot slot wijst het hof van beroep er nog op dat de moeder van die voetgangster haar 
dochter beschreven heeft als iemand die geregeld een zenuwtoeval krijgt en daarvoor al diende te 
worden opgenomen in het ziekenhuis. 

                                                 
191  Vrije vert.: “geen gevolg heeft gegeven aan een vraag van de politieambtenaar en toen hij hem probeerde te boeien, 

heeft hij geprobeerd om zich los te maken, waardoor hij de politieambtenaar verplichtte om hem op de grond te gooien 
en hem te immobiliseren. Tijdens de feiten heeft de politieambtenaar hem gewurgd maar nooit geschopt”. 

192  Vrije vert.: “de schoppen lijken niet disproportioneel gezien de noodzaak om een weerspannig individu te fouilleren”. 
193  Vrije vert.: “blijken zowel de wurging als de latere meppen gerechtvaardigd te zijn door politionele wettige redenen. De 

reacties van [X] waren, op dat ogenblik, moeilijk voorspelbaar en konden op elk moment de situatie doen ontaarden”. 
194  Vrije vert.: “erg opgewonden en moeilijk beheersbaar individu”. 
195  Vrije vert.: “beantwoordde aan de behoeften van de aan gang zijnde politie-interventie en bijgevolg gerechtvaardigd was 

door wettige redenen”. 
196  Dossier 2009/130719. 
197  Vrije vert.: “de burgerlijke partij, die toen zeventien en een half jaar oud was, de beklaagde gesmaad heeft door haar uit 

te schelden voor het vuil van de straat en weerstand heeft geboden, door zich fel te verzetten tegen elke vraag om de 
politieambtenaren tot aan het nabijgelegen commissariaat te volgen, terwijl ze die dag zelfs haar identiteitspapieren niet 
bij zich had”. 

198  Vrije vert.: “In casu blijkt uit de analyse dat er sprake is van een gewettigd gebruik van de openbare macht, 
gerechtvaardigd door de omstandigheden, en dat – wat de burgerlijke partij er ook over zegt, die lijkt te vergeten dat ze 
zich fel verzette – het niet het strikt noodzakelijke karakter blijkt te hebben overschreden en in verhouding stond tot de 
feiten van weerspannigheid waaraan een einde diende te worden gemaakt, want de wet is nu eenmaal de wet. De 
beklaagde raakte tijdens die interventie zelf gewond aan de vinger.  
Zelfs al zou de burgerlijke partij zelf inderdaad, tijdens de aangeklaagde daad, geraakt zijn ter hoogte van het 
rechteroor, dan kan er in hoofde van de beklaagde – en dit in tegenstelling tot de beoordeling van de eerste rechter – 
geen sprake zijn van slagen en verwondingen opzettelijk toegebracht zonder wettige reden. In voorkomend geval kan 
het oor gekwetst geraakt zijn door de ongecontroleerde bewegingen van de burgerlijke partij, die deel uitmaken van de 
weerspannigheid”. 

199  Dossier 2012/122113. 
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(8) Vijf inspecteurs komen tussenbeide naar aanleiding van een probleem in een winkel: een vrouwelijke 
klant wordt ervan verdacht opzettelijk lychees verkeerd te hebben gewogen alvorens ze aan de kassa 
aan te bieden. De correctionele rechtbank onderstreept dat « la partie civile explique qu’elle a plusieurs 
fois refusé de présenter sa carte d’identité à la police, qu’elle a refusé de se laisser menotter alors qu’on 

l’en avait menacée, qu’elle ne s’est pas laissée faire, qu’elle s’est débattue, qu’elle a tiré sur le bras d’un 

policier, qu’elle s’est aussi défendue contre une policière ; qu’elle a encore reconnu qu’elle s’est débattue 

avec ses bras, qu’elle a porté des coups ; qu’elle a même admis avoir arraché le pull d’un 

policier »200 201. 

(9) Twee inspecteurs waren genoodzaakt om geweld te gebruiken om een persoon in bijzondere 
omstandigheden te immobiliseren. Voor de correctionele rechtbank: « Il faut bien constater que [X] a eu 
une réaction pour le moins inattendue, même en admettant qu’il n’aurait pas compris immédiatement 

qu’il s’agissait d’un policier en civil, à savoir redémarrer, en brûlant un feu rouge selon l’inspecteur [A], 

avec un camion alors qu’une personne se trouve sur le marchepied, portière ouverte, et après l’avoir fait 

tomber, continuer sa route à toute vitesse, mettant un certain temps à s’arrêter malgré la présence d’un 

véhicule de police à ses trousses.  

Les policiers confrontés à ce comportement digne d’un film d’action à sensations peuvent légitimement 

craindre d’autres débordements de la part de celui qui en est l’auteur, ce d’autant que lorsqu’il descend 

du véhicule il ne semble pas dans un état normal, sans donner l’impression d’être sous l’influence de la 

boisson »202 203. 

12.5.7.3 Vrijspraken/buitenvervolgingstellingen met veroordeling van het 
“slachtoffer” 

(1) Twee politieambtenaren, een inspecteur en een hoofdinspecteur, worden vervolgd voor slagen en 
verwondingen toegebracht tijdens een aanhouding. Zowel de correctionele rechtbank als het hof van 
beroep spreken de politieambtenaren vrij omdat ze menen dat: « la version des faits présentée par [X] 
dans sa plainte ainsi que dans ses conclusions d’appel s’avère invraisemblable, le certificat médical le 

concernant ne mentionnait qu’une plaie occipitale gauche, une plaie du coude droit et une contusion de 

la lèvre inférieure droite, alors que l’intéressé s’est plaint d’avoir reçu, au moment de son interception, 

des coups de pieds dans les jambes et sur le corps de la part de [A], de violents coups de pieds à la tête 

et au visage de la part de [B] et plus tard, dans le combi, des coups de pieds de la part des deux 

policiers. 

Par contre, les blessures constatées sur sa personne s’expliquent par la bagarre ayant opposé 

préalablement un groupe de fêtards […] et ensuite, par les coups de coude donnés dans le combi le 

conduisant au poste de police »204. Daarenboven wordt X veroordeeld voor weerspannigheid205. 

(2) Twee inspecteurs worden vervolgd omdat ze een aangehouden persoon die in de cel zat afgetuigd 
hebben. De kamer van inbeschuldigingstelling benadrukt dat « le rapport du médecin légiste n’abonde 

pas dans la thèse [de A] puisque, contrairement à ses affirmations qu’il aurait été roué de coups sur tout 

                                                 
200  Vrije vert.: “de burgerlijke partij verklaart dat ze meermaals geweigerd heeft om haar identiteitskaart te tonen aan de 

politie, dat ze geweigerd heeft om zich te laten boeien terwijl men daarmee gedreigd had, dat ze zich niet heeft laten 
doen, dat ze zich verzet heeft, dat ze aan de arm van een politieambtenaar getrokken heeft, dat ze zich ook verdedigd 
heeft tegen een vrouwelijke politieambtenaar; dat ze ook heeft toegegeven dat ze zich verzet heeft met haar armen, dat 
ze slagen heeft gegeven; dat ze zelfs heeft toegegeven dat ze de trui van een politieambtenaar uitgetrokken heeft”. 

201  Dossier 2006/119731. 
202  Vrije vert.: “Er moet worden vastgesteld dat [X] een op zijn minst onverwachte reactie heeft gehad, zelfs indien men 

aanneemt dat hij niet onmiddellijk begrepen zou hebben dat hij te maken had met een politieambtenaar in burger, toen 
hij met een vrachtwagen weer vertrok, en daarbij door het rood licht reed volgens inspecteur [A], terwijl iemand zich op 
het opstapje bevond, met het portier open, en dat hij nadat hij die persoon ten val had gebracht, zijn weg voortzette 
met hoge snelheid, en het enige tijd duurde alvorens hij stopte, niettegenstaande hij op de hielen gezeten werd door een 
politievoertuig.  
De politieambtenaren die geconfronteerd worden met dergelijk gedrag dat zo uit een actiefilm lijkt te komen, kunnen 
terecht vrezen dat degene die dat gedrag stelt nog andere uitspattingen zal doen, temeer daar hij, wanneer hij uit het 
voertuig stapt, zich niet in een normale staat schijnt te bevinden, zonder de indruk te geven onder invloed van alcohol te 
zijn”. 

203  Dossier 2007/10110. 
204  Vrije vert.: “de versie van de feiten die [X] naar voren schuift in zijn klacht en in zijn besluiten in beroep blijkt 

onwaarschijnlijk, zijn medisch attest vermeldde slechts een wond aan het achterhoofd links, een wond aan de 
rechterelleboog en een kneuzing van de onderlip rechts, terwijl de betrokkene zich erover beklaagde dat hij, op het 
ogenblik van zijn aanhouding, schoppen tegen de benen en over het lichaam gekregen had van [A], hevige schoppen op 
het hoofd en in het gezicht van [B] en later, in de combi, schoppen van de twee politieambtenaren.  
De verwondingen vastgesteld op zijn lichaam worden daarentegen verklaard door de vechtpartij die hij eerder had met 
een groepje feestvierders […] en daarna door de elleboogstoten gegeven in de combi die hem naar de politiepost 
bracht”. 

205  Dossier 2008/144013. 
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le corps par les policiers, le docteur […] n’a relevé sur l’appelant aucune lésion sur le tronc et les 

membres inférieurs, ces éléments ne corroborent nullement la thèse de [A] et sont plutôt de nature à 

accréditer la version des inculpés qui soutiennent qu’en raison de la brutalité de [A], ils ont dû le 

‘balayer’, ce qui a entraîné une violente chute au sol, laquelle a pu provoquer les blessures qui ont été 

constatées »206 207. Daarnaast dient opgemerkt dat A later veroordeeld wordt voor smaad en voor slagen 
en verwondingen aan 2 politieambtenaren. 

(3) Inspecteur A heeft « admis qu’il a mis sa main sur le visage de [X] et l’a bloqué sur le sol avec son 

genou ; il a expliqué qu’il a utilisé cette technique policière pour maintenir [X] et aider son collègue [B] 

qui venait de recevoir un coup au visage »208. Voor de correctionele rechtbank « l’élément intentionnel 

requis par la prévention de coups et blessures volontaires n’apparaît pas à l’examen du dossier répressif. 

En outre, face au comportement de [X], le prévenu [A] a pu estimer nécessaire de devoir prêter 

assistance à son collègue et il apparaît que son intervention n’a pas été disproportionnée compte tenu 

du comportement de [X] »209 210. X wordt bovendien veroordeeld voor bedreigingen en weerspannigheid. 

12.5.8 Getuigenissen à charge van collega’s 
De feiten van politiegeweld worden bewezen verklaard in 39 van de 91 geanalyseerde dossiers. In 29 
van die 39 dossiers worden de feiten o.m. bewezen verklaard op basis van een getuigenis à charge 
afgelegd door andere politieambtenaren (en dit nog steeds binnen de limieten van de beschikbare 
informatie, waarbij dit resultaat van 29 een minimumaantal is). Deze stand van zaken verdient in het 
bijzonder te worden onderstreept. Leden van de geïntegreerde politie aarzelen dus niet om te getuigen 
over onrechtmatige toestanden, zelfs niet om die aan te klagen. 

Hieronder volgen enkele uittreksels die deze stelling staven: 

- « le témoignage précis du collègue choqué par ce comportement excessif est confirmé 

partiellement par d’autres témoins entendus au dossier »211 212; 

- « attendu que les déclarations de l’inspecteur principal […] selon lesquelles le prévenu a frappé 
[la victime] malgré l’injonction formelle de ne pas porter de coups qui lui avait été donnée […] 

sont crédibles »213 214; 

- “Zowel de slachtoffers, de getuigen als de collega’s van de beklaagde benadrukken dat de feiten 
escaleerden als direct gevolg van het onprofessionele en onbezonnen gedrag”215; 

- getuigenis à charge van 3 collega’s: « Selon tous les protagonistes de la scène [… X] était assis 
et menotté à ce moment et ne représentait donc aucune menace, de sorte que cette contrainte 

ne poursuivait aucun objectif légitime (article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de 

police) »216 217. 

                                                 
206  Vrije vert.: “het verslag van de wetsdokter het niet eens is met de stelling [van A] omdat, in tegenstelling tot zijn 

beweringen als zou hij door de politieambtenaren over het ganse lichaam geschopt zijn, dokter […] bij de appelant geen 
letsel heeft vastgesteld op de romp en de onderste ledematen, deze elementen staven geenszins de stelling van [A] en 
zijn eerder van aard om geloof te hechten aan de versie van de beschuldigden die volhouden dat ze wegens het 
hardhandig optreden van [A] hem een ‘voetveeg’ hebben moeten geven, waardoor hij hard tegen de grond gesmakt is, 
wat de verwondingen die werden vastgesteld zou kunnen verklaren”. 

207  Dossier 2007/38379. 
208  Vrije vert.: “toegegeven dat hij zijn hand op het aangezicht van [X] heeft gelegd en hem met zijn knie op de grond heeft 

vastgezet; hij heeft verklaard dat hij deze politietechniek gebruikt heeft om [X] vast te houden en zijn collega [B], die 
zopas een slag in het gezicht had gekregen, te helpen”. 

209  Vrije vert.: “blijkt het opzettelijk element dat vereist is om te kunnen spreken van de tenlastelegging opzettelijke slagen 
en verwondingen niet uit de analyse van het strafdossier.  
Bovendien kon beklaagde A het, geconfronteerd met het gedrag van [X], nodig achten om bijstand te moeten verlenen 
aan zijn collega en blijkt dat zijn interventie niet disproportioneel was rekening houdend met het gedrag van [X]”. 

210  Dossier 2004/93019. 
211  Vrije vert.: “het precieze getuigenis van de collega die geschokt was door dit buitensporig gedrag wordt gedeeltelijk 

bevestigd door andere getuigen verhoord in het kader van het dossier”. 
212  Dossier 2008/60866. 
213  Vrije vert.: “overwegende dat de verklaringen van hoofdinspecteur […], volgens dewelke de beklaagde [het slachtoffer] 

geslagen heeft ondanks het formele bevel om niet te slaan dat […] hem gegeven had, geloofwaardig zijn”. 
214  Dossier 2009/6715. 
215  Dossier 2011/62470. 
216  Vrije vert.: “Volgens alle hoofdrolspelers van de scène zat [… X] neer en was hij geboeid op dat ogenblik en vormde hij 

dus geen bedreiging, zodat deze dwang geen wettig doel nastreefde (artikel 37 van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt)”. 

217  Dossier 2009/76518. 
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12.5.9 Politiegeweld gebruikt tegen een overmeesterd persoon 
In 18 van de 39 dossiers waarin de feiten van politiegeweld bewezen verklaard worden, valt te 
betreuren dat deze daden gepleegd werden tegen overmeesterde personen, die geen gevaar meer 
inhielden (en dit nog steeds binnen de limieten van de beschikbare informatie, waarbij dit resultaat van 
18 een minimumaantal is). In deze 18 zaken is het politiegeweld bijgevolg niet gepleegd “in het heetst 
van de strijd” maar wel ten overstaan van hetzij “overmeesterde personen”, hetzij personen die nog 
geen teken van gevaar hebben vertoond. 

Ter illustratie vindt u hieronder enkele uittreksels: 

- « Il n’y avait aucune raison de frapper un suspect sous contrôle. […] Le coup porté est donc un 
acte injustifié de violence gratuite. C’est du reste comme tel que l’ont considéré plusieurs 

collègues du prévenu »218 219; 

- « les coups portés au visage de la partie civile l’ont été alors que cette dernière n’avait pas 
encore fait montre de violence à l’égard de quiconque »220 221; 

- « les situations étaient banales et ne nécessitaient l’usage d’aucune force ou contrainte vis-à-vis 
des personnes interpellées ; qu’il s’est agi en l’espèce de gestes de violence gratuite, que le 

prévenu n’a même pas regrettés et qu’il semble presque justifier… »222 223; 

- Twee politieambtenaren getuigen een inspecteur te hebben gezien die « donner un coup du plat 
du poing dans le plexus de la victime »224 terwijl hij hem geboeid op de rug meenam. Deze 
politieambtenaren vertellen tevens dat « lors du passage de la clôture, [X] a été placé face aux 
fils, que [le premier inspecteur] l’ayant poussé sans aucun ménagement, ceux-ci se sont pliés et 

que [X] est tombé lourdement la tête en avant de l’autre côté sans que le prévenu tente de 

retenir sa chute et sans agent prêt à le réceptionner […] ;  
Que lors de la scène de crachats, le [deuxième inspecteur] aurait donné un coup de pied à [X] 

dans la poitrine lequel, suite au choc, s’est allongé sur le sol et lui a mis un pied sur la 

mâchoire ;  
Que selon eux, ce n’était pas proportionnel ni justifié par la situation »225. De correctionele 
rechtbank wijst er tevens op dat twee journalisten, die op reportage waren, getuige waren van 
de feiten.  
De 2 inspecteurs betwisten zinloos geweld te hebben gebruikt en houden vol dat het 
noodzakelijk was om zo te handelen in een moeilijke situatie: « ils invoquent avoir été 
contraints d’agir de la sorte par une force irrésistible légitimant les dites violences eu égard au 

contexte de l’interception et à la tension régnant entre les parties ;  
Attendu qu’eu égard à leur fonction de policier qui suppose une formation appropriée 

notamment dans la gestion du stress et l’appréhension des situations à risques lors 

d’interception, ce genre de comportement ne peut être cautionné sans admettre ainsi l’abus 

d’autorité par l’usage de violences sans motif légitime »226 227; 

                                                 
218  Vrije vert.: “Er was hoegenaamd geen reden om een verdachte onder controle te slaan. […] De toegebrachte slag is dus 

een ongerechtvaardigde daad van zinloos geweld. Het is trouwens zo dat verscheidene collega’s van de beklaagde die 
beoordeeld hebben”. 

219  Dossier 2009/113658. 
220  Vrije vert.: “de slagen in het aangezicht van de burgerlijke partij werden gegeven terwijl die persoon nog geen blijk 

gegeven had van geweld ten aanzien van wie dan ook”. 
221  Dossier 2004/23062. 
222  Vrije vert.: “de situaties waren banaal en vereisten niet het gebruik van enige dwang of geweld tegenover de 

aangehouden personen; dat het in casu daden van zinloos geweld betrof, dat de beklaagde zelfs geen berouw getoond 
heeft en dat hij ze haast lijkt te rechtvaardigen …”. 

223  Dossier 2011/12882. 
224  Vrije vert.: “met zijn vlakke vuist een slag gaf in de maagstreek van het slachtoffer”. 
225  Vrije vert.: “bij het klauteren over de omheining, [X] met het gezicht naar de draden geplaatst werd, dat toen [de eerste 

inspecteur] hem zonder pardon duwde, die draden doorbogen en [X] zwaar naar de andere kant viel met zijn hoofd naar 
voren zonder dat de beklaagde probeerde om zijn val tegen te houden en zonder agent om hem op te vangen; 
Dat tijdens de spuugscène, de [tweede inspecteur] [X] tegen de borst zou hebben getrapt, waardoor [X], door de klap, 
languit op de grond viel en de [tweede inspecteur] zijn voet op de kaak van [X] zette; 

 Dat volgens hen, dit niet in verhouding stond tot noch gerechtvaardigd was door de situatie”. 
226  Vrije vert.: “ze voeren aan dat ze gedwongen waren om zo te handelen door een onweerstaanbare kracht die voornoemd 

geweld rechtvaardigt gezien de context van de interceptie en de spanning die er heerste tussen de partijen; 
Overwegende dat, gezien hun functie van politieambtenaar die een passende opleiding veronderstelt, meer bepaald 
inzake stressbeheersing en de aanpak van risicovolle situaties bij een interceptie, dit soort van gedrag niet goedgekeurd 
kan worden zonder aldus het machtsmisbruik door gebruik te maken van geweld zonder wettige reden te erkennen”. 

227  Dossier 2007/27823. 
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- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan het schoppen van een persoon terwijl die « même 

s’il était toujours agité, celui-ci se trouvait au sol, menotté dans le dos »228. Twee andere 
politieambtenaren zijn onmiddellijk tussenbeide gekomen om een einde te maken aan de 
situatie. De inspecteur betwist de materialiteit van de feiten niet maar rechtvaardigt ze op grond 
van artikel 37 van de wet op het politieambt dat politieambtenaren toestaat om geweld te 
gebruiken om een wettig doel na te streven dat niet op een andere wijze kan worden bereikt. 
Voor de correctionele rechtbank, « il n’apparaît pas des circonstances de la cause que le recours 
à la force par rapport à une personne placée au sol et déjà menottée aurait été nécessaire. Les 
[deux autres inspecteurs] ont estimé devoir intervenir face à un comportement manifestement 

inopportun. Ils ont précisé que ces coups avaient été assénés alors que la situation était déjà 
maîtrisée »229 230; 

- « il lui est plus particulièrement reproché d’avoir porté une dizaine de coups de pied à la victime 

tandis que celle-ci se trouvait au sol du commissariat de police où elle fut conduite après une 

interpellation sur la route »231. Een hoofdinspecteur getuigt: « après que la personne s’était 
calmée, et se trouvait couchée par terre, en étant menottée sur le sol, nous avons vu comment 

[Y] a donné une dizaine de coups de pied avec la pointe de sa chaussure à cet homme, au 

niveau de la région du ventre. Ce n’était absolument plus nécessaire, étant donné que cette 

personne s’était déjà calmée à ce moment-là… »232 233; 

- “Er kan aanvaard worden dat, gelet op de omstandigheden (openbare dronkenschap en 

weerspannigheid), diende te worden overgegaan tot vatting van [X] en dat hierbij geweld 
diende te worden gebruikt omdat de man zich tegen zijn opleiding verzette. Naast de gebruikte 

dwangmiddelen om [X] naar de grond te brengen en te boeien, blijkt evenwel uit de 

vastgestelde verwondingen (nekpijn, neusfractuur, contusio neusrug, maar vooral de 

trommelvliesperforatie) en de verklaringen van [A] en [B] dat [C] op het hoofd van de man 

sloeg. Dit gebeurde op een ogenblik dat [X] reeds tegen de grond lag, zodat hiertoe geen enkele 

noodzaak bestond. Deze slagen kaderen niet in het binnen welbepaalde grenzen toelaatbare 

politioneel geweld vermits zij niet nuttig of nodig waren om de betrokkene onder controle te 

krijgen en op te leiden”. Met betrekking tot de objectieve rechtvaardigingsgrond van artikel 70 
Strafwetboek, met name het bevel van de overheid (korpsorder betreffende de bestuurlijke 
aanhoudingen), ter verdediging aangehaald door de politieman stelt de rechter dat: “dit 
korpsorder enkel toepassing kan vinden op de opleiding maar geen uitstaans heeft met de 

slagen die niet kaderen in de politionele vatting van een dronken persoon”234; 

- Een politie-inspecteur brengt slagen toe aan een geboeide minderjarige die door 
3 politiemensen in bedwang wordt gehouden. De rechter oordeelt hieromtrent: “is er geen 
sprake van gewettigd politiegeweld daar er van de minderjarige eenmaal hij gevat was geen 

fysieke bedreiging uitging”235. 

  

                                                 
228  Vrije vert.: “hoewel hij nog altijd opgewonden was, op de grond lag met de handen op de rug geboeid”. 
229  Vrije vert.: “blijkt niet uit de omstandigheden van de zaak dat het gebruik van geweld ten overstaan van een persoon die 

op de grond zat en al geboeid was, noodzakelijk zou zijn geweest. De [twee andere inspecteurs] meenden te moeten 
tussenbeide komen in een situatie waarin een politieambtenaar zich klaarblijkelijk ongepast gedroeg. Ze verduidelijkten 
dat die slagen toegebracht waren terwijl de situatie al onder controle was”. 

230  Dossier 2011/124648. 
231  Vrije vert.: “er wordt hem meer in het bijzonder verweten dat hij een tiental schoppen gegeven heeft aan het slachtoffer 

terwijl dat op de grond van het politiecommissariaat lag waar het naartoe gebracht was na een aanhouding op de weg”. 
232  Vrije vert.: “nadat de persoon gekalmeerd was, en languit op de grond lag, op de grond geboeid was, hebben wij gezien 

hoe [Y] een tiental schoppen met de punt van zijn schoen gaf aan die man, ter hoogte van de buik. Dat was helemaal 
niet meer nodig, aangezien die persoon op dat ogenblik reeds gekalmeerd was”. 

233  Dossier 2003/29568. 
234  Dossier 2006/60384. 
235  Dossier 2010/58194. 
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12.5.10 Inhoud van de rechterlijke beslissing – politiegeweld bewezen 
In 39 van de 91 dossiers worden de feiten van politiegeweld bewezen verklaard. Nu is het van belang ze 
te bestuderen in functie van het type van uitgesproken straf. Wat meteen ook de gelegenheid biedt om 
te onderstrepen dat de analyse het niet mogelijk maakt om een verschil te ontdekken in de straf die 
uiteindelijk uitgesproken wordt al naargelang de vervolgingen werden ingesteld voor “geweld zonder 
wettige reden” dan wel “slagen en verwondingen”. Aldus: 

- wordt de opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend in 10 dossiers inzake 
vervolgingen voor “geweld zonder wettige reden” en in 14 dossiers inzake vervolgingen voor 
“slagen en verwondingen”236 ; 

- zijn met betrekking tot de veroordelingen met volledig uitstel 2 beslissingen genomen in de 
dossiers inzake vervolgingen voor “geweld zonder wettige reden” en 3 beslissingen in dossiers 
inzake vervolgingen voor “slagen en verwondingen”; 

- houden 3 veroordelingen met gedeeltelijk uitstel verband met de dossiers “geweld zonder 
wettige reden” terwijl 4 andere veroordelingen betrekking hebben op de dossiers “slagen en 
verwondingen”237; 

- wordt de enige effectieve veroordeling uitgesproken in een dossier “geweld zonder wettige 
reden”; 

- betreft de enige werkstraf een dossier “slagen en verwondingen”; 

- houden de 3 eenvoudige schuldigverklaringen verband met 2 dossiers “geweld zonder wettige 
reden” alsook met een dossier “slagen en verwondingen”. 

12.5.10.1 Motivering van een beslissing tot opschorting van de uitspraak van 
veroordeling 

In 23 van deze 39 dossiers wordt de opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend aan, in 
totaal, 28 leden van de geïntegreerde politie. Wat de motivering van deze beslissing betreft, redeneert 
de rechter doorgaans als volgt. 

(1) Eerst wijst de rechter op het ontoelaatbare karakter van de feiten: « Les faits sont graves dans le 
chef d’un policier et ne doivent jamais être banalisés »238 239; « les faits sont graves. Le prévenu a eu 
une réaction indigne de la profession qu’il exerce et non conforme à la formation qu’il a reçue. Ce geste 

aurait mérité une peine sévère mais… »240 241; « il convient de relever la gravité des faits 

particulièrement inadmissibles dans le chef d’une personne chargée du maintien de l’ordre »242 243; 
« Certes les faits sont graves dans le chef de fonctionnaires de police qui sont censés faire régner l’ordre 
et la sécurité publics mais qui n’ont pas été capables de respecter les règles plus élémentaires de leur 

profession et ce, envers de jeunes mineurs qui leur ont servi d’exutoire pour des frustrations 

diverses »244 245; “dat de bewezen feiten die bijzonder ernstig zijn, en de omstandigheden waarin ze 

gepleegd zijn, wijzen op een gevaarlijke, nefaste en onduldbare ingesteldheid in hoofde van ieder van de 

betrokkenen die zich aanmatigen om bij de uitoefening van hun bediening zonder wettige reden geweld 

tegen personen te gebruiken en niet aarzelen om een vals proces-verbaal op te stellen en te gebruiken 

om zichzelf uit de wind te zetten, zonder acht te slaan op de gevolgen van hun daden voor de 

individuele burger en voor de maatschappelijke orde. Beklaagden moeten zeer ernstig gewaarschuwd 

                                                 
236  In eenzelfde dossier is vervolging ingesteld voor “geweld zonder wettige reden” en voor “slagen en verwondingen”, 

vandaar het totaal van 23 dossiers. 
237  In eenzelfde dossier is vervolging ingesteld voor “geweld zonder wettige reden” en voor “slagen en verwondingen”, 

vandaar het totaal van 6 dossiers. 
238  Vrije vert.: “De feiten zijn ernstig in hoofde van een politieambtenaar en mogen nooit gebanaliseerd worden”. 
239  Dossier 2008/18492. 
240  Vrije vert.: “De feiten zijn ernstig. De reactie van de beklaagde is het beroep dat hij uitoefent onwaardig en strookt niet 

met de opleiding die hij gekregen heeft. Deze daad zou een strengere straf verdiend hebben maar…”. 
241  Dossier 2009/113658. 
242  Vrije vert.: “er dient te worden gewezen op de ernst van de uiterst ontoelaatbare feiten in hoofde van een persoon belast 

met de ordehandhaving”. 
243  Dossier 2011/124648. 
244  Vrije vert.: “De feiten zijn weliswaar ernstig in hoofde van politieambtenaren die verondersteld worden de openbare orde 

en veiligheid te doen heersen maar die niet in staat waren om de meest elementaire regels van hun beroep na te leven, 
en dit ten overstaan van minderjarige jongeren die voor hen als uitlaatklep hebben gediend voor allerlei frustraties”. 

245  Dossier 2008/60866. 
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worden”246; “Dergelijke handelswijze kan vanzelfsprekend niet getolereerd worden in een geciviliseerde 
beschaving en zeker niet van een politiebeambte”247; “Door het gebruik van intimidatie en ongeoorloofd 

fysiek geweld heeft de beklaagde de minderjarige een lesje willen leren en duidelijk willen maken wie 

van hen de meerdere was. Dergelijk gedrag kan niet getolereerd worden”248. 
 

(2) Daarna onderstreept de rechter verschillende elementen die in het voordeel pleiten van de vervolgde 
politieambtenaar, zoals: 

- de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten, het alleenstaande karakter van de feiten en het 
voorbeeldig gedrag sindsdien: « Le prévenu n’a aucun antécédent qu’il soit judiciaire ou 
disciplinaire ; les faits semblent isolés et, hormis ces faits, le prévenu paraît ne jamais avoir fait 

l’objet de remarques de ses supérieurs ou de plaintes de ses collègues pour un comportement 

violent »249 250; « à la décharge du prévenu, on relèvera ses qualités reconnues de bon 
policier »251 252; « il faut aussi souligner leur caractère heureusement isolé dans le chef du 

prévenu qui n’a aucun antécédent judiciaire de même nature et qui paraît donner 

habituellement toute satisfaction dans l’exercice souvent difficile de sa profession »253 254; 
« Néanmoins, aucun des prévenus n’a d’antécédent judiciaire et chacun est connu 

honorablement au sein de la police ; depuis les faits déjà anciens, ils ont repris un parcours 

professionnel sans faute »255 256; er zal rekening worden gehouden « du passé irréprochable tant 
professionnel que privé de l’intéressé »257 258; “De beklaagde beantwoordt absoluut niet aan het 
profiel van de agressieveling of van de persoon met een lage frustratietolerantie of met een 

duidelijke agressieproblematiek, zodat er op dit vlak geen enkele probleemoplossende hulp 

moet worden verleend”259; “rekening houdend met onder meer het blanco strafrechtelijk 

verleden en de onberispelijke staat van dienst”260; “Gelet op het blanco strafrechtelijk verleden 
en goede staat van dienst en rekening houdend met de bijzondere impact die een veroordeling 

zou hebben”261; “Het feit dat beklaagde sinds jaren werkzaam is aan het onthaal en een gunstig 

evaluatierapport kreeg, waaruit blijkt dat hij geen agressieve inborst heeft en dit feit een 

éénmalige misstap is”262;  

- soms wordt de uitdagende houding van het “slachtoffer” ook benadrukt: « il a sans doute perdu 
sa maîtrise d’avoir été lui-même, quelques minutes plus tôt, victime des agissements de 

l’individu arrêté ; que le comportement de cet individu vis-à-vis du prévenu et aussi jusqu’à son 

interception n’a sans doute pas été des plus faciles »263 264 ; « compte tenu des circonstances 

particulières de la cause soit une réaction inadéquate induite par l’exaspération dans un 

contexte de rébellion »265 266 ; « il sera tenu compte des circonstances particulières de la cause, 

du caractère difficile de la mission du prévenu, du comportement excité à tout le moins du 

                                                 
246  Dossier 2011/62103. 
247  Dossier 2008/144355. 
248  Dossier 2010/58194. 
249  Vrije vert.: “De beklaagde heeft noch gerechtelijke noch tuchtrechtelijke antecedenten; de feiten lijken alleenstaand te 

zijn en, buiten die feiten, blijkt de beklaagde nooit het voorwerp te hebben uitgemaakt van opmerkingen van zijn 
oversten of van klachten van collega’s wegens gewelddadig gedrag”. 

250  Dossier 2008/18492. 
251  Vrije vert.: “à decharge van de beklaagde wijzen wij op zijn erkende kwaliteiten als goed politieambtenaar”. 
252  Dossier 2010/103427. 
253  Vrije vert.: “er moet ook worden onderstreept dat dergelijke feiten gelukkig alleenstaande feiten zijn in hoofde van de 

beklaagde die geen gerechtelijke antecedenten van dezelfde aard heeft en die gewoonlijk veel voldoening geeft in de 
vaak moeilijke uitoefening van zijn beroep”. 

254  Dossier 2011/124648. 
255  Vrije vert.: “Niettemin heeft geen van de beklaagden gerechtelijke antecedenten en staat elkeen gunstig bekend binnen 

de politie; sinds de feiten, die van lang geleden dateren, hebben ze opnieuw een foutloos professioneel parcours 
afgelegd”. 

256  Dossier 2007/66135. 
257  Vrije vert.: “met het onberispelijke verleden van de betrokkene, zowel op professioneel als op privévlak”. 
258  Dossier 2008/60866. 
259  Dossier 2008/144355. 
260  Dossier 2009/73361. 
261  Dossier2006/60384. 
262  Dossier 2010/20078. 
263  Vrije vert.: “hij heeft ongetwijfeld zijn zelfbeheersing verloren omdat hij zelf, enkele minuten eerder, het slachtoffer was 

geworden van manipulaties van de aangehouden persoon; dat het gedrag van dit individu tegenover de beklaagde en 
ook tot aan zijn interceptie ongetwijfeld niet van de makkelijkste was”. 

264  Dossier 2010/103427. 
265  Vrije vert.: “rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de zaak, zijnde een inadequate reactie ingegeven 

door de ergernis in een context van weerspannigheid”. 
266  Dossier 2007/27823. 
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plaignant »267 268; “dat de slagen die werden toegebracht op het ogenblik dat de gevatte 
persoon onder controle werd gehouden en geen weerstand kon bieden niet worden gewettigd of 

verschoond door de weerspannigheid en de slagen toegebracht aan de politieambtenaren”269; 

- een of andere omstandigheid eigen aan het geval in kwestie: « même s’il ne peut nullement 

s’agir d’un motif légitime du comportement qui lui est reproché, le prévenu apparaît avoir été 

totalement dépassé par l’intervention et avoir paniqué, notamment parce qu’il pensait – à tort 

ou à raison – ne pas pouvoir recevoir d’aide de sa collègue ou faire appel à des renforts »270 271; 
“Bij dit alles gaat het Hof ten overvloede de vaststelling niet voorbij dat de beklaagde 
voornoemd in de concrete omstandigheden met een bijzonder stresserende, zelfs 

angstaanjagende situatie werd geconfronteerd, waarin men zoals door hemzelf in zijn 

beroepsconclusie erkend dingen doet die men in normale omstandigheden nooit zou doen”272;  

- het recht van de politieambtenaar om net als iedereen te kunnen rekenen op een zekere 
inschikkelijkheid: « comme tout prévenu, [il] peut bénéficier d’une certaine indulgence vu sa 

relative inexpérience, son jeune âge et l’absence d’antécédents judiciaires »273 274;  

- “De beklaagde voornoemd gaf ootmoedig toe dat hij voor zichzelf tot het besef is gekomen dat 

hij een agressieprobleem heeft, zeker wanneer hij met dergelijke omstandigheden wordt 

geconfronteerd. Ter oplossing van dit probleem laat hij zich thans begeleiden”275. 

(3) Tot slot wijst de rechter op de gevolgen die een veroordeling zou kunnen hebben voor de rest van de 
loopbaan van de politieambtenaar, die de rechter niet in het gedrang wil brengen en waarvan hij soms 
hoopt dat ze “lang en vruchtbaar” zal zijn: « une condamnation pour des faits commis dans le cadre de 

ses fonctions mais dans des circonstances particulières aurait, dans le chef du prévenu qui présente des 

états de service honorables, des conséquences disproportionnées par rapport à sa réinsertion sociale 

largement engagée au vu de l’ancienneté de la plupart des faits »276 277; « une telle faveur paraît 
méritée et lui sera octroyée ; qu’elle lui servira de sérieux avertissement, sans mettre à mal sa carrière 

de policier que l’on espère longue, fructueuse et sans faille »278 279; « afin de ne pas provoquer leur 
déclassement par une condamnation »280 281; « la mesure sollicitée paraît être la plus adéquate et est de 

nature à éviter le déclassement social et professionnel des intéressés »282 283; “Wel wordt rekening 

gehouden met de mate waarin de ten laste gelegde feiten bewezen gebleven zijn en met de bijzondere 

context waarin de bewezen feiten gepleegd zijn. Een veroordeling, zelfs met uitstel, zou de reclassering 

van beklaagden ernstig in het gedrang brengen”284; “het zich moeten verantwoorden voor een 

strafrechtbank een voldoende waarschuwing geweest voor de beklaagde om zich in de toekomst niet 

meer schuldig te maken aan dergelijk gedrag”285; “Het feit dat een uitspraak van veroordeling de 
declassering van de beklaagde zou kunnen veroorzaken”286. 

                                                 
267  Vrije vert.: “er zal rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van de zaak, met het moeilijke 

karakter van de opdracht van de beklaagde, met het op zijn minst opgewonden gedrag van de klager”. 
268  Dossier 2008/60866. 
269  Dossier 2006/60384. 
270  Vrije vert.: “ook al kan er geenszins sprake zijn van een wettige reden voor het gedrag dat hem ten laste wordt gelegd, 

blijkt de beklaagde volledig van de kaart te zijn geweest door de interventie en gepanikeerd te hebben, meer bepaald 
omdat hij – terecht of ten onrechte – dacht dat hij geen hulp kon krijgen van zijn collega noch versterking kon inroepen”. 

271  Dossier 2008/18492. 
272  Dossier 2010/135656. 
273  Vrije vert.: “zoals elke beklaagde, kan [hij] rekenen op een zekere inschikkelijkheid gezien zijn vrij geringe ervaring, zijn 

jonge leeftijd en de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten”. 
274  Dossier 2009/113658. 
275  Dossier 2010/135656. 
276  Vrije vert.: “een veroordeling voor feiten gepleegd in het kader van zijn functie maar in bijzondere omstandigheden zou, 

in hoofde van de beklaagde die een eerbare staat van dienst heeft, gevolgen hebben die niet in verhouding staan tot zijn 
reïntegratie in de maatschappij die erg wenselijk is aangezien de meeste feiten zich lang geleden hebben voorgedaan”. 

277  Dossier 2009/6715. 
278  Vrije vert.: “een dergelijke gunst blijkt verdiend en zal hem worden toegekend; dat deze voor hem een ernstige 

waarschuwing betekent, zonder schade te berokkenen aan zijn loopbaan als politieambtenaar waarvan we hopen dat ze 
lang, vruchtbaar en foutloos zal zijn”. 

279  Dossier 2010/103427. 
280  Vrije vert.: “opdat een veroordeling niet tot hun declassering zou leiden”. 
281  Dossier 2007/27823. 
282  Vrije vert.: “de gevraagde maatregel blijkt de meest adequate te zijn en is van aard om de sociale en professionele 

declassering van de betrokkenen te vermijden”. 
283  Dossier 2007/66135. 
284  Dossier 2011/62103. 
285  Dossier 2010/58194. 
286  Dossier 2010/20078. 
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12.5.10.2 Motivering van een veroordeling tot een gevangenisstraf of een 
geldboete met volledig uitstel 

In 5 dossiers worden veroordelingen tot een gevangenisstraf of een geldboete, met volledig uitstel, 
uitgesproken. 

(1) Een inspecteur wordt veroordeeld omdat hij een persoon die met een ziekenwagen vervoerd werd, 
heeft proberen te wurgen. De inspecteur had zijn dienst verlaten om iets te gaan drinken in een café. 
Het hof van beroep onderstreept dat « le fait de se mettre dans un tel état est d’autant plus inquiétant 

dans le chef d’un membre d’un corps de police, en service »287 en wijst erop dat het niet de eerste keer 
is dat hij zijn dienst verlaat om iets te gaan drinken. Het hof merkt « en outre que, selon toute 
vraisemblance, sans l’intervention opportune de l’un des ambulanciers […] les manœuvres d’étouffement 

pratiquées par le prévenu […] auraient pu entraîner une issue fatale »288. Het hof stelt vast dat « la 
peine d’emprisonnement prononcée par le premier juge est a priori très modérée »289 maar neemt 
echter ook de staat van dienst van de inspecteur in overweging « lesquels font état de l’une ou l’autre 
de ses interventions policières qui lui ont valu les félicitations de ses supérieurs hiérarchiques »290 291. En 
bevestigt de veroordeling tot een gevangenisstraf van 5 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar. 

(2) Een inspecteur wordt veroordeeld voor feiten van geweld gepleegd tijdens de aanhouding van een 
persoon. Twee collega’s die getuige waren van de scène hebben dat spontaan gemeld aan hun 
hiërarchie. Het hof van beroep weerhoudt het getuigenis van een vierde intervenant, dat gunstiger was 
voor de vervolgde inspecteur, echter niet en verzwaart de beslissing van de correctionele rechtbank 
(opschorting van de uitspraak van veroordeling). Het hof « a conscience de la difficile mission des 

membres des services d’intervention de la police amenés à devoir faire fréquemment face à des 

situations tendues voire périlleuses. Ces circonstances ne peuvent justifier des attitudes inutilement 

violentes et susceptibles d’engendrer des lésions graves, voire irréversibles, même à l’égard de 

particuliers adoptant, comme en l’espèce, un comportement totalement inadmissible à l’égard des forces 

de l’ordre.  

La peine d’emprisonnement […] tiendra compte de ces considérations, mais aussi des séquelles 

encourues par la partie civile »292 293, alsook met de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten en met 
het feit dat de feiten zich lang geleden hebben voorgedaan: een gevangenisstraf van 10 maanden, met 
uitstel gedurende 3 jaar. Er wordt geen geldboete uitgesproken omdat er al een aanzienlijke 
schadevergoeding dient te worden betaald aan de burgerlijke partij. 

(3) Een inspecteur controleert een voertuig terwijl hij niet in dienst is. Hij gebruikt geweld ten overstaan 
van de gecontroleerde bestuurder, « qui soutient que le prévenu lui a paru complètement ivre, l’a 

abordé avec beaucoup d’agressivité alors qu’il était stationné régulièrement, et l’a frappé au visage 

après avoir passé sa main par la vitre entrouverte de la portière conducteur […] »294. De correctionele 
rechtbank wijst erop dat: « La version circonstanciée et non excessive de la victime qui selon les 

policiers intervenants était très calme est corroborée par celle de ses deux copains tandis que la version 

du prévenu est embarrassée et confuse, se retranchant souvent derrière l’absence de souvenance de la 

scène litigieuse »295. Voor de correctionele rechtbank « la mesure de suspension du prononcé n’est pas 

opportune en l’espèce, dès lors que l’intéressé, dont la profession devait le conduire à un comportement 

                                                 
287  Vrije vert.: “het feit dat men zichzelf in een dergelijke toestand brengt is des te verontrustender in hoofde van een lid 

van een politiedienst, in dienst”. 
288  Vrije vert.: “daarenboven op dat, naar alle waarschijnlijkheid, zonder de gepaste tussenkomst van een van de 

ambulanciers […] de verstikkingshandeling gesteld door de beklaagde […] fataal hadden kunnen aflopen”. 
289  Vrije vert.: “de gevangenisstraf uitgesproken door de eerste rechter a priori zeer gematigd is”. 
290  Vrije vert.: “waaruit blijkt dat hij voor een of ander politieoptreden felicitaties gekregen heeft van zijn hiërarchische 

oversten”. 
291  Dossier 2006/22269. 
292  Vrije vert.: “is zich bewust van de moeilijke taak van de leden van de interventiedienst van de politie die vaak het hoofd 

moeten bieden aan gespannen of zelfs hachelijke situaties. Deze omstandigheden kunnen geen rechtvaardiging zijn voor 
een onnodig gewelddadige houding die kan leiden tot ernstige, zelfs onomkeerbare letsels, ook niet ten aanzien van 
particulieren die, zoals in dit geval, een volkomen ontoelaatbaar gedrag stellen tegenover de politie.  
De gevangenisstraf […] zal rekening houden met deze overwegingen, maar ook met de pijnlijke gevolgen die de 
burgerlijke partij heeft opgelopen”. 

293  Dossier 2005/18402. 
294  Vrije vert.: “die volhoudt dat de beklaagde hem volkomen dronken leek, hem zeer agressief benaderd heeft terwijl zijn 

voertuig reglementair geparkeerd was, en hem in het gezicht geslagen heeft nadat hij zijn hand door het halfopen raam 
van het bestuurdersportier had gestoken […]”. 

295  Vrije vert.: “De gedetailleerde en niet overdreven versie van het slachtoffer dat volgens de optredende politieambtenaren 
zeer kalm was, wordt versterkt door de versie van zijn twee vrienden, terwijl de versie van de beklaagde onduidelijk en 
verwarrend is, en hij zich vaak verschuilt achter het feit dat hij zich de omstreden scène niet meer herinnert”. 
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plus rigoureux, a déjà bénéficié d’une telle mesure de faveur qui n’a pas entraîné son 

amendement »296 297: een gevangenisstraf van een maand, met uitstel gedurende 3 jaar. 

(4) Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor slagen en verwondingen toegebracht aan een 
aangehouden persoon. Hij wordt ook schuldig verklaard – net als een inspecteur – aan vernederende 
behandeling van die persoon (ze hebben o.m. meermaals het hoofd van hun slachtoffer, dat aan de 
voeten opgehangen was, in een wc-pot geduwd en doorgespoeld): een gevangenisstraf van 1 jaar en 
een geldboete van 275 EUR, allebei met uitstel gedurende 3 jaar. Voor het hof van beroep « une 
sanction privative de liberté importante, même assortie du sursis, s’avère en effet indispensable pour 

faire comprendre à ce prévenu que par ses agissements, il a mis gravement en péril la confiance que 

non seulement la société civile se doit d’avoir dans les forces de l’ordre chargées aussi de sa sécurité 

mais également les autorités judiciaires qui doivent pouvoir se fier aux constatations de la police 

œuvrant à la recherche des infractions »298. Het hof verzwaart aldus de beslissing van de correctionele 
rechtbank die de opschorting van de uitspraak van veroordeling had verleend. Voor het hof moet 
dergelijke straf « favoriser chez l’intéressé une réflexion en profondeur sur son attitude incompatible 

avec les principes régissant un état démocratique et amener son amendement »299 300. 

(5) Een inspecteur wordt veroordeeld tot een geldboete van 275 EUR, met uitstel gedurende 3 jaar, 
omdat hij een paaltje in de ruit van de bestuurder van een wagen heeft gegooid. Dit dossier wordt infra 
nader besproken in het gedeelte “Vervolgingen voor onopzettelijke slagen en verwondingen”301. 

12.5.10.3 Motivering van een veroordeling tot een gevangenisstraf of een 
geldboete met gedeeltelijk uitstel 

In 6 dossiers worden veroordelingen tot een gevangenisstraf of een geldboete, met gedeeltelijk uitstel, 
uitgesproken. 

(1) Een inspecteur wordt veroordeeld omdat hij een commissaris, die hem zonet tot de orde had 
geroepen opdat hij processen-verbaal zou afmaken, fysiek heeft aangevallen (zaak reeds besproken bij 
de analyse van de tuchtstraffen). De inspecteur valt zijn vrouwelijke overste fysiek aan. Hij wordt 
vervolgd wegens « l’avoir agrippée à la gorge et l’avoir serrée tout en faisant un mouvement de va et 

vient pour la faire ensuite tomber au sol, diverses personnes ont pu constater que la partie civile avait 

des lésions au cou »302.  
Voor het hof van beroep « il est parfaitement inadmissible qu’un membre d’un corps de police ne 

respecte pas ses supérieurs. Il est intolérable qu’il s’en prenne physiquement à l’un de ceux-ci en raison 

de ce qui ne pouvait être qu’une simple contrariété qu’il devait, en toute hypothèse, accepter »303.  
Bovendien « l’absence de tout amendement de la part du prévenu exclut de le faire bénéficier de la 

suspension du prononcé de la condamnation »304 305: een gevangenisstraf van 3 maanden, met uitstel 
gedurende 3 jaar, en een effectieve geldboete van 550 EUR. 

(2) Een commissaris wordt schuldig bevonden aan willekeurige aanhoudingen die gepaard gingen met 
slagen en verwondingen. Het hof van beroep bevestigt de veroordeling tot een gevangenisstraf van 
1 jaar, met uitstel gedurende 5 jaar, en een geldboete van 1100 EUR. Volgens het hof heeft « à bon 
escient que le tribunal a écarté la mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation 

                                                 
296  Vrije vert.: “is de maatregel van opschorting van de uitspraak van veroordeling in casu niet opportuun, gegeven het feit 

dat de betrokkene, die zich door zijn beroep strikter diende te gedragen, reeds een dergelijke gunstmaatregel genoten 
heeft die niet tot een beter gedrag heeft geleid”. 

297  Dossier 2010/3658. 
298  Vrije vert.: “blijkt een zware vrijheidsberovende straf, zelfs met uitstel, immers onontbeerlijk om die beklaagde te doen 

inzien dat hij door zijn handelingen het vertrouwen ersntig heeft geschaad dat niet enkel de burgermaatschappij dient te 
hebben in de politiediensten belast met de veiligheid maar ook dat van de gerechtelijke overheid die moet kunnen 
vertrouwen op de vaststellingen van de politie die zich inspant om inbreuken op te sporen”. 

299  Vrije vert.: “de betrokkene ertoe aanzetten om grondig na te denken over zijn houding die onverenigbaar is met de 
principes van een democratische staat en om die houding te verbeteren”. 

300  Dossier 2009/7027. 
301  Dossier 2007/104864. 
302  Vrije vert.: “haar bij de keel te hebben gegrepen en die keel te hebben toegeknepen, daarbij een heen-en-weerbeweging 

makend, om haar dan op de grond te doen vallen, verschillende personen hebben kunnen vaststellen dat de burgerlijke 
partij verwondingen aan de nek had”. 

303  Vrije vert.: “is het volkomen ontoelaatbaar dat een lid van een politiekorps zijn oversten niet respecteert. Het is 
ontoelaatbaar dat hij fysiek een van hen aanvalt enkel en alleen omdat hij ontstemd is door een opmerking die hij 
sowieso dient te aanvaarden”. 

304  Vrije vert.: “is de beklaagde bij gebrek aan enige verbetering uitgesloten van de gunstmaatregel van opschorting van de 
uitspraak van veroordeling”. 

305  Dossier 2008/155588. 
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sollicitée par le prévenu en ayant égard à la nécessité d’un rappel ferme de la norme en raison de la 

gravité des faits commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions de policier. […] La durée de 

l’emprisonnement tient compte du caractère arbitraire des comportements répétés du prévenu, des 

violences exercées à ces occasions et de la nécessité de rappeler avec fermeté que l’exercice de la 

fonction de policier ne peut s’accomplir que dans le respect de la loi et non en fonction d’une conception 

très personnelle d’une mission de protecteur de l’ordre public »306 307. Het hof houdt rekening met de 
afwezigheid van eerdere veroordelingen om voor de gevangenisstraf uitstel te verlenen. 

(3) Hof van beroep veroordeelt een commissaris voor een feit van geweld zonder wettige reden en een 
ander feit van slagen en verwondingen (vrijspraak voor een ander feit van slagen en verwondingen), 
tot: een gevangenisstraf van 1 jaar, met gedeeltelijk uitstel (2/3) gedurende 3 jaar, en een geldboete 
van 550 EUR. In hetzelfde arrest veroordeelt het hof van beroep hem tevens voor een willekeurige 
aanhouding (een gevangenisstraf van 3 maanden, met gedeeltelijk uitstel (2/3) gedurende 3 jaar, en 
een geldboete van 275 EUR). Deze zaak is supra aangehaald, daar het ontslag van ambtswege dat op 
tuchtrechtelijk vlak opgelegd was door de Raad van State vernietigd werd.  
In de eerste zaak spreekt een individu politieambtenaren aan tijdens een interventie. De commissaris 
geeft hem een vuistslag, met een gebroken neus tot gevolg. De houding van de commissaris wordt 
bevestigd door de getuigenissen van collega’s en door de beelden gemaakt door een stadscamera. Het 
tegengestelde getuigenis van de ploegmaat van de beklaagde wordt opzijgeschoven want « en 
contradiction avec les auditions de ses collègues et avec les images enregistrées »308. De correctionele 
rechtbank wijst erop dat het slachtoffer « était certes sous l’influence de la boisson (sans être ivre selon 
les témoins et le prévenu lui-même) et abordait ou interpellait les policiers en intervention sans se 

conformer à leur injonction de quitter les lieux, mais il n’était pas menaçant ni violent et était déjà 

entouré de policiers, sans qu’aucun élément n’indique que ceux-ci n’aient pas le contrôle de la situation 

au moment de l’intervention du prévenu.  
Outre que les injures qu’aurait proférées [la victime] à l’égard du prévenu ne sont pas établies (elles ne 

sont notamment pas confirmées par les témoins), elles ne rendraient pas encore légitimes les violences 

que celui-ci a eues à son égard.  
Le contexte difficile de l’intervention ne saurait légitimer une telle violence à l’égard d’une victime non 

violente ou menaçante, étrangère à cette intervention.  
Par ailleurs, la préméditation est établie par les circonstances de la cause […] : le prévenu a quitté le 

milieu de la chaussée et s’est rué sur [la victime] dans l’intention d’user de violences à son égard, et 

nullement dans l’intention d’essayer de lui faire comprendre quoi que ce soit verbalement »309.  
Dezelfde commissaris is ook schuldig bevonden aan slagen en verwondingen in een andere zaak. Tijdens 
een avondje uit merkt de commissaris een politiepatrouille op die een persoon aanhoudt. Hij komt 
tussen en geeft de aangehouden persoon een flinke klap in het gezicht. Een collega getuigt als volgt: 
« j’avoue avoir été fort surpris ainsi que les collègues qui m’accompagnaient… Le commissaire […] 

semblait fort nerveux et probablement sous l’influence de la boisson sans toutefois être ivre… » ; « la 
situation m’a franchement embêtée, car c’est moi qui encadrais les jeunes collègues dont […] qui n’a 

que quelques mois de service. Je ne savais pas quoi lui dire »310 311. 

                                                 
306  Vrije vert.: “de rechtbank terecht de maatregel van eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling geweigerd 

waarom de beklaagde verzocht gezien de noodzaak om krachtig de norm in herinnering te brengen wegens de ernst van 
de feiten gepleegd door de beklaagde in het kader van zijn functie als politieambtenaar. […] De duur van de 
gevangenisstraf houdt rekening met het willekeurige karakter van de herhaaldelijke gedragingen van de beklaagde, het 
daarbij gebruikte geweld en de noodzaak om er ten stelligste aan te herinneren dat de uitoefening van het politieambt 
enkel kan gebeuren in naleving van de wet en niet in functie van een zeer persoonlijke opvatting van een opdracht van 
beschermer van de openbare orde”. 

307  Dossier 2006/49186 
308  Vrije vert.: “in tegenspraak met de verhoren van zijn collega’s en met de geregistreerde beelden”. 
309  Vrije vert.: “weliswaar onder invloed van drank was (zonder dronken te zijn volgens de getuigen en de verdachte zelf) en 

de politieambtenaren met interventie aansprak of toeriep zonder gevolg te geven aan hun uitdrukkelijk bevel om de 
plaats te verlaten, maar dat hij niet dreigend of gewelddadig was en al omringd was door politieambtenaren, en niets 
erop wees dat die politieambtenaren de situatie niet onder controle hadden op het ogenblik van de tussenkomst van de 
beklaagde. 
Het is niet bewezen dat [het slachtoffer] de beklaagde uitgescholden zou hebben (de beledigingen worden niet bevestigd 
door de getuigen), maar zelfs indien dit wel het geval was, wettigt dit nog niet het geweld dat de beklaagde ten aanzien 
van het slachtoffer gebruikt heeft. 
De moeilijke context van de interventie kan een dergelijk geweld ten aanzien van een niet-gewelddadig of niet-dreigend 
slachtoffer, vreemd aan die interventie, niet rechtvaardigen.  
Bovendien is de voorbedachtheid bewezen door de omstandigheden van de zaak […]: de beklaagde is van het midden 
van de steenweg gekomen en is op [het slachtoffer] afgevlogen met de bedoeling geweld tegen hem te gebruiken, en 
geenszins met de bedoeling om te proberen hem wat dan ook mondeling te doen inzien”. 

310  Vrije vert.: “ik geef toe dat ik erg verrast was, net als de collega’s die mij vergezelden… Commissaris […] leek erg 
nerveus en waarschijnlijk onder invloed van drank zonder evenwel dronken te zijn…”; “ik zat erg verveeld met de situatie 
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(4) De dader van een poging tot diefstal bij nacht wordt door een politiepatrouille opgepakt en een tijdje 
rondgereden. Na betrokkene grondig te hebben gefouilleerd en met peperspray in de ogen te hebben 
gespoten, zetten de politiemensen de man een zevental kilometer buiten de stad af. In het vonnis merkt 
de correctionele rechter ten aanzien van de politieman die onder meer wordt vervolgd voor het 
toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen op: “dat de gepleegde feiten ernstig en 
maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Dergelijk handelen tast het vertouwen in het openbaar gezag aan 

en vormt een inbreuk op de individuele vrijheden die een pijler uitmaken van onze democratische 

rechtstaat”. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 6 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en 
een geldboete van 550 EUR rekening houdend met: “de goede staat van dienst van betrokkene. Uit het 
neergelegde evaluatieverslag blijkt onder meer dat hij op alle items bevredigend scoorde en in de 

evaluatieperiode geen onnodig geweld gebruikte. Uit enkele neergelegde stukken blijkt tevens dat 

beklaagde in het verleden herhaaldelijk werd geloofd voor zijn inzet en alertheid en voor de correcte 

afhandeling van de hem toevertrouwde taken. Om de gepleegde feiten te bestraffen, de beklaagde het 

absoluut ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en om hem tevens aan te zetten in de toekomst 

een andere levenshouding aan te nemen, dringt de hierna bepaalde gevangenisstraf en verplichte 

geldboete zich op. De rechtbank is van oordeel dat uitstel van tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf 

kan worden verleend, aangezien er hoop bestaat op verbetering en de opgelegde straf een voldoende 

waarschuwing zou moeten zijn om het plegen van nieuwe misdrijven te voorkomen”312. 
 

(5) Een politiepatrouille betrapt 2 personen op heterdaad bij een inbraak. Na een achtervolging 
arresteert men één persoon. Terwijl betrokkene op de buik ligt, met zijn handen geboeid op de rug en 
net voor het uitvoeren van de fouillering, schopt één politie-inspecteur, zonder enige aanleiding en 
onverwachts, tegen het achterhoofd van één van de verdachten. De correctionele rechter stelt met 
betrekking tot de feiten dat: “de gepleegde feiten van zinloos geweld ten aanzien van een weerloze 
verdachte getuigen van een gebrekkig normbesef en een gebrekkige gedragscontrole en 

maatschappelijk totaal onaanvaardbaar zijn, temeer gelet op de hoedanigheid van beklaagde van 

inspecteur van politie, van wie precies normenbesef, beheersing en integriteit mag worden verwacht. 

Waar beklaagde dienvolgens, teneinde zijn wangedrag te verdoezelen en zijn verantwoordelijkheid te 

ontlopen, ook nog valsheid in geschriften pleegde bij het opmaken van het proces-verbaal raakt dit het 

wezen van de rechtsgang van strafzaken aan de basis, namelijk de betrouwbaarheid van de inhoud van 

een proces-verbaal”. De rechter motiveert de straf als: “Gezien de aard van de bewezen feiten is de 
rechtbank van oordeel dat een maatschappelijke terechtwijzing in de vorm van een straf zich opdringt 

en dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling niet gepast is. Er is geen enkele aanwijzing 

dat het opleggen van een bestraffing aan beklaagde een overdreven sociaal of professioneel nadeel zal 
toebrengen. De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en 

generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden 

zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer 

verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wet. Om de beklaagde het ontoelaatbare van zijn 

handelswijze te doen inzien en om recidive te vermijden dringen de hierna bepaalde principiële 

gevangenisstraf en verplichte geldboete zich op”. De rechtbank wijst de opschorting van de uitspraak 
van veroordeling dan ook af als ongegrond en legt een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor 
een termijn van 3 jaar en een geldboete van 143 EUR op wegens het toebrengen van opzettelijke slagen 
en verwondingen in de uitoefening van zijn functie zonder wettige reden tegen personen geweld te 
hebben gebruikt en wegens het als openbaar officier of openbaar ambtenaar plegen van valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken313. 
 
(6) De rechtbank veroordeelt 2 politiemannen tot een gevangenisstraf van 4 maanden en een geldboete 
van 550 EUR met uitstel gedurende 3 jaar wat betreft de gevangenisstraf voor de slagen en 
verwondingen opzettelijk toegebracht aan een geboeid persoon. De rechtbank weigert de opschorting 
van de uitspraak van veroordeling want: “Beklaagden hebben een voorbeeldfunctie. Dat betekent niet 
dat zij geen fouten kunnen maken, dat zij - alle trainingen en ervaring ten spijt - nooit een reactie of 

een gedrag kunnen vertonen dat ze nadien moeten betreuren. Door hun houding hebben beklaagden het 
imago van de politie geschaad, en het vertrouwen dat het publiek in de politie moet kunnen stellen 

                                                                                                                                                        
want ik gaf leiding aan de jonge collega’s waaronder […] die slechts enkele maanden in dienst is. Ik wist niet wat ik 
tegen hem moest zeggen”. 

311  Dossier 2009/83771. 
312  Dossier 2012/28394. 
313  Dossier 2010/110329. 
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ernstig beschaamd. Het zou, niet alleen voor beklaagden zelf, maar ook ten aanzien van de collega’s en 

van het publiek, verkeerd zijn om elke gerechtelijke sanctie, waaraan een gewoon burger in dezelfde 

omstandigheden ook niet ontsnapt, hier achterwege te laten”314. 

12.5.10.4 Motivering van een veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf 
of geldboete 

In één enkel dossier wordt een effectieve veroordeling uitgesproken – tot een gevangenisstraf en tot een 
geldboete. 

Het hof van beroep bevestigt de veroordeling tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete 
van 550 EUR voor een « fait de violence purement gratuite et méchante, commis par un inspecteur 

principal de police à l’encontre d’un homme au sol et incapable d’esquisser le moindre geste de défense, 

il suscite l’opprobre et l’indignation de tout le corps social.  
Une condamnation antérieure remontant à 2004 pour des faits de violence à l’égard de sa compagne, 

alimente les craintes suscitées en la présente cause quant à l’agressivité dont il fait preuve à l’égard 

d’autrui ; ces éléments de personnalité persuadent de ce que, nonobstant l’avertissement judiciaire qui 

lui a été donné, le prévenu ne manifeste pas le moindre signe d’amendement »315.  
Het hof benadrukt ook dat: « C’est à bon droit que le premier juge a, en outre, prononcé une amende 

[…] de manière à faire ressentir également sur le patrimoine du prévenu, les effets de son 

comportement gravement délictueux »316 317. 

12.5.10.5 Motivering van een veroordeling tot een werkstraf 

Er wordt slechts één veroordeling tot een (effectieve) werkstraf uitgesproken. 

Naar aanleiding van moeilijkheden op een zomerkermis dienen politiemensen verschillende keren tussen 
te komen. De leidinggevende ordehandhaver die hierbij gewelddadig optreedt, dient zich te 
verantwoorden voor de strafrechter voor de toegebrachte slagen en verwondingen. De rechter stelt met 
betrekking tot de feiten: “Onderliggende feiten betreffen een volkomen ongepaste vorm van agressie 

door de beklaagde in de uitoefening van zijn functie als hoofdinspecteur, belast met ordehandhaving die 

nacht. Het feit dat de beklaagde die nacht niet alleen een voorbeeldfunctie had te vervullen, doch tevens 

(hoofd)verantwoordelijke was voor zijn aanwezige collega’s, maken deze feiten des te erger. Zowel de 

slachtoffers, de getuigen als de collega’s van de beklaagde benadrukken dat de feiten escaleerden als 

direct gevolg van het onprofessionele en onbezonnen gedrag. Door de feiten bracht de beklaagde ook 

rechtstreeks zijn directe collega’s in gevaar”. Bij de toekenning van de straf houdt de rechtbank rekening 
met: “Daarnaast tilt de rechtbank zwaar aan het feit dat de beklaagde geen onberispelijk strafrechtelijk 
strafverleden kan voorleggen. Aan de andere kant is de rechtbank niet blind voor het feit dat beklaagde 

zich in een stresssituatie bevond op het ogenblik van de feiten, waarbij er wel degelijk sprake was van 

een zekere vorm van geweld, doch niet gericht naar de beklaagde zelf. Het feit dat hij dit geweld geen 

correct antwoord kon bieden, en zich wellicht echt bedreigd voelde op dat moment, valt duidelijk te 

kaderen in het - compleet misplaatste - alcoholgebruik van die nacht. In zijn voordeel spreekt dat de 

beklaagde de uiting gaf van een zeker schuldinzicht, en werd dit verder veruitwendigd door een (deelse) 

vergoeding van de slachtoffers. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met het verslag dat werd 

opgesteld door commissaris [X] waarbij deze zich in lovende termen uitdrukt over de inzet en 

capaciteiten van de beklaagde en waarbij benadrukt wordt dat hij sedert deze feiten ernstige 

inspanningen heeft gedaan, waaronder een totale abstinentie van alcoholgebruik”. De rechtbank vindt 
de autonome werkstraf de meest aangepaste repliek op de delinquente gedragingen: “Een ernstige 
werkstraf komt passend voor, teneinde aan de beklaagde een passend en duidelijk signaal te geven dat 

                                                 
314  Dossier 2013/2028. 
315  Vrije vert.: “een feit van louter zinloos en vreselijk geweld, gepleegd door een hoofdinspecteur van politie tegenover een 

man die op de grond lag en niet in staat was om zich te verdedigen, dat bij de ganse maatschappij verontwaardiging en 
schande opwekt.  
Een eerdere veroordeling uit 2004 voor feiten van geweld ten aanzien van zijn vriendin, voedt de vrees die in deze zaak 
bestaat met betrekking tot de agressiviteit waarvan hij blijk geeft tegenover anderen; deze persoonlijkheidskenmerken 
strekken tot de overtuiging dat, in weerwil van de gerechtelijke waarschuwing die hem gegeven was, de beklaagde niet 
het minste teken van verbetering vertoont”. 

316  Vrije vert.: “de eerste rechter, daarenboven, met recht een boete […] heeft opgelegd opdat de beklaagde de gevolgen 
van zijn ernstig strafbaar gedrag ook financieel zou voelen”. 

317  Dossier 2009/176308. 
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zijn gedrag ontoelaatbaar is. Aan de andere kant laat deze sanctie enige opening naar de eventuele 

toekomstperspectieven van de beklaagde in zijn verdere professionele loopbaan”318.  

12.5.10.6 Motivering van een schuldigverklaring 

In 3 dossiers worden eenvoudige schuldigverklaringen uitgesproken wegens de abnormaal lange duur 
van de procedure: « Attendu qu’effectivement, plus de 6 ans et demi se sont écoulés depuis que le 

prévenu a eu connaissance des accusations portées contre lui, sans que ce retard anormal dans le 

traitement de l’action publique puisse s’expliquer par la complexité des faits de la cause, les aléas de la 

procédure ou l’attitude du prévenu lui-même »319 320; « Attendu que vu l’écoulement du temps, il 

apparaît qu’il y a en l’espèce dépassement du délai raisonnable d’être jugé »321, « près de 5 ans s’étant 
écoulés depuis le déroulement des faits litigieux »322 323; “Rekening houdend met de moeilijkheidsgraad 

van het dossier is voornoemde termijn te lang en buiten elke proportie om de beklaagde binnen een 

redelijke termijn na de feiten zijn zaak voor de rechtbank te brengen”324. 

12.5.11 Vervolgingen voor onopzettelijke slagen en verwondingen 
Zes dossiers inzake vervolgingen voor onopzettelijke slagen en verwondingen verdienen meer bijzondere 
aandacht. In die dossiers bekijkt de rechter immers speciaal het begrip “proportionaliteit van het 
geweld” gebruikt door de politieambtenaar. De eerste 4 dossiers houden verband met politieschoten, 
terwijl de laatste 2 dossiers respectievelijk handelen over een “stevige stoot om 2 vechtende personen 
uit elkaar te halen” en het “gooien van een paaltje in de ruit van een wagen”. 

(1) Een politiepatrouille achtervolgt een gestolen wagen waarvan de inzittenden hoogstwaarschijnlijk 
gewapend zijn. Wanneer het voertuig stopt, willen 2 politieambtenaren naderbij gaan. Ondanks de 
bevelen, trekt het voertuig plotseling weer op. Een politieambtenaar voelt zich bedreigd en lost 
meerdere schoten, waarbij de bestuurder dodelijk geraakt wordt en de passieger gewond raakt. Deze 
inspecteur wordt vervolgd voor onopzettelijk doden en voor onopzettelijke slagen en verwondingen. De 
kamer van inbeschuldigingstelling behoudt de wettige verdediging en wijst aldus de stelling en de 
getuigenissen van de burgerlijke partij van de hand (« le témoignage de ces personnes ne paraît pas 

avoir été recueilli dans des conditions de neutralité favorables à la manifestation de la vérité »325) en 
meent daarentegen dat: « les éléments recueillis au cours de l’enquête répressive, spécialement les 

constatations et conclusions de l’expert en balistique révèlent que les coups de feu tirés par l’inculpé 

étaient commandés par la nécessité actuelle de sa défense et que l’inculpé a réagi de manière 

proportionnée à l’agression dont il faisait l’objet »326 327. 

(2) Naar aanleiding van een oproep tot een woninginbraak in een villawijk komen 2 politieploegen ter 
plaatse. Op datzelfde ogenblik rijdt een wagen snel en met gedoofde lichten achterwaarts de oprit van 
een woningpand uit en botst tegen een boom. Alhoewel de bestuurder onder schot wordt gehouden door 
de ter plaatse gekomen politiemannen, reageert hij niet op te bevelen en blijft hij in de wagen tot die 
opnieuw start en rijdt vervolgens in de richting van de politieman die voor zijn wagen heeft postgevat. 
Om fysiek onheil te voorkomen, trachten politiefunctionarissen op de banden van het voertuig te vuren 
teneinde te wagen te doen stoppen. Het voertuig komt verderop opnieuw tot stilstand. De bestuurder 
vlucht en blijkt gewond te zijn. Volgens de kamer van inbeschuldigingstelling: “blijkt dat de 
politieagenten handelden overeenkomstig de voorschriften van de artikels 37 en 38 Wet Politieambt”. 
Men oordeelt dat: “het optreden van de politieambtenaren gerechtvaardigd was wegens wettige 

                                                 
318  Dossier 2011/62470. 
319  Vrije vert.: “Overwegende dat er inderdaad meer dan zes en een half jaar verstreken zijn sinds de beklaagde kennis 

gekregen heeft van de beschuldigingen lastens hem, zonder dat deze abnormale vertraging in de behandeling van de 
strafvordering verklaard kan worden door de complexiteit van de feiten van de zaak, de onzekerheden van de procedure 
of de houding van de beklaagde zelf”. 

320  Dossier 2004/23062. 
321  Vrije vert.: “Overwegende dat, gezien de verstreken tijd, blijkt dat er in casu sprake is van de overschrijding van de 

redelijke termijn om berecht te worden”. 
322  Vrije vert.: “daar er bijna 5 jaar verstreken zijn sinds de omstreden feiten zich voordeden”. 
323  Dossier 2013/29568. 
324  Dossier 2005/23587. 
325  Vrije vert.: “het getuigenis van die personen blijkt niet te zijn ingewonnen in neutrale omstandigheden die gunstig zijn 

om de waarheid aan het licht te brengen”. 
326  Vrije vert.: “de elementen vergaard in de loop van het strafonderzoek, meer in het bijzonder de vaststellingen en de 

conclusies van de ballistisch deskundige, aantonen dat de schoten gelost door de beklaagde waren ingegeven door de 
werkelijke noodzaak om zich te verdedigen en dat de beklaagde proportioneel gereageerd heeft op de agressie waarvan 
hij het voorwerp uitmaakte”. 

327  Dossier 2007/20689. 
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verdediging” en stelt de 2 inspecteurs buiten vervolging voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen328. 

(3) De leider van een tactische schietoefening waarbij een politie-inspecteur tweemaal heeft gevuurd op 
2 collega’s wordt vrijgesproken voor de tenlastelegging onopzettelijke slagen en verwondingen wegens 
gebrek aan bewijs omdat: “het feit dat na het eerste schot de oefening niet werd stilgelegd in diverse 
verklaringen werd uitgelegd doordat in andere oefeningen soms gebruik werd gemaakt van een 

alarmpistool, kennelijk voor verwarring zorgde”. Met betrekking tot de politieman die tweemaal vuurde 
merkt de rechter op: “Typerend voor het onopzettelijke toebrengen van slagen of verwondingen is dat 
de dader niet het oogmerk heeft andermans persoon aan te randen, doch zich daaraan schuldig maakt 

door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Dit is in casu het geval vermits er geen enkel element 

voorhanden is waaruit zou kunnen afgeleid worden dat de eerste beklaagde met opzet handelde. Ook 

een zware nalatigheid blijft immers een nalatigheid, hoe groot de omvang van de schade ook is”. Deze 
politieman krijgt de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar329. 

(4) Bij het verlenen van de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende een termijn van 
3 jaar ten aanzien van 3 politieambtenaren wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen en 
verwondingen naar aanleiding van een schietincident bij een schietoefening maakt de raadkamer 
specifiek met betrekking tot de commissaris van politie de volgende opmerkingen: “Waar 

inverdenkinggestelde politieambtenaar is en de feiten in het kader van zijn beroepsuitoefening werden 

veroorzaakt, valt bij het voeren van een publiek proces inderdaad te vrezen voor zijn declassering. Dit is 

des te meer het geval nu tweede inverdenkinggestelde de graad heeft van commissaris van politie en 

een voor het overige verdienstelijke carrière achter de rug heeft. […] Er mag worden aangenomen dat 

de verantwoordelijkheid voor dergelijke feiten én voor de zware gevolgen voor zijn collega, zeker in zijn 

hoedanigheid als goedopgeleide schietmonitor en commissaris, zwaar om dragen zijn en dat ook de druk 

binnen het korps niet gering zal zijn. Inverdenkinggestelde nam reeds ontslag als schietmonitor. Nu de 

verantwoordelijkheid duidelijk gesteld is, meent de raadkamer dat dit een afdoende bestraffing op zich 

uitmaakt en dat het opleggen van een straf geen meerwaarde uitmaakt”. En verder nog: “Mogelijks kan 
geoordeeld worden dat de verantwoordelijkheid van de schietmonitor zwaarder doorweegt”330. 

(5) Een inspecteur komt tussenbeide om 2 personen (A en B) te scheiden, omdat A zonet een vuistslag 
gegeven had aan B. Voor de correctionele rechtbank « il apparaît à suffisance du dossier que la manière 

dont le prévenu [X] est intervenu auprès de la partie civile était inadéquate et fautive ; que cette 

manière de procéder, à tout le moins deux poussées si fortes qu’elles ont fait tomber la partie civile, ont 

causé de sérieuses lésions chez la victime ; qu’une intervention plus adaptée aux faits, plus mesurée, 

aurait permis d’éviter ces chutes et ces lésions ;  

[…] que c’est à tort qu’il considère en outre que son intervention était respectueuse des conditions 

visées à l’article 37 de la loi sur la fonction de police quant à l’usage de la violence ;  

Qu’en l’espèce, il n’était pas justifié de s’en prendre physiquement à la partie civile qui, certes 

vraisemblablement énervée, restait la principale victime du comportement du prévenu [A], et quand 

bien même il aurait fallu séparer les protagonistes, on doit considérer que ce prévenu a fait usage d’une 

force démesurée, la victime ayant chuté deux fois suite à son intervention par trop brutale ; qu’il est 

élémentaire de rappeler qu’il est quand même du devoir du policier qui intervient pour séparer lors d’une 

rixe de ne pas causer de dommage plus grand que celui qu’il est chargé de prévenir »331 332: opschorting 
van de uitspraak van veroordeling gedurende 2 jaar. 

                                                 
328  Dossier 2009/170235. 
329  Dossier 2006/90490. 
330  Dossier 2011/55816. 
331  Vrije vert.: “blijkt uit het dossier voldoende dat de wijze waarop de beklaagde [X] is opgetreden tegenover de burgerlijke 

partij ongepast en fout was; dat deze handelwijze, op zijn minst twee duwen die zo krachtig waren dat de burgerlijke 
partij erdoor gevallen is, bij het slachtoffer tot ernstige verwondingen heeft geleid; dat door een tussenkomst beter 
afgestemd op de feiten, bedachtzamer, deze vallen en deze verwondingen vermeden hadden kunnen worden; 
[…] dat hij ten onrechte oordeelt dat bij zijn tussenkomst de voorwaarden bedoeld in het artikel 37 van de wet op het 
politieambt inzake het gebruik van geweld nageleefd werden;  
Dat in casu, het niet gerechtvaardigd was om de burgerlijke partij, die, weliswaar schijnbaar opgewonden, het grootste 
slachtoffer bleef van het gedrag van de beklaagde [A], fysiek aan te vallen en zelfs indien de hoofdfiguren gescheiden 
dienden te worden, dan nog dient te worden beschouwd dat deze beklaagde bovenmatig geweld gebruikt heeft, daar het 
slachtoffer tweemaal gevallen is ingevolge zijn te ruwe tussenkomst; dat het essentieel is om in herinnering te brengen 
dat de politieambtenaar die in een knokpartij tussenkomt om de partijen te scheiden toch de plicht heeft om geen 
grotere schade te berokkenen dan de schade die hij dient te voorkomen”. 

332  Dossier 2008/120249. 
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(6) Een politieambtenaar ligt op de motorkap van een voertuig bestuurd door X, die tracht hem er door 
verschillende manœuvres af te gooien. Een andere politieambtenaar gooit dan een paaltje in de ruit 
langs bestuurderszijde om zijn collega de kans te bieden zich uit de voeten te maken. Hij zal worden 
vrijgesproken voor de schade veroorzaakt aan het voertuig maar zal daarentegen veroordeeld worden 
voor de verwondingen die de bestuurder heeft opgelopen.   
Immers, « dans les circonstances de la cause, où des policiers sont confrontés à un individu qui, au 
volant de son véhicule dont les portières sont verrouillés et sur le capot duquel se cramponne un 

policier, ne répond pas à leurs injonctions d’arrêter le véhicule et de couper le contact, le tribunal estime 

que la légitime défense peut être invoquée pour justifier l’attitude du prévenu […] qui s’est saisi d’un 

potelet pour briser une vitre dudit véhicule. Le prévenu a pu légitimement estimer que la vie de son 

collègue […] était en danger »333. En de rechtbank benadrukt dat er geen « autre élément du dossier 

n’établit qu’il existait une autre solution que de briser une vitre du véhicule, ce qui a d’ailleurs eu pour 

conséquence de déstabiliser momentanément le prévenu [X], permettant ainsi [au policier] de 

descendre du capot »334.  
De rechtbank is bijgevolg van mening dat het ingooien van een ruit van het voertuig in verhouding stond 
tot de dreiging. Bovendien was er op die plaats geen ander voorwerp voorhanden dan het paaltje dat 
werd gebruikt om een ruit in te gooien en dat, eventueel, minder schade had kunnen berokkenen. 
Daarentegen betwist de rechtbank de keuze om de ruit van de bestuurder in te gooien. Immers, de 
politieambtenaar heeft « choisi de briser la vitre du côté du conducteur alors qu’il aurait pu briser la vitre 
du côté avant gauche, voire une vitre arrière du véhicule, afin d’éviter de blesser le conducteur ; l’effet 

de surprise aurait aussi déstabilisé le conducteur ou, en tout cas, une vitre étant brisée, une portière 

pouvait être ouverte.  
A partir du moment où le seul objet disponible pour briser la vitre du véhicule était un potelet pesant 

30 kg, le prévenu […] devait savoir que le risque était grand de blesser le conducteur s’il utilisait ce 

potelet pour briser la vitre du côté du conducteur.  
En ne choisissant pas la méthode la moins dangereuse, la condition de subsidiarité pour que la légitime 

défense soit admise n’est pas remplie et les blessures encourues par [X] trouvent leur cause dans ce 

défaut de prévoyance ou de précaution du prévenu »335 336: veroordeling tot een geldboete van 275 EUR, 
met uitstel gedurende 3 jaar. De bestuurder van het voertuig wordt overigens veroordeeld voor 
weerspannigheid. 

12.5.12 Diverse beschouwingen 
Uit de analyse van de rechterlijke beslissingen voor feiten van politiegeweld zijn tot slot 4 bijzondere 
dossiers naar voren gekomen: in het eerste dossier wordt een inspecteur vervolgd voor schuldig verzuim 
vrijgesproken; in het tweede dossier wordt een inspecteur, die was aangeklaagd door collega’s, schuldig 
bevonden aan geweld ten aanzien van een niet-geïdentificeerd slachtoffer; in het derde dossier wordt 
een inspecteur die een persoon fysiek vasthoudt terwijl een van de collega’s hem slagen toebrengt als 
mededader veroordeeld; het vierde dossier handelt over een onwaarschijnlijke zaak van politiegeweld 
tussen een ploeg van de federale politie en een ploeg van de lokale politie. 

                                                 
333  Vrije vert.: “in de omstandigheden van de zaak, waarin politieambtenaren geconfronteerd worden met een individu dat, 

achter het stuur van zijn voertuig met vergrendelde portieren en een politieambtenaar die zich aan de motorkap 
vastklemt, geen gevolg geeft aan hun bevelen om het voertuig tot stilstand te brengen en het contact af te leggen, is de 
rechtbank van mening dat de wettige verdediging kan worden ingeroepen om de houding van de beklaagde […] te 
rechtvaardigen die een paaltje genomen heeft om een ruit van dat voertuig in te gooien. De beklaagde kon terecht 
oordelen dat het leven van zijn collega […] in gevaar was”. 

334  Vrije vert.: “andere elementen uit het dossier aantonen dat er een andere oplossing was dan een ruit van het voertuig 
ingooien, wat trouwens tot gevolg heeft gehad dat de beklaagde [X] tijdelijk gedestabiliseerd was, waardoor [de 
politieambtenaar] van de motorkap kon stappen”. 

335  Vrije vert.: “ervoor gekozen om de ruit langs bestuurderszijde in te gooien terwijl hij de ruit vooraan links had kunnen 
ingooien, zelfs een ruit achteraan het voertuig, om te vermijden dat de bestuurder gewond zou raken; het 
verrassingseffect zou de bestuurder ook gedestabiliseerd hebben of, in elk geval, had er een portier kunnen worden 
geopend, daar er een ruit gebroken was.  
Vanaf het ogenblik dat het enige voorwerp dat voorhanden was om de ruit van het voertuig in te gooien een paaltje was 
dat 30 kg weegt, diende de beklaagde […] te weten dat het risico dat de bestuurder gewond zou raken groot was als hij 
dat paaltje gebruikte om de ruit langs bestuurderszijde in te gooien.  
Door niet te kiezen voor de minst gevaarlijke methode, is de voorwaarde van subsidiariteit opdat de wettige verdediging 
aanvaard zou worden niet vervuld en zijn de verwondingen die [X] heeft opgelopen te wijten aan dit gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg in hoofde van de beklaagde”. 

336  Dossier 2007/104864. 
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12.5.12.1 Schuldig verzuim 

Een politie-inspecteur is ertoe gehouden zich voor de strafrechter te verantwoorden voor het verzuimd 
te hebben hulp te verlenen of te verschaffen bij de slagen en verwondingen toegebracht door zijn 
collega-politieman tijdens het boeien van een dronken persoon die weigerde zich te identificeren. Het 
hof oordeelt: “Het gegeven dat de eerste beklaagde het slachtoffer [X] op het hoofd sloeg toen deze 
reeds op de grond lag en geïmmobiliseerd was, betekent niet dat het slachtoffer [X] in groot gevaar 

verkeerde. Vermits de gevatte persoon geen zichtbare verwondingen vertoonde bij zijn opleiding, kan 

aan beklaagde ook niet verweten worden dat hij op dat ogenblik zou verzuimd hebben hulp te 

verschaffen. De vrijspraak verleend door de eerste rechters, dient dan ook bevestigd te worden”337. 

12.5.12.2 Onbekend slachtoffer 

De correctionele rechtbank spreekt lastens een politie-inspecteur de eenvoudige schuldigverklaring uit 
op basis van verklaringen van 2 onafhankelijke en objectieve getuigen (collega’s) wegens het 
toebrengen als politieman van opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van een niet nader 
geïdentificeerd persoon tijdens een voetbalwedstrijd. De rechter merkt op dat: “Het feit dat de 
slachtoffers niet gehoord werden en dit omdat ze niet geïdentificeerd werden of zelfs geen klacht zouden 

neergelegd hebben neemt de strafbaarheidstelling niet weg en maakt geen schending uit van de rechten 

van verdediging”. De rechter motiveert de toemeting van de straf als: “Bovendien dient een politieman 

in alle omstandigheden te kunnen omgaan met onwillige burgers, gedetineerden en/of arrestanten. Dit 

behoort tot de basistaak van de politiediensten. Moeilijke werkomstandigheden van de politiediensten en 

in moeilijke situaties belangrijke beslissingen nemen is totaal iets anders dan “zonder enige reden een 

voetbalsupporter of misschien zelfs een “voetbal-oproerkraaier” een kopstoot geven”. Dergelijk gedrag 
hoort niet thuis in een politiekorps werkzaam in een rechtstaat en een democratische samenleving”. De 
rechter besluit dat: “Rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van het dossier is voornoemde 

termijn te lang en buiten elke proportie om de beklaagde binnen een redelijke termijn na de feiten zijn 

zaak voor de rechtbank te brengen. Anderzijds mag ook aangenomen worden dat beklaagde zich nog zal 

dienen te verantwoorden voor zijn tuchtoverheden”. Voor het toebrengen van opzettelijke slagen en 
verwondingen aan een ander niet nader geïdentificeerd persoon wordt diezelfde politieman vrijgesproken 
aangezien er twijfel bestaat over de datum waarop het feit heeft plaatsgevonden338. 

12.5.12.3 Veroordeling als mededader 

Een politieman krijgt als mededader een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel gedurende 3 jaar 
en een geldboete van 550 EUR opgelegd wegens het gebruik van geweld zonder wettige reden omdat 
volgens de rechter: “Hij is veel minder actief betrokken geweest, maar heeft het slachtoffer de hele tijd 

vastgehouden, en is op geen enkel moment tussenbeide gekomen wanneer [X] door zijn collega werd 

geslagen en vernederd. Dat hij er niet van bewust zou zijn geweest dat [X] slagen kreeg, is bijna een 

lachwekkende leugen. Alleen al door zijn aanwezigheid, door zijn verzuim tussenbeide te komen, maar 

a fortiori door het vasthouden van het slachtoffer, levert beklaagde noodzakelijk hulp en is hij 
mededader”339. 

12.5.12.4 Geweld tussen politieambtenaren 

Tot slot dient te worden stilgestaan bij een andere betreurenswaardige zaak, die echter niet tot de 91 
geanalyseerde dossiers behoort. De vervolgingsgrond is immers bijzonder want gestoeld op artikel 278 
van het Strafwetboek (“slagen te hebben toegebracht […] aan een officier van de openbare macht in 

actieve dienst, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening”). In casu gaat 
het om niet minder dan feiten van geweld in dienst tussen lokale politieambtenaren (behorend tot een 
taalrol) en federale politieambtenaren (behorend tot de andere taalrol). De lokale politieambtenaren, die 
vinden dat een voertuig hen op gevaarlijke wijze ingehaald heeft, willen de bestuurder van dat voertuig 
controleren. In feite betreft het een anoniem voertuig van de federale politie. Het gesprek raakt verhit 
en de situatie verergert. Een federale politieambtenaar en een lokale politieambtenaar worden vervolgd 
“omdat ze een politieambtenaar geslagen hebben”. Volgens de rechtbank was er, bij aanvang, « il y 
avait peut-être une infraction de roulage […]. Les choses ont dégénéré ensuite parce [A (policier local)] 

                                                 
337  Dossier 2006/60384. 
338  Dossier 2005/23587. 
339  Dossier 2013/2028. 
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a exigé d’emblée [les] papiers [de Y (policier fédéral)] et ceux de son véhicule.   
Ce faisant [A] s’est trompé puisque [Y] a présenté sa carte de légitimation comme il devait le faire en 

vertu de l’article 41 de la loi du 5 août 1992 (obligation confirmée mais postérieurement aux faits, par 

l’article 57 du code de déontologie des services de police).  
[A] soutient que [Y] lui a soumis trop rapidement sa carte de légitimation mais d’une part, il l’a 

également montrée à [B (collègue de A)] et d’autre part, [A] aurait alors dû insister pour obtenir cette 

carte.  
Il ne l’a jamais fait : toutes les déclarations concordent sur le fait que dès le début, [A] a exigé les 

papiers personnels de [Y] et ceux de son véhicule. Même en toute fin d’altercation alors que des policiers 

extérieurs étaient arrivés et que [Y] exhibait sa carte de légitimation, [A] a crié à ses collègues « la 

carte de service, je n’en ai rien à foutre, c’est pas valable. Je veux sa carte d’identité ».  
C’était donc un abus, au moins une erreur de [A] d’exiger la carte d’identité et ce l’était d’autant plus 

que très rapidement, il n’a pu manquer de se rendre compte qu’il avait affaire à des collègues »340.  
En de rechtbank stelt vast dat A van deze zaak een persoonlijke kwestie gemaakt heeft: « Que [A] se 
soit senti humilié par la désinvolture de [Y], qu’il s’agisse d’un épisode de la guerre des polices ou d’un 

différent à relent communautaire, ce banal contrôle était devenu pour les deux policiers un règlement de 

comptes personnels. En exigeant la carte d’identité de [Y] en exigeant qu’il l’accompagne au 

commissariat, en exigeant qu’il place ses mains sur le capot, en tentant de l’immobiliser, en tentant de 

lui mettre les menottes, [A] a largement perdu la mesure des choses et des enjeux. Il a commis une 

erreur initiale puis s’est obstiné et s’est fourvoyé dans une escalade totalement disproportionnée.  
[Y] aurait pu se rendre compte du tour qu’avaient pris les évènements et de l’obstination de [A]. Il 

aurait pu céder à ses exigences même non justifiées mais en résistant, car il a résisté au moment où [A] 

lui faisait une clé de cou pour lui passer les menottes, il a résisté à un acte qui était arbitraire et 

manifestement illégal puisque fondé sur une erreur initiale et totalement hors de proportion avec le 

contrôle routier »341 342. De correctionele rechtbank spreekt de 2 politieambtenaren vrij, maar dit verhaal 
is betreurenswaardig. 
  

                                                 
340  Vrije vert.: “misschien een verkeersovertreding […]. Daarna is de zaak uit de hand gelopen omdat [A (lokaal 

politieambtenaar)] onmiddellijk [de] papieren geëist heeft [van Y (federaal politieambtenaar)] en de documenten van 
zijn voertuig.   
Hierbij vergiste [A] zich omdat [Y] zijn legitimatiekaart toonde zoals hij diende te doen krachtens het artikel 41 van de 
wet van 5 augustus 1992 (verplichting bevestigd, zij het na de feiten, door het artikel 57 van de deontologische code van 
de politiediensten).  
[A] houdt staande dat [Y] hem te snel zijn legitimatiekaart voorgelegd heeft maar enerzijds, heeft hij die ook getoond 
aan [B (collega van A)] en anderzijds, zou [A] dan hebben moeten aandringen om die kaart te verkijgen.  
Hij heeft dat nooit gedaan: alle verklaringen zijn het eens over het feit dat van bij het begin [A] de persoonlijke papieren 
van [Y] en die van zijn voertuig geëist heeft. Zelfs op het bittere einde van de woordenwisseling toen externe 
politieambtenaren aangekomen waren en [Y] zijn legitimatiekaart voorlegde, riep [A] zijn collega’s toe “de dienstkaart, 
die kan me geen zak schelen, die is niet geldig. Ik wil zijn identiteitskaart”.  
Er was dus sprake van misbruik, minstens een fout van [A] om de identiteitskaart te eisen, temeer daar hij zeer snel wel 
had moeten inzien dat hij te maken had met collega’s”. 

341  Vrije vert.: “Dat [A] zich vernederd voelde door de vrijpostigheid van [Y], dat het gaat om een voorval in de politieoorlog 
of om een communautair geschil, deze banale controle was voor beide politieambtenaren een vereffening van 
persoonlijke rekeningen geworden. Door de identiteitskaart te eisen van [Y] die hij vergezelt naar het commissariaat, 
door te eisen dat hij zijn handen op de motorkap legt, waarbij hij probeert hem te immobiliseren en te boeien, heeft [A] 
ruimschoots de eigenlijke situatie en de inzet uit het oog verloren. Hij heeft een aanvankelijke fout gemaakt en heeft dan 
koppig volgehouden en is verzeild geraakt in een escalatie die volkomen buiten proportie was.  
[Y] had kunnen inzien welke wending de gebeurtenissen hadden genomen en hoe halsstarrig [A] was. Hij had kunnen 
toegeven aan zijn eisen, ook al waren ze onterecht, maar door zich te verzetten, want hij heeft zich verzet op het 
moment dat [A] hem in een houdgreep (aan de nek) nam om hem de boeien om te leggen, heeft hij verzet geboden 
tegen een willekeurige en klaarblijkelijk onwettige daad want gesteund op een aanvankelijke fout en volkomen buiten 
proportie ten opzichte van de wegcontrole”. 

342  Dossier 2004/46756. 
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12.5.13 Conclusies 
Het Comité P heeft voor de periode 2009-2012 91 rechterlijke eindbeslissingen gekregen betreffende 
vervolgingen ingesteld lastens leden van de geïntegreerde politie voor “geweld zonder wettige reden” en 
voor “slagen en verwondingen” die verband houden met de dienst. Nagenoeg 2/3 van die beslissingen – 
60 om precies te zijn – werden in het Frans uitgesproken. Het Comité P kan in dit verband niet anders 
dan nogmaals wijzen op de beschouwingen die het in het verleden meermaals heeft geuit en volgens 
dewelke het niet alle informatie zou ontvangen, niettegenstaande dat wettelijk voorzien is. 
 
In 39 van die 91 rechterlijke eindbeslissingen worden leden van de geïntegreerde politie schuldig 
verklaard aan politiegeweld. Twee aspecten verdienen in dit opzicht meer in het bijzonder te worden 
onderstreept: enerzijds, wordt het politiegeweld in (minstens) 29 van die zaken bewezen verklaard op 
basis van het getuigenis à charge van een of meer collega’s; anderzijds, worden de feiten van geweld in 
(minstens) 18 van die dossiers gepleegd ten aanzien van een “overmeesterde” persoon die geen gevaar 
(meer) inhoudt.  
 
Op tuchtrechtelijk vlak kan het Comité P bovendien alleen maar betreuren dat hem een zeer gering 
aantal inlichtingen is overgemaakt: 6 tuchtstraffen, 3 verscheiden maatregelen en 3 seponeringen. 
 
De inspecteurs hebben logischerwijs het grootste aandeel in de voor politiegeweld vervolgde (142 op 
168) en schuldig verklaarde (36 op 45) politieambtenaren. 
 
De zetelende magistratuur erkent dat politieambtenaren een moeilijk beroep uitoefenen, dat soms 
stresserend is, waarin ze gevaarlijke situaties moeten kunnen beheersen en waarbij in sommige gevallen 
geweld moet worden gebruikt. 
 
Om te oordelen over het al dan niet wettige karakter van het gebruik van dat geweld, kijken de rechters 
meer in het bijzonder naar de proportionaliteit en subsidiariteit van de gebruikte dwangmiddelen. In dit 
verband wordt er in sommige uitspraken trouwens gewezen op de noodzaak om voorafgaandelijk een 
waarschuwing te geven. 
 
Achtentwintig van de 45 leden van de geïntegreerde politie die schuldig bevonden worden aan 
politiegeweld genieten de gunstmaatregel van opschorting van de uitspraak van veroordeling (in 
23 dossiers). De rechters motiveren deze beslissing doorgaans door het alleenstaande karakter van de 
feiten, het voor het overige “goede” gedrag van de vervolgde politieambtenaar en door de wens om het 
vervolg van de beroepsloopbaan niet te hypothekeren. Een eenvoudige schuldigverklaring wordt 
uitgesproken in 3 zaken gezien de lange termijn die verstreken is. Een inspecteur wordt ook veroordeeld 
tot een werkstraf. Afhankelijk van de omstandigheden eigen aan elk bestudeerd dossier, spreken de 
rechters in 12 dossiers een veroordeling uit tot een gevangenisstraf of een geldboete, al dan niet met 
uitstel. 
 
Tot slot blijkt het, gezien de twijfels omtrent het exhaustieve karakter van de overgemaakte informatie, 
niet mogelijk om enige les te trekken in verband met een eventuele toename of vermindering van het 
politiegeweld. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEEEELL  IIIIII  
  

AAAANNBBEEVVEELLIINNGGEENN  
 





deel III: aanbevelingen 

 

141 

1 OPVOLGING AANBEVELINGEN 2002-2010 

1.1 Onthaal 

Het Comité P publiceerde in zijn jaarverslag 2010 een geactualiseerd, gesynthetiseerd en gestructureerd 
overzicht van de belangrijkste aanbevelingen over de politiefunctie uit het afgelopen decennium. Een 
belangrijk aantal aanbevelingen had betrekking op het organiseren van het onthaal bij de 
politiediensten. Begin 2012 werd aan de hand van een onlinebevraging, voorgelegd aan alle politiezones 
en 67 diensten van de federale politie, een eerste opvolging uitgevoerd van de aanbevelingen inzake het 
onthaal. 167 politiezones evenals 44 diensten van de federale politie hebben aan deze bevraging 
deelgenomen. De schriftelijke enquête bevatte 16 vragen, waarvan een aantal onderverdeeld waren in 
subvragen. De antwoorden op deze vragenlijst geven een stand van zaken over de uitvoering van 16 
van de 17 aanbevelingen betreffende het onthaal. 

Het Comité P rapporteerde in het vorige jaarverslag reeds over de bevindingen die naar aanleiding van 
de kwantitatieve opvolging van de aanbevelingen konden worden gedaan. In het najaar van 2012 werd, 
aan de hand van interviews en site-visits in acht politiezones en vier diensten van de federale politie, 
een kwalitatieve opvolging gerealiseerd. Het onderzoek verliep in twee opeenvolgende fases.  

Deze bezochte zones en diensten werden geselecteerd op basis van drie criteria, zijnde: een onderscheid 
tussen lokale en federale politie, het al dan participeren aan de online auto-evaluatie en de antwoorden 
op deze onlinebevraging. In totaal werden 35 sites bezocht, 12 verantwoordelijken en 19 medewerkers 
van het onthaal geïnterviewd evenals vier focusgroepen met medewerkers georganiseerd. Het doel van 
deze kwalitatieve onderzoeksfase is tweeledig. Vooreerst wordt getracht de methode van het selfreport, 
uitgewerkt in de onlinebevraging, te evalueren waarbij getoetst wordt of de gegeven antwoorden 
overeenstemmen met de realiteit en tevens te peilen naar de perceptie bij de respondenten over deze 
werkwijze. Ten tweede, heeft dit luik voornamelijk als betrachting de vaststellingen uit de kwantitatieve 
analyse te contextualiseren. De empirische vaststellingen die de kwalitatieve opvolging zal toelaten te 
doen, dienen ook in dit perspectief geplaatst te worden want ze zullen op zich geen (wetenschappelijke) 
zekerheden aanreiken. 

Voor de realisatie van het kwalitatief luik van het onderzoek werd enerzijds de “plan-do-check-adjust”-
cyclus, beter gekend als de PDCA-cyclus, doorlopen en anderzijds de “ontplooiing” in de realisatie van de 
aanbevelingen bekeken. Met ontplooiing wordt gedoeld op de mate waarin de aanbeveling is opgevolgd 
voor alle medewerkers belast met het onthaal, in alle commissariaten waarin voorzien is in een 
onthaalfunctie en in de diverse vormen van onthaal, zijnde het digitaal, telefonisch en fysiek onthaal. 

De verzamelde gegevens werden geanalyseerd teneinde vaststellingen te kunnen doen voor elk van de 
aanbevelingen en te komen tot een globaal beeld van de aanbevelingen, onafhankelijk van de bezochte 
diensten. 

Het navolgende is het resultaat van de geïntegreerde analyse van het kwantitatief en kwalitatief luik, 
waardoor er, wat de kwantitatieve opvolging betreft, bijwijlen sprake is van redundantie in het licht van 
het vorige jaarverslag. 

De analyse is een synthese van de verzamelde informatie met als doel een beeld te verkrijgen van de 
opvolging die de lokale en de federale politie geven aan de aanbevelingen die het Comité P inzake het 
onthaal heeft gedaan en niet om een beeld te krijgen van de functionaliteit onthaal an sich. 

1.1.1 Procesbeschrijving 
 

Het VCP beveelt aan dat de politiezones op korte termijn de nodige initiatieven nemen om een 
duidelijke procesbeschrijving voor de functionaliteit onthaal uit te werken. Deze nood aan een 
uitgeschreven onthaalproces werd ook vooropgesteld in het NVP 2008-2011. (2005) 
 

Een procesbeschrijving bevat een (schematische) beschrijving van de verschillende functies en 
afdelingen die (samen)werken om het onthaal te realiseren, en hoe en met welke kwaliteit zij dit dienen 
te doen. Een procesbeschrijving bestaat uit: 1) een korte beschrijving van het onderwerp onthaal; 2) de 
subprocessen, uitgewerkt in een stroomschema en met toelichting, die deel uitmaken van het onthaal en 
3) het kader waarbinnen het onthaal zich afspeelt. Met dit laatste doelen we onder meer op de 
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verantwoordelijke, de beslissingsbevoegdheden, de actoren, de middelen, de in- en output. Een 
duidelijke procesbeschrijving dient bij te dragen tot de organisatie van het onthaal bij de politiediensten. 

Uit de schriftelijke bevraging blijkt dat een derde van de politiezones rapporteert dat ze een duidelijke 
procesbeschrijving voor de functionaliteit hebben uitgewerkt. Een kwart heeft dergelijke 
procesbeschrijving gedeeltelijk uitgeschreven. Een vijfde van de zones die een volledige 
procesbeschrijving hebben uitgewerkt, deed dit in 2011, afsluitend jaar voor het Nationaal 
Veiligheidsplan 2008-2011 waarin de nood aan een uitgeschreven onthaalproces werd vooropgesteld. 
Bijna twee derde van de diensten van de federale politie die hebben geantwoord, geeft aan werk te 
hebben gemaakt van een procesbeschrijving voor het onthaal. De helft van deze diensten deed dit 
echter maar partieel. 

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Vijf van de twaalf lokale politiezones en diensten van de federale politie die geselecteerd werden voor 
het terreinonderzoek hebben tijdens de onlinebevraging geantwoord dat ze (gedeeltelijk) beschikten 
over een procesbeschrijving maar slechts twee konden dergelijk document voorleggen. In de andere 
diensten blijkt er verwarring te heersen tussen de begrippen ‘proces’ en ‘procedure’. De diensten die 
bevestigend geantwoord hebben op de vraag, blijken veeleer procedures inzake onthaal te hebben dan 
een echte procesbeschrijving. Het gaat dan meer bepaald om procedures die handelen over de wijze 
waarop burgers onthaald worden en nota’s inzake concrete gevallen die zich kunnen voordoen en de 
manier om ze te behandelen. Bijvoorbeeld wat te doen in geval van verlies van een identiteitskaart, hoe 
een persoon identificeren die zich op het onthaal aanbiedt, welke inlichtingen vragen tijdens een 
telefoonoproep aan het onthaal, enz.? 

In de onlinebevraging had een dienst geantwoord niet over een procesbeschrijving te beschikken, maar 
tijdens het gesprek bleek er wel zo’n document te zijn. Dat was echter niet tot bij de medewerkers 
geraakt en was dode letter gebleven. 

Meermaals heeft de onthaalverantwoordelijke verklaard geen nood te hebben aan een 
procesbeschrijving. Zolang er geen reële problemen opduiken, wordt een procesbeschrijving niet 
relevant geacht. De onthaalverantwoordelijken zijn van mening dat het bestaan van werkinstructies, een 
snelle (in)formele bijsturing bij problemen of de algemene perceptie dat het onthaal correct werkt 
belangrijker zijn. Een pragmatische, niet-geformaliseerde en mondelinge benadering lijkt de overhand te 
hebben op een geformaliseerde en gedocumenteerde benadering, gericht op hetgeen men onder de 
functionaliteit onthaal verstaat. 

Voor de politiediensten komt het er ook op aan een rode draad inzake onthaal te hebben, duidelijke 
doelstellingen en middelen vast te leggen, zichzelf te evalueren en, in voorkomend geval, de werking bij 
te sturen. We hebben moeten vaststellen dat de stadia van evaluatie en aanpassing nooit bereikt 
worden. De vragen die we gesteld hebben tijdens onze gesprekken met de verantwoordelijken hebben 
sommigen onder hen evenwel enigszins bewust gemaakt van die evaluatie en die aanpassing. 

Hoewel er een duidelijk gebrek aan visie is op het onthaal, definiëren de medewerkers over het 
algemeen een goed onthaal als het snel kunnen helpen van de persoon die zich aanbiedt. Deze hulp 
bestaat hoofdzakelijk uit het doorverwijzen naar een of andere interne of externe dienst, het 
verstrekken van informatie of het akteren van klachten. Essentiële vaardigheden waarover men moet 
beschikken, zijn luistervaardigheid en het vermogen om de vraag goed te vatten. Soms antwoordde de 
onthaalbeambte ons echter dat hij zich tevreden voelde over zijn werk als de werkdag snel voorbij was. 
Die onthaalbeambten behoorden allen tot het operationeel korps en verzekerden het onthaal volgens 
een beurtrolsysteem met personeelsleden van andere functionaliteiten zoals interventie en wijkwerking. 

Voor de onthaalverantwoordelijken die niet beschikten over een procesbeschrijving met een definitie en 
doelstellingen voor het onthaal, is een goed onthaal eerder een onthaal waarover geen klachten worden 
geformuleerd. 

  



deel III: aanbevelingen 

 

143 

1.1.2 Werkinstructies 
 

Het VCP beveelt aan dat, aangezien korpschefs voor de uitvoering van de functionaliteit onthaal nog te 
vaak steunen op improvisatie en op operationele processen die niet voldoende gedetailleerd zijn 
uitgewerkt of geformaliseerd, de nodige werkinstructies worden geformaliseerd om de efficiëntie van 
de onthaalfunctie te verhogen. (2005) 
 

De vragen over het bestaan van werkinstructies waren erop gericht te achterhalen of deze instructies 
opgenomen waren in een soort van handboek voor de medewerkers teneinde hen in staat te stellen om 
autonoom te werken en een gelijkvormig werk te garanderen opdat de “klanten” een gelijkwaardige 
dienstverlening zouden genieten. Die instructies zijn ook nuttig voor de opleiding van nieuwe 
medewerkers. 

Een op de zes politiezones geeft in de onlinebevraging aan dat ze geen werkinstructies hebben 
geformaliseerd om de efficiëntie van de onthaalfunctie te verhogen. Een kwart van de zones heeft dit 
wel gedaan, zij het slechts gedeeltelijk. 20 van de 44 diensten van de federale politie die de vragenlijst 
beantwoorden, geven aan dat de werkinstructies voor het onthaal volledig zijn uitgeschreven. Bij een 
kwart gebeurde dit slechts gedeeltelijk en bij 13 diensten zijn geen dergelijke werkinstructies 
beschikbaar.  

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Twee bezochte politiediensten zijn in het bezit van een uitgewerkt document dat de werkinstructies 
bevat. Voor een van die diensten is dat document in de hogere echelons van de hiërarchie blijven 
hangen en niet tot bij de medewerkers geraakt. 

Voor heel wat diensten dient vastgesteld dat de werkinstructies slechts gedeeltelijk beschreven zijn en 
niet alle aspecten van het onthaal beslaan, niet door alle medewerkers gekend zijn en/of niet van 
toepassing zijn op alle onthaalposten. Vaak blijken de werkinstructies op reactieve wijze geformaliseerd 
en gecommuniceerd te zijn, d.w.z. ingevolge een interne vraag om verduidelijking of ingevolge een 
opgedoken probleem. Er wordt niet vooraf nagedacht over de uitwerking van de instructies. 

We stellen ook een verschil vast tussen de noden die worden geuit door de diverse posten binnen 
dezelfde politiezone. Soms lijkt deze vaststelling te wijten te zijn aan de functie die de 
verantwoordelijken aan de posten toekennen. In sommige politiezones is er, enerzijds, een centrale post 
en zijn er, anderzijds, antennes die, volgens de verantwoordelijken, in de eerste plaats beschouwd 
moeten worden als wijkcommissariaten waar de wijkwerking primeert. In andere gevallen wordt dit 
verschil verklaard vanuit de organisatie van de politiezone waar verschillende commissariaten autonoom 
een concrete invulling geven aan de functionaliteit onthaal. Dit lijkt de verschillen te verklaren tussen 
het al dan niet voorkomen van werkinstructies alsook hun inhoud binnen dezelfde zone. Het gebrek aan 
werkinstructies kan leiden tot een verschillende dienstverlening aan de bezoeker naargelang van de 
persoon die het onthaal verzekert of naargelang van het commissariaat.  

De medewerkers compenseren het gebrek aan werkinstructies door hun eigen ervaring of door een 
beroep te doen op collega’s. In dit laatste geval blijken vooral de collega’s van het administratief kader 
en de nieuwe politieambtenaren een beroep te doen op de collega’s van het operationeel kader. De 
goede verstandhouding en de beschikbaarheid binnen de dienst zijn dus essentiële elementen opdat, 
indien nodig, correcte antwoorden worden aangereikt aan de bezoekers. Het gebeurt ook dat de 
verantwoordelijken, meestal op informele wijze en zeer punctueel, tussenkomen wanneer ze merken dat 
er een inhoudelijk probleem of een attitudeprobleem is. Dit is dus vooreerst een reactieve werkmethode. 
Wanneer een aanpassing doorgevoerd wordt, dan beperkt die zich vaak tot de betrokken persoon.  

Verschillende politiediensten die werkinstructies opgesteld hebben met betrekking tot het onthaal, 
hebben daar de medewerkers zelf bij betrokken. Men komt echter niet tot de fase van evaluatie en 
aanpassing. Er wordt immers niet nagegaan of de informatie door alle medewerkers en in alle 
onthaalposten in praktijk wordt gebracht.  

In de diensten van de federale politie waar het onthaal vooral in tweede lijn gebeurt, wordt de behoefte 
om te beschikken over werkinstructies niet uitgesproken. De bezoekers die zich op het onthaal 
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aanbieden, zijn daar hoofdzakelijk op afspraak. De wensen van de personen die in die diensten instaan 
voor het onthaal houden eerder verband met de interne organisatie, in die zin dat ze graag zouden 
hebben dat de agenda met afspraken hen gedetailleerd gemeld wordt, met het uur van afspraak, de 
naam van de bezoeker en de naam van de politieambtenaar. Zo zou de bezoekers doeltreffender de weg 
gewezen kunnen worden en zou er een professioneler beeld van de dienst kunnen worden opgehangen. 

1.1.3 Metingen 
 

Het VCP beveelt aan dat de geïntegreerde politie op korte termijn de nodige initiatieven neemt om de 
onthaalfunctie te meten via gepaste indicatoren (aantal bezoekers, snelheid/wachttijden, kwaliteit, 
aantal doorverwijzingen per klant/geval, …), waarbij tegelijkertijd gestreefd moet worden naar een 
tevredenheidsmeting bij elke bezoeker. (2005) 
 

Met deze aanbeveling over het gebruik van indicatoren wordt gepolst naar een noodzakelijke 
voorwaarde om te kunnen werken aan een verbetering van de onthaalfunctie. Er wordt immers 
uitgegaan van het principe dat wanneer men metingen verricht er zicht op zaken kan worden verkregen 
op de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd en ervaren door de burger. Metingen moeten 
daartoe ook accuraat zijn en dus ook geschieden aan de hand van gepaste meetpunten of indicatoren. 
Het VCP vindt het ten slotte belangrijk dat de tevredenheid over het onthaal bij elke bezoeker wordt 
nagegaan. 

Twee op de vijf politiezones geven aan dat ze geen meetindicatoren hanteren om de onthaalfunctie te 
meten en bijna een derde van de zones zou dit partieel doen. Van de zones die stellen over gepaste 
indicatoren te beschikken, heeft twee vijfde initiatieven ter ontwikkeling daartoe genomen in de periode 
2008-2011.  

Een tevredenheidsmeting bij de bezoekers teneinde een aantal indicatoren voor de onthaalfunctie te 
meten gebeurt volgens de respondenten eerder zelden. Slechts drie zones geven aan een 
tevredenheidsmeting uit te voeren bij elke bezoeker, terwijl twee andere zones aangeven dit deels te 
doen. Geen enkele dienst van de federale politie blijkt een tevredenheidsmeting bij de bezoekers te 
organiseren.  

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

De meeste bezochte diensten beoordelen de onthaalfunctie niet aan de hand van passende indicatoren 
en peilen niet naar de tevredenheid van de burgers die zich aanbieden op het onthaal, hetzij omdat er 
geen echt belang is, hetzij omdat het voor de diensten niet altijd evident is om te bepalen wat een 
indicator voor de onthaalfunctie zou kunnen zijn. 

Zonder te kunnen spreken over passende indicatoren, registreren sommige diensten informatie wanneer 
bezoekers zich aanbieden aan het onthaal. Dit gebeurt manueel of via de infofiche van het ISLP-
systeem. De informatie die doorgaans geregistreerd wordt, houdt verband met de persoonsgegevens 
van de bezoeker, de reden voor zijn bezoek, de bezochte persoon en soms de wachttijd (het uur van 
aankomst en het uur van vertrek). Deze fiches of dienstbulletins worden geregeld aan de 
verantwoordelijke gestuurd. Deze gegevens worden niet of zeer weinig gebruikt om de onthaalfunctie te 
evalueren en, in voorkomend geval, te verbeteren en evenmin om concrete maatregelen uit te werken.  

De indicator die de verantwoordelijken spontaan voor de geest komt, is het aantal klachten inzake 
onthaal. Ingevolge de analyse van die klachten werden de openingsuren van het onthaal op twee 
plaatsen aangepast maar doorgaans worden er weinig lessen getrokken uit de klachten aangezien 
slechts een gering aantal klachten met betrekking tot het onthaal de diensten bereikt.  

Weinig diensten hebben gebruik gemaakt van een tevredenheidsonderzoek om de tevredenheid van de 
bezoekers te meten. Wanneer wel zo’n onderzoek gerealiseerd werd, heeft slechts één dienst de 
resultaten gebruikt om het onthaal te verbeteren door concrete maatregelen te nemen. Elders blijkt de 
vergaarde informatie niet geëxploiteerd te zijn om de onthaalfunctie te verbeteren. De bevraagde 
diensten zijn niet gekant tegen het meten van de tevredenheid van de bezoekers, maar er rijst een 
capaciteitsprobleem. Voor de diensten van de federale politie laat de behoefte om te peilen naar de 
tevredenheid van de bezoekers zich minder gevoelen voor zover zij zichzelf eerder zien als een 
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tweedelijnsdienst, die weinig in contact komt met bezoekers, met uitzondering van uitgenodigde 
personen. Volgens ons is dit echter geen geldig argument. 

Wanneer de tevredenheid van bezoekers gemeten werd, ging het in alle gevallen om een 
momentopname, die vaak vele jaren geleden is en niet werd opgevat als een blijvende meting, die 
herhaald wordt in de tijd. Die onderzoeken vervullen niet de rol van indicator aan de hand waarvan een 
evolutie of de impact van de genomen maatregelen op de tevredenheid van bezoekers kan worden 
afgelezen. 

1.1.4 Peilen naar verwachtingen 
 

Het VCP beveelt aan dat het onthaal in een geest van kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte en 
efficiënte dienstverlening zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de noden en verwachtingen van de 
burger en van externe (potentiële) partners. Daarom moet voorafgaandelijk gepeild worden naar de 
noden en verwachtingen. (2011) 
 

Bij deze aanbeveling gaat het VCP ervan uit dat de politie er niet is voor zichzelf, maar met haar 
functionaliteit onthaal een dienstverlening in plaats moet stellen voor de burgers, de gekende en nog 
niet gekende partners. Essentieel hierbij is dat de politiediensten zich de vraag stellen welke noden en 
verwachtingen deze actoren hebben teneinde na te gaan of en in welke mate ze hieraan tegemoet 
kunnen komen door er hun dienstverlening waar mogelijk op af te stemmen.  

Een kwart van de zones rapporteert in de online-enquête geen peiling te hebben gedaan noch bij de 
burgers, noch bij externe (potentiële) partners. Twee derde van de zones heeft bij de burgers een 
peiling uitgevoerd naar hun noden en verwachtingen, waarbij verschillende methoden werden gebruikt. 
Bijna drie op de vier zones deed deze peiling schriftelijk, al dan niet in combinatie met een mondelinge 
en/of telefonische bevraging. Een derde van de zones doet de bevraging, onder meer, mondeling. Wat 
de bevraging van de externe (potentiële) partners betreft, wordt eerder geopteerd voor de mondelinge 
bevraging; twee derde hanteerde deze methode, eventueel in combinatie met een schriftelijke of, zij het 
in beduidend mindere mate, telefonische bevraging. 

Een vijfde van de politiezones geeft aan naar de noden en verwachtingen te peilen zowel bij de 
bevolking als bij de externe (potentiële) partners.  

Vier van de vijf politiezones die aangeven een tevredenheidsmeting te doen bij de bezoekers peilen 
tevens naar de noden en verwachtingen van de burgers. 

Wat de federale politie betreft, geven twee diensten aan op mondelinge wijze bij de burgers te hebben 
gepeild naar hun noden en verwachtingen. De stap naar de externe (potentiële) partners lijkt kleiner om 
te zetten want liefst 18 van de 44 diensten hebben dit gedaan. Een derde van die diensten organiseerde 
een schriftelijke peiling, terwijl de overige een mondelinge bevraging deden. Een enkele dienst 
combineerde beide vormen. Twee op de vijf diensten hebben dus niet gepeild naar de noden en 
verwachtingen die burgers en externe (potentiële) partners hebben van het onthaal.  

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Als externe partners halen de meeste diensten de gemeentediensten aan. Bovendien stelt geen enkele 
dienst potentiële externe partners voor, wat opnieuw het reactieve karakter in de verf zet en niet de 
proactieve oriëntatie naar de identificatie van nieuwe partners die betrokken kunnen zijn bij de 
dienstverlening aan de burgers op het vlak van onthaal.  

Er is dus sprake van samenwerking met de bestaande externe partners, van wie de noden en 
verwachtingen niet op formele wijze bevraagd worden. Wanneer er vragen rijzen, wordt er een oplossing 
aan geboden, bijvoorbeeld tijdens bilaterale vergaderingen, maar slechts zelden worden de externe 
partners werkelijk betrokken bij het onthaal. 

Met betrekking tot de noden en verwachtingen van burgers kan worden gesteld dat sommige diensten in 
het verleden een tevredenheidsonderzoek hebben gevoerd maar daarin niet specifiek hebben gepeild 
naar het onthaal. Op enkele plaatsen was de ervaring positief en heeft de informatie in verband met het 
onthaal geleid tot wijzigingen die rekening hielden met de mening van burgers (bijvoorbeeld de 
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openingsuren aanpassen, een wachtzaal of -hoek voorzien die beter afgescheiden is om meer 
vertrouwelijkheid te garanderen). Soms tonen de diensten op informele wijze belangstelling voor de 
noden en verwachtingen van de bezoekers (en niet van de burgers of van de betrokken gemeenten). 
Voor de meeste onthaalbeambten is probleemoplossend gericht zijn een indicator. Indien de bezoeker 
vertrekt met een oplossing of een antwoord, hebben zij als onthaalbeambte goed werk geleverd.  

Volgens de meeste diensten kunnen zij zich via de analyse van klachten ook een beeld vormen van de 
noden en verwachtingen van de burgers, maar zoals we reeds eerder hebben gemeld, hebben weinig 
klachten betrekking op het onthaal en zijn zij dus geen representatieve bron van informatie. 

Bovendien kan er een zekere tegenstrijdigheid zijn tussen de perceptie van de verantwoordelijken die 
zeggen zich bewust te zijn van specifieke aspecten inzake onthaal en de werkelijkheid. Zo wordt 
bijvoorbeeld in een commissariaat gezegd dat er rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van 
een jonge bevolking omdat er heel wat scholen in de buurt zijn. Maar we stellen vast dat die post zijn 
deuren sluit op woensdagnamiddag. 

1.1.5 Informatie voor slachtoffers 
 

Het VCP beveelt aan dat de politiezones overwegen om een gespecialiseerd document op te maken 
voor de personeelsleden, dat doorgaans ‘sociale kaart’ wordt genoemd, en dat een folder met 
nuttige informatie voor slachtoffers en hun naasten ter beschikking wordt gesteld van de 
burgers, alsook informatie in verband met de manier waarop ze zich tot een derde (eventueel 
de dienst intern toezicht) kunnen wenden indien ze niet tevreden zijn over de 
dienstverlening. (2011) 
 

Met deze aanbeveling legt het VCP het accent op twee aspecten van de dienstverlening. Enerzijds is er 
de zorg voor het slachtoffer. Politiediensten moeten in het vervullen van de onthaalfunctie een 
slachtoffer onmiddellijk kunnen doorverwijzen (o.a. d.m.v. een sociale kaart) of de juiste informatie 
verstrekken over wat het slachtoffer kan ondernemen of hoe het geholpen kan worden. Anderzijds 
moeten burgers die niet tevreden zijn over het optreden van (eigen) politiemensen informatie kunnen 
verkrijgen over waar ze hiermee terechtkunnen. 

Wat betreft de sociale kaart ter beschikking gesteld van de personeelsleden van het onthaal, stelt in de 
schriftelijke bevraging 86,2% van de politiezones dat dit het geval zou zijn. Slechts zeven van de 167 
responderende politiezones geven aan geen nuttige informatie voor de slachtoffers en hun naasten te 
hebben. Daarnaast rapporteren 11 zones geen informatie aan de burgers te bieden over de wijze waarop 
ze zich tot een derde kunnen wenden indien ze niet tevreden zijn over de dienstverlening.  

25 van de 44 diensten van de federale politie die de vragenlijst hebben beantwoord, geven aan over een 
gespecialiseerd document, type sociale kaart, te beschikken. Iets meer diensten, namelijk 31, stellen 
aan het onthaal informatie voor de slachtoffers en hun naasten ter beschikking. En 28 van de 44 
responderende diensten van de federale politie bieden aan de burgers die zich melden aan het onthaal 
informatie over de wijze waarop ze een klacht over de dienstverlening kunnen indienen. 

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Drie politiezones hebben een sociale kaart opgesteld die in hun respectieve commissariaten voorhanden 
is. Andere zones hebben zo’n kaart opgesteld maar die blijft op het hoofdcommissariaat, terwijl de 
andere commissariaten die kaart niet hebben en, in sommige gevallen, naar het hoofdcommissariaat 
moeten bellen om informatie te verkrijgen. In beide gevallen wordt de verspreiding van de sociale kaart 
op het niveau van alle commissariaten niet als een noodzaak ervaren want die gedeconcentreerde 
commissariaten worden beschouwd als wijkantennes die niet als hoofddoel hebben om onthaaltaken te 
verrichten. Bovendien is het personeel dat er tewerkgesteld is operationeel, gevormd om het onthaal te 
verzekeren, volgens de verantwoordelijken en de medewerkers. 

De sociale kaart wordt hogerop uitgewerkt, vaak door de dienst politionele slachtofferbejegening. In de 
meeste gevallen zijn de onthaalbeambten betrokken bij de opmaak van die kaart. Daarna wordt die 
sociale kaart ter beschikking gesteld van het personeel, maar niet altijd in alle onthaalpunten. Die 
sociale kaart is bovendien zelden beschikbaar in digitale versie. Tot slot hebben we geen echte evaluatie 
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van de sociale kaart vastgesteld (bijwerking, relevantie, achterhaalde informatie). De aanpassingen 
worden punctueel en reactief doorgevoerd door de onthaalbeambten wanneer zich een nieuwe situatie 
aandient maar die nieuwe informatie wordt niet automatisch doorgestuurd naar de andere 
commissariaten. 

Sommige bevraagde diensten van de federale politie zeggen geen behoefte te voelen aan een sociale 
kaart gezien hun tweedelijnsrol. In geval van noodzaak, is het antwoord van de ontmoete diensten 
reactief; de informatie zal gezocht worden maar dergelijke situaties zijn zeldzaam. Een dienst gebruikt 
ook het intranet, waarop een directory staat waarin alle nuttige informatie kan worden teruggevonden. 

Inzake documentatie ter beschikking gesteld van slachtoffers en hun naasten hebben we grote 
verschillen vastgesteld tussen diensten maar ook binnen een en dezelfde dienst. Hoewel we in de helft 
van de gevallen, na verificatie, hebben kunnen bevestigen dat er relevante documentatie voorhanden is, 
hebben we ook vastgesteld dat er ter zake geen regels zijn. Naar gelang van de plaats neemt een 
personeelslid van een dienst, doorgaans jeugd of politionele slachtofferbejegening, het initiatief om de 
documentatie ter beschikking te stellen en te beheren (updaten, zorgen voor een voldoende 
hoeveelheid). Afhankelijk van dienst tot dienst kan de documentatie in een standaard staan of op een 
tafel liggen in de wachtzaal of zelfs helemaal niet aanwezig zijn.  

In sommige gevallen zeggen de verantwoordelijken dat ze echt hebben nagedacht over de documentatie 
en in de commissariaten zijn langsgegaan om de folders en affiches ter beschikking te stellen. Nochtans 
legt de praktijk soms grote verschillen bloot binnen een en dezelfde dienst. Wanneer aan de 
onthaalbeambten de vraag gesteld wordt, vinden zij de aanbeveling pertinent en tonen zij zich 
voorstander van een meer georganiseerd beheer van de documentatie waarbij ze benadrukken dat dit 
beheer niet op formele wijze geregeld hoeft te worden. Hoewel het voor de verantwoordelijken 
overduidelijk is dat de ter beschikking gestelde documentatie pertinent moet zijn, troffen we op 
verschillende plaatsen documentatie aan die dat op het eerste gezicht niet was, zoals bijvoorbeeld 
reclame voor het huren van feestbenodigdheden of voor taalcursussen. 

Bij wijze van conclusie betreffende deze aanbeveling kunnen we stellen dat er meestal nagedacht is over 
de sociale kaart en over de documentatie maar dat de hogerop genomen beslissingen niet altijd 
weerklank vinden in de commissariaten; de situatie kan trouwens verschillen al naargelang de 
commissariaten van eenzelfde zone. Er kunnen dan ook vragen worden gesteld bij de verspreiding van 
die sociale kaart binnen eenzelfde dienst. Wat de ‘finetuning’ betreft, hebben we niet vastgesteld dat de 
sociale kaart en de documentatie geëvalueerd zijn. Bijgevolg wordt aan de onthaalbeambten of aan een 
derde, vaak een lid van de sociale dienst of de dienst slachtofferbejegening, het initiatief gelaten om de 
sociale kaart indien nodig aan te vullen en de documentatie te beheren. 

1.1.6 Bijhouden van persoonsgegevens 
 

Het VCP beveelt aan dat het geautomatiseerde bestand dat het onthaal bijhoudt en dat 
persoonsgegevens bevat, wordt aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. (2011) 
 

Het is een wettelijke verplichting dat de politiediensten databanken met persoonsgegevens melden aan 
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Comité P wil met deze 
aanbeveling de politiediensten hieraan herinneren. 

De antwoorden gegeven in de zelfrapportering zijn onduidelijk en laten niet toe een onderscheid te 
maken tussen enerzijds het effectief niet hebben ingelicht van de Commissie en anderzijds het 
beschikken over een (geautomatiseerde) databank om de mensen die zich aan het onthaal aanbieden te 
registreren. Verschillende zones en diensten die wel een register bijhouden, stellen dat er geen melding 
aan de Commissie dient te gebeuren aangezien het middel dat gebruikt wordt deel uitmaakt van een 
informaticatoepassing zoals ISLP die in haar geheel al is aangegeven bij de Commissie. 
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Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

De aanbeveling over de aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van een eventueel geautomatiseerd bezoekersregister heeft tot verwarring geleid343. Voor de 
respondenten was het niet altijd duidelijk of een dergelijk register al dan niet aangegeven diende te 
worden. Vaak haalden de medewerkers ook uit zichzelf de kwestie aan van het opzoeken van bezoekers 
in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). 

De registratie van gegevens betreffende bezoekers kan systematisch gebeuren rekening houdend met 
de redenen voor zo’n registratie. Volgens het advies van het controleorgaan van het politionele 
informatiebeheer (COC), moeten de gegevens geregistreerd en aangegeven worden bij de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer indien er een operationele reden is. Indien de 
reden verband houdt met statistieken of analyses, moeten de gegevens gedepersonaliseerd worden. In 
alle gevallen moeten ze gewist worden wanneer er geen concreet belang meer is. Bijvoorbeeld de 
politiezone houdt een register bij met de adressen van inwoners die met vakantie gaan om er 
toezichtpatrouilles te verrichten. Na de vakantieperiode moet dat bestand gewist worden. 

We zijn zo vrij erop te wijzen dat de aanbeveling zoals geformuleerd doet vermoeden dat indien zo’n 
geautomatiseerd register wordt bijgehouden en aangegeven is bij de Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), dit register beantwoordt aan de wettelijke voorschriften. Maar 
dit is niet het geval wanneer de persoonsgegevens van bezoekers, waaruit de operationele doelstelling 
niet blijkt, niet regelmatig geschrapt worden. 

Wat de raadpleging van de bezoeker in de ANG betreft, is er geen bezwaar tegen dat dit systematisch 
gebeurt, en dit zowel door leden van het operationeel kader als door leden van het logistiek en 
administratief kader. In tegenstelling tot wat verondersteld wordt door sommige onthaalbeambten344. 

De politiediensten die in de onlinebevraging aangegeven hebben dat het bezoekersregister aangegeven 
was bij de CBPL konden het document voorleggen waaruit die aangifte blijkt. In twee gevallen echter 
was de aangifte korte tijd voor het bezoek door onze diensten gedaan. In een politiezone was de 
aangifte gedaan voor de centrale post, in de veronderstelling dat de andere posten geen dergelijk 
register bijhielden. Maar dat was wel degelijk het geval in een commissariaat, ook al werd het register 
niet constant ingevuld. 

De meeste politiediensten registreren de bezoeker enkel wanneer hij het gebouw zelf betreedt en dus 
verder gaat dan het onthaalloket of wanneer iemand een feit komt aangeven. De onthaalbeambten 
registreren niet automatisch iedereen die zich aan het onthaal aanbiedt.  

Het bezoekersregister wordt niet voldoende geëxploiteerd om het onthaal op permanente wijze beter te 
kunnen organiseren. Enkele diensten hebben die gegevens bijvoorbeeld wel gebruikt om hun 
openingsuren te veranderen. 

1.1.7 Medewerkers en opleiding 
 

Het VCP beveelt aan dat de medewerkers die specifiek instaan voor de onthaalfunctie worden 
geselecteerd volgens een welbepaald profiel (cf. vrijwilliger, zin voor empathie, erkende 
beroepskennis, vermogen om op objectieve wijze een situatie in te schatten, beheersing van de 
processen eigen aan de instelling), en vervolgens deskundig gevormd via een aangepaste 
gemeenschappelijke opleiding. (2004) 

Het onthaal is heel vaak het eerste contact tussen burger en politiedienst. Het Comité P onderlijnt het 
belang van dit eerste contact en wenst dan ook dat de bezoekers aan het onthaal worden geholpen door 
deskundig opgeleide medewerkers die over de nodige vaardigheden beschikken.  

Bij 28,1% van de politiezones wordt gesteld dat het personeel dat instaat voor de onthaalfunctie niet 
volgens een welbepaald profiel geselecteerd is en bij 29,9% is dit deels het geval. Wat de vorming van 

                                                 
343  Het ontwerp van ministeriële omzendbrief houdende een systematische controle van bezoekers die zich aanbieden op het 

onthaal van gebouwen waarin diensten van de federale politie gehuisvest zijn, zou de kwestie kunnen verhelderen. 
344  Schuermans F., Contrôle systématique dans les banques de données (policières) des visiteurs qui se présentent au 

commissariat, Vigiles, 2008/3, p. 127-135. 
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het onthaalpersoneel betreft, blijkt dat dit volgens 39% van de zones wordt voorzien en in 35% zou 
deze vorming gedeeltelijk gebeuren.  

57,5% van de politiezones geeft aan minstens gedeeltelijk gevolg te geven aan beide aanbevelingen van 
het Comité P. Een tiende van de zones daarentegen stelt geen rekening te houden noch met de 
aanbeveling om te selecteren volgens een welbepaald profiel, noch met de aanbeveling om het 
personeel deskundig te vormen via een gemeenschappelijke opleiding. 

Amper een tiende van de diensten van de federale politie die de vragenlijst beantwoorden, bevestigt het 
personeel dat de onthaalfunctie invult te hebben geselecteerd volgens een welbepaald profiel. Een 
enkele dienst voorziet ook in een specifieke vorming. Deze dienst is de enige die op de aspecten selectie 
en vorming van deze aanbeveling bevestigend antwoordt. 

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

De selectie van personen belast met het onthaal is zeer verschillend al naargelang de politiedienst maar 
vaak ook binnen dezelfde dienst. Soms zijn personen specifiek aangeworven om het onthaal te 
verzekeren en is voor die personen een selectieprofiel opgesteld bij de vacature. In dat geval gaat het 
voornamelijk om CALog-personeel.  

Andere keren werden de CALog-leden die onthaaltaken verrichten gerekruteerd op basis van een ruimer 
profiel waarbij van hen ook competenties verwacht worden om administratieve taken te vervullen. Soms 
werden de CALog-leden gerekruteerd voor een werk waarbij geen onthaal kwam kijken. In de loop der 
tijd zijn ze echter op punctuele of permanente basis aan het onthaal terechtgekomen. Die evolutie kwam 
er voor de ene op vraag van de hiërarchie, terwijl de andere zich als vrijwilliger gemeld heeft wanneer 
de gelegenheid zich voordeed. 

Tijdens een selectiegesprek voor het onthaal hechten de rekruteerders belang aan empathie, présence, 
assertiviteit en de manier waarop de kandidaat zich uitdrukt. 

Voor de leden van het operationeel kader zijn ook diverse scenario’s mogelijk. Sommigen hebben zeer 
specifiek gesolliciteerd om het onthaal te verzekeren en, in dat geval, staan ze ook hoofdzakelijk in voor 
het onthaal. Anderen, daarentegen, krijgen die taak toebedeeld zonder dat ze daarom vooraf gevraagd 
hebben. Zeer vaak draaien zij mee in een rotatiesysteem met personeelsleden van de interventie en/of 
de wijkwerking. De verantwoordelijken moeten dan de uren van elkeen zo rechtvaardig mogelijk 
bepalen. Tot slot zijn er nog enkele politiediensten waar men een politieambtenaar die het voorwerp 
uitmaakt van een klacht of een ordemaatregel aan het onthaal zet. De verantwoordelijken geven toe dat 
dit indruist tegen het concept van een onthaal als uithangbord van de politiedienst, maar zien zich ertoe 
genoodzaakt. In die specifieke gevallen wordt de nadruk gelegd op het feit dat er zo goed mogelijk 
voorzien moet worden in omkadering door collega’s of de rechtstreekse verantwoordelijke. 

Er dient opgemerkt dat, in tegenstelling tot de CALog-leden belast met het onthaal, de politiediensten 
uitgaan van het axioma dat het operationeel kader opgeleid is en voldoende kennis heeft van het 
onthaal. Er gebeurt dus slechts zeer zelden een specifieke selectie voor deze personeelscategorie. 
Temeer daar spontane kandidaturen zeldzaam zijn om geldelijke redenen, alsook door een negatieve 
perceptie van het onthaal dat niet als een operationele taak, een terreintaak gezien wordt. Nochtans 
zeggen de medewerkers zelf dat niet iedereen gekwalificeerd is om het onthaal te verzekeren; men 
moet luistervaardig en beschikbaar zijn en houden van menselijk contact. Als tegengewicht 
onderstrepen de verantwoordelijken het belang van een persoonlijke valorisatie en het luisteren naar de 
problemen van het onthaalpersoneel. Dit verloopt eerder punctueel en informeel. 

Niet alle verantwoordelijken zien het belang in van een specifiek profiel voor de personen die werken 
aan het onthaal. Wanneer er een profiel bestaat, is dat vaak ingebed in een globale visie op het onthaal 
maar lijkt dat niet opgevolgd, geëvalueerd of bijgewerkt te worden.  

In sommige diensten verricht de onthaalbeambte ook andere taken, voornamelijk administratieve. Over 
de opportuniteit van deze multitasking lopen de meningen van de medewerkers uiteen.  

Wat de opleiding van het onthaalpersoneel betreft, kunnen we niet stellen dat die gemeenschappelijk en 
aangepast is noch dat voorzien is dat dergelijke opleidingen op gestructureerde en systematische wijze 
worden voorgesteld. Niet alle verantwoordelijken en een deel van de werknemers, hoofdzakelijk die van 
het operationeel kader, ervaren de behoefte aan een opleiding die specifiek toegespitst is op het 
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onthaal. De CALog-leden lijken toegang te hebben tot de opleidingen die worden aangeboden in het 
kader van de competentietoelage. De diversiteit van de voorgestelde opleidingen wordt echter te 
beperkt geacht en de relevantie van sommige van die specifieke opleidingen wordt in twijfel getrokken. 

Indien personen de wens uiten om een opleiding te volgen, lijkt de hiërarchie bereid om hen de 
gevraagde opleiding te laten volgen. In sommige diensten, voornamelijk waar er een visie op onthaal is, 
worden er intern opleidingen georganiseerd. 

Zoals hoger beschreven, vervullen sommige personeelsleden vrijwillig het onthaal, terwijl anderen er 
eerder toe gedwongen worden, bijvoorbeeld via een beurtrolsysteem. Met betrekking tot de wil om een 
opleiding te volgen, stellen wij een verschil in houding vast tussen die twee categorieën. De ‘vrijwilligers’ 
zijn vaker vragende partij, nemen actief deel en proberen daarna de verworven materie in praktijk te 
brengen. De anderen, die eerder behoren tot het operationeel korps, wensen geen opleidingen inzake 
onthaal te volgen, omdat ze doorgaans van zichzelf vinden dat ze voldoende deskundig zijn om het 
onthaalwerk te verrichten. 

De opleidingen die worden gevolgd door het onthaalpersoneel zijn niet altijd specifiek toegespitst op het 
onthaal maar handelen over gewelds-, conflict- of stressbeheersing of over de manier om met 
agressiviteit om te gaan. Enkele uitzonderingen zijn het telefonisch onthaal en het onthaal voor 
personen die een andere taal spreken.  

Over het algemeen stellen we vast dat er geen specifiek functieprofiel bestaat voor de onthaalbeambte 
en dat er geen gemeenschappelijke en aangepaste opleidingen bestaan. De verantwoordelijken rekenen 
op de goodwill van het personeelslid en op de collegialiteit van de andere personeelsleden om dit op te 
vangen. Als er een specifiek profiel en/of opleiding voorzien is, weze het slechts gedeeltelijk, dan is er 
onvoldoende of geen evaluatie en eventuele bijsturing. 

1.1.8 Digitaal onthaal 
 

Het VCP beveelt aan dat de onthaalfunctie niet alleen georganiseerd wordt op fysiek en telefonisch vlak, 
maar ook op digitale wijze. De nodige initiatieven moeten hiertoe worden genomen coherent met en 
geïntegreerd in een globale visie op de onthaalfunctie in de politiezones. (2005) 
 

Het virtueel onthaal van de klant (e-government) was een nog grotendeels onontgonnen terrein op het 
ogenblik dat de nieuwe politiestructuur in plaats werd gesteld. Sinds enkele jaren zijn we getuige van de 
snelle ontwikkeling van de informaticatechnologie in alle politiezones. We zien dat die zones zich 
openstellen naar de buitenwereld door hun eigen website te ontwikkelen, die permanent toegankelijk is. 
In zijn jaarverslag 2005 zag het Vast Comité P daarin een opportuniteit voor de verschillende zonale 
verantwoordelijken om meer te investeren in deze manier van communiceren met het publiek.  

Dat de ontwikkeling van een ander communicatiekanaal tussen de burger en de politiediensten een 
opportuniteit is, neemt niet weg dat het virtueel onthaal weldoordacht en georganiseerd moet zijn alsook 
ingebed in een globale visie op onthaal. 

Van de 167 politiezones die de vragenlijst beantwoorden, rapporteren er 150 (89,8%) dat ze ook op 
digitale wijze invulling geven aan de onthaalfunctie. Volgens de helft van deze respondenten is dit dan 
coherent met en geïntegreerd in een globale visie op de onthaalfunctie in de zone. Toch blijkt dat een 
derde van de zones die aangeven dat het digitaal onthaal deel uitmaakt van een globale visie inzake 
onthaal geen procesbeschrijving voor het onthaal heeft opgesteld. Een kwart heeft dit slechts 
gedeeltelijk uitgeschreven. 

Drie van de 44 diensten van de federale politie stellen over een digitaal onthaal te beschikken. Twee van 
deze drie diensten geven aan dat dit digitaal onthaal geïntegreerd is in een globale visie op het onthaal. 
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Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Het merendeel van de politiezones heeft een eigen website. 

De meeste zones kunnen becijferen hoeveel keer hun website, waarop heel wat informatie ter 
beschikking gesteld wordt van de burger, bezocht is. Soms bevatten de sites zo veel informatie dat de 
opzoeking voor de burger verwarrend wordt. 

De uitbouw van de website werd nooit aangehaald als aspect van een globale visie op onthaal. In het 
beste geval wordt het door de verantwoordelijken gezien als een aspect van de communicatiestrategie 
maar nooit wordt het beschouwd als een digitale vorm van onthaal. 

We hebben de doeltreffendheid van de websites getest door een mail te sturen aan de politiezones in 
het kader van dit onderzoek. Dit initiatief is positief gebleken in die zin dat we een antwoord gekregen 
hebben, wat lijkt te bewijzen dat dit communicatiekanaal betrouwbaar is. In de politiediensten is een 
onthaalbeambte of de functioneel beheerder aangeduid als verantwoordelijke voor de digitale 
communicatie.  

Weinig politiezones volgen daarentegen de gegevens op die gehaald kunnen worden uit de raadpleging 
van hun website, zoals de meest bezochte pagina’s. Veelal leeft de gedachte dat burgers vooreerst op 
zoek zijn naar informatie over de wijkagent, de wegcontroles, de bestuurlijke politie en de manier om 
zich kandidaat te stellen voor een functie bij de politie. Er wordt niet nagegaan of de ter beschikking 
gestelde informatie voldoende is en beantwoordt aan de behoeften van de burger. 

De meeste onthaalverantwoordelijken hebben niet het gevoel dat het digitaal onthaal het fysiek onthaal 
ontlast. Mensen komen nog vaak bij een onthaalbeambte checken of de informatie die ze via digitale 
weg verkregen hebben correct is of zien de website als een bijkomend middel om de politie te 
contacteren. 

Verscheidene verantwoordelijken zegden te hebben nagedacht over het gebruik van sociale media zoals 
TWITTER en FACEBOOK. Er staat echter een rem op de realisatie van die plannen doordat het 
voortdurend opvolgen van die media veel menselijke capaciteit vergt en men zich afvraagt of het 
opportuun is om die nieuwe communicatiemiddelen te gebruiken. Voor het ogenblik is er geen zicht op 
de werkelijke behoefte die leeft bij de burgers noch op de informatie die via die kanalen overgemaakt 
zou kunnen worden. Het weinig overtuigende succes van police-on-web lijkt de politiediensten aan te 
zetten tot voorzichtigheid alvorens hun eerste stappen te zetten in de sociale media. 

1.1.9 Onthaal in CIC en lokale dispatching 
 

Het VCP beveelt aan dat niet enkel alle politiezones maar ook de communicatie- en informatiecentra 
(CIC) en de lokale dispatchings de continue verbetering van hun onthaalfunctie ter harte 
nemen. (2009) 
 

Voor deze aanbeveling dienen, wegens haar specificiteit zowel inhoudelijk als naar de betrokken 
diensten, andere respondenten en methoden aangewend te worden om de opvolging in kaart te 
brengen. 

1.1.10  Parkeerplaatsen voor bezoekers 
 

Het VCP beveelt aan dat alle commissariaten over voldoende parkeerplaatsen beschikken voor 
bezoekers (met een handicap). (2005) 
 

Het Comité P heeft middels deze aanbeveling de aandacht willen vestigen op de fysieke bereikbaarheid 
van de politiecommissariaten. 

In totaal beschikken de politiezones die op de vragenlijst antwoorden samen over bijna 5.000 
parkeerplaatsen waarvan, volgens de antwoorden, gemiddeld 8% voorbehouden is voor personen met 
een handicap. Uit de commentaren blijkt dat sommige zones niet over een parkeerruimte beschikken die 
exclusief bestemd is voor hun bezoekers maar dat deze geïntegreerd is in een ruimere openbare 
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parking. Dit is voornamelijk het geval bij zones waarvan de burelen zich in de nabije omgeving of in 
hetzelfde gebouw als het gemeentebestuur bevinden. 

19 politiezones, zijnde 11,4%, stellen niet over parkeerplaatsen te beschikken voor hun bezoekers. En in 
36 zones, 21,6%, zouden er geen parkeerplaatsen voor bezoekende personen met een handicap 
voorzien zijn. Uit de antwoorden blijkt tevens dat een beperkt aantal parkeerplaatsen niet noodzakelijk 
leidt tot minder of geen voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Zo stelt een derde van 
de 21 zones met minder dan vier parkeerplaatsen alle plaatsen te hebben voorbehouden voor personen 
met een handicap. In tegenstelling tot 13 zones met meer dan vijf parkeerplaatsen waar geen enkele 
plaats is voorbehouden voor dit doelpubliek. 

In vergelijking met de 167 politiezones blijken de 44 responderende diensten van de federale politie 
over beduidend meer parkeermogelijkheden te beschikken. Toch is het aantal plaatsen voorbehouden 
voor personen met een handicap relatief lager, nl. 1,3% tegenover 8% bij de lokale politie.  

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Dat de politiediensten over onvoldoende parkeerplaatsen voor bezoekers beschikken, is niet altijd het 
gevolg van eigen keuzes. Voor de burger verandert dit echter niets. In sommige gevallen heeft hij geen 
plaatsen ter beschikking. Soms kunnen bezoekers de parkeerplaatsen op de openbare weg gebruiken of 
de plaatsen die de politiedienst deelt met andere diensten, zoals de gemeentediensten, wat vaak het 
geval is wanneer de politiedienst gehuisvest is in hetzelfde gebouw als die andere diensten of zelfs 
grootwarenhuizen. 

Soms is er helemaal geen parkeerplaats. In die gevallen zijn de geboden oplossingen opnieuw informeel, 
punctueel en reactief. Bijvoorbeeld wanneer de bezoeker zijn voertuig moet aanbieden om er foto’s van 
te nemen, kan hij parkeren op een plaats voorbehouden voor de politie of kan een mindervalide zijn 
voertuig parkeren in de garage van de politiedienst, enz. Deze reactiviteit stellen we vaak vast met 
betrekking tot het onthaal. De klachten betreffende het onthaal houden meestal verband met de 
wachttijd, wat betekent dat er met de andere aspecten van het onthaal geen rekening wordt gehouden 
in de analyse van eventuele klachten. 

1.1.11  Financiële middelen 
 

Het VCP beveelt aan dat politiezones er in hun zonale veiligheidsplannen voor zorgen dat voldoende 
financiële middelen worden vrijgemaakt. (2005) 
 

Met deze aanbeveling wil het Comité P wijzen op het belang om op een structurele manier aandacht te 
hebben voor het onthaal. Dit kan onder meer door de nodige financiële middelen vrij te maken om de 
onthaalinfrastructuur beter af te stemmen op de noden van de burger en de medewerkers. 

64,7% van de politiezones geeft in de schriftelijke bevraging aan over voldoende financiële middelen te 
beschikken voor de infrastructuur van het onthaal. 25,1% stelt dat dit gedeeltelijk het geval is, wat kan 
betekenen dat niet alle commissariaten in de zone voldoende middelen hebben ontvangen. Voor 10,2% 
van de zones zijn er naar hun mening dus onvoldoende middelen voor de onthaalinfrastructuur 
vrijgemaakt.  

Wat de diensten van de federale politie betreft, zijn de antwoorden verdeeld. Van de 44 diensten stellen 
er 18 over voldoende financiële middelen voor het onthaal te beschikken, terwijl telkens 13 diensten 
aangeven helemaal niet of slechts gedeeltelijk voldoende ruimte te hebben. 

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Niet alle diensten hebben ons een afschrift laten geworden van hun zonaal veiligheidsplan. Het onthaal 
is geen onderdeel waarvoor voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt, in tegenstelling tot andere 
functionaliteiten. Wanneer we de vraag stellen, lijkt er op dat vlak geen probleem te zijn: indien er 
veranderingen moeten gebeuren, zullen die worden doorgevoerd, zegt men ons. Aangezien we uit de 
zonale veiligheidsplannen weinig informatie kunnen halen en er uit de gesprekken weinig concrete 
elementen naar voren zijn gekomen, zijn we niet in staat om de opvolging van die aanbeveling verder te 
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evalueren. Bij uitbreiding zou deze aanbeveling gelinkt kunnen worden aan die betreffende de 
eenvoudige aanpassingen en verfraaiingen. 

De aanbeveling heeft betrekking op de financiële middelen waarover de dienst beschikt voor de 
infrastructuur van zijn onthaal. De verantwoordelijken reageren er eerder op vanuit hun bezorgdheid 
omtrent de exploitatiekosten die nodig zijn om het onthaal te verzekeren, bijvoorbeeld als men de 
openingsuren wil uitbreiden of een CALog-medewerker permanent aanwezig wil laten zijn. 

1.1.12  Openingsuren 
 

Het VCP beveelt aan dat wanneer het onthaal niet 24 uur per dag bemand is, de openingsuren van 
het commissariaat duidelijk zijn aangegeven voor de bezoekers. (2005) 
 

Permanente bereikbaarheid en aanspreekbaarheid zijn essentiële aspecten van de politiezorg. Als deze 
aspecten niet kunnen worden gerealiseerd voor het onthaal, dan moet duidelijk aangegeven worden 
wanneer de bezoeker wel over deze dienstverlening kan beschikken.  

Volgens 97,6% van de politiezones zijn de openingsuren van het commissariaat duidelijk aangegeven.  

Bij de diensten van de federale politie antwoorden 37 van de 44 respondenten dat de uren duidelijk 
aangegeven zijn.  

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

In sommige commissariaten die niet 24 uur per dag open zijn, zijn de openingsuren niet duidelijk 
aangeplakt. Die vaststelling lijkt echter eerder uitzonderlijk te zijn. 

De beschikbaarheid van het onthaalpersoneel varieert van plaats tot plaats. Soms opent het personeel, 
buiten de openingsuren, voor personen die zich aanbieden op het onthaal omdat ze dienstverlening 
willen bieden aan de burger. In een post bijvoorbeeld hebben we vastgesteld dat de wijkagent zijn fiets 
goed zichtbaar voor het gebouw plaatst opdat de burgers zouden weten dat er iemand in het 
commissariaat is. Soms worden de openingsuren strikt nageleefd, dit kan soms tot enig onbegrip leiden 
bij de bezoekers die zich aanbieden maar aan wie de toegang wordt ontzegd, niettegenstaande er 
personeel in de kantoren aanwezig is. Binnen dezelfde zone kan ook een verschil in flexibiliteit worden 
vastgesteld. 

1.1.13  Onthaal in dringende gevallen 
 

Het VCP beveelt aan dat in dringende gevallen de bezoeker steeds rechtstreeks in contact kan 
treden met het hoofdcommunicatiecentrum. (2005) 
 

Vanuit een bekommernis voor een goede en gelijkwaardige dienstverlening aan alle burgers, meent het 
Comité P dat het politioneel onthaal voor de burgers steeds beschikbaar moet zijn. Dit betekent dat de 
bezoeker de politiediensten 24 uur op 24 moet kunnen bereiken. Als een politiegebouw niet permanent 
open is, dan moet de bezoeker via andere kanalen, zoals bijvoorbeeld een bel, rechtstreeks in contact 
kunnen komen met de politiediensten.  

73,7% van de politiezones rapporteert in de online-enquête dat men na de openingsuren van het 
commissariaat rechtstreeks, bijvoorbeeld met een muurtelefoon, in contact kan treden met een 
hoofdcommunicatiecentrum. De zones die stellen niet in een alternatief te voorzien, vertegenwoordigen 
26,6% van de bevolking die in de responderende politiezones verblijft. 

Bij de 44 diensten van de federale politie geeft bijna twee derde aan dat buiten de diensturen 
rechtstreeks contact met het communicatiecentrum mogelijk is. 
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Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

De opvolging van deze aanbeveling leidt tot diverse situaties. In sommige gebouwen is niet voorzien dat 
burgers, in spoedgevallen, in communicatie kunnen treden met het communicatie- en informatiecentrum 
(CIC). Dit is bijvoorbeeld het geval in de gebouwen waarin ook andere diensten dan de politie gevestigd 
zijn. In andere gebouwen is dat rechtstreekse communicatiemiddel wel voorzien maar is de 
communicatie van (zeer) slechte kwaliteit of duurt het lang, soms meer dan een minuut, alvorens men 
in contact treedt met iemand. Dit laatste geval doet zich voor wanneer de communicatie eerst 
doorgeschakeld wordt naar de onthaalpost in het gebouw zelf waar niemand antwoordt, bijvoorbeeld 
omdat het onthaal gesloten is, en daarna automatisch doorgeschakeld wordt naar andere posten binnen 
hetzelfde gebouw alvorens bij het CIC terecht te komen. Dat de wachttijd voor de burger die zich in een 
noodgeval bevindt dus lang kan zijn, lijkt algemeen bekend te zijn bij het onthaalpersoneel maar de 
bezoeker wordt daarover niet ingelicht. 

De bedoeling van de bel is niet altijd duidelijk voor de bezoeker, die soms denkt dat die bel bedoeld is 
om zich toegang te verschaffen tot het gebouw. Voor de bezoeker die op de bel duwt, is het ook niet 
altijd duidelijk dat hij in contact kan treden met iemand die zich niet in het gebouw bevindt. 

Meermaals is de communicatie doeltreffend gebleken en kwam er een snelle en kwaliteitsvolle 
communicatie tot stand met het CIC. 

1.1.14  Bewegwijzering 
 

Het VCP beveelt aan dat op de belangrijkste invalswegen een duidelijke en indien nodig 
periodiek geactualiseerde bewegwijzering wordt geplaatst die de weg naar de verschillende 
politieposten aanduidt. (2005) 
 

Deze aanbeveling werd geformuleerd naar het voorbeeld van de aanbeveling betreffende een permanent 
onthaal en houdt verband met het begrip ‘fysieke toegankelijkheid’ van de politiediensten voor de 
burgers. In dat verband heeft het Vast Comité P, op het vlak van infrastructuur, aanbevolen dat de 
wegwijzers naar de verschillende posten vaker op de grote verkeersaders geplaatst zouden moeten 
worden. 

Van de 167 politiezones die de vragenlijst hebben ingevuld, rapporteert 83,8% dat er langs de 
belangrijkste invalswegen een duidelijke bewegwijzering naar het politiecommissariaat is. Volgens 
driekwart van deze zones wordt de bewegwijzering periodiek geactualiseerd. Dit betekent dat in 36% 
van de politiezones er geen of een verouderde bewegwijzering is. 

Verhoudingsgewijs geven beduidend minder diensten van de federale politie aan dat er voorzien is in 
een duidelijke bewegwijzering naar het politiegebouw; 25 op 44, zijnde iets meer dan de helft, 
tegenover 83,8% bij de lokale politie. Van deze 25 geven er 19 aan dat deze bewegwijzering 
geactualiseerd is. 

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

De politiediensten zijn niet bevoegd voor de bewegwijzering naar hun verschillende posten. Dit is een 
bevoegdheid van de gemeente en meer in het bijzonder van de dienst mobiliteit. Er dient opgemerkt dat 
de bezochte diensten zeggen dat de bevoegde diensten hen niet geraadpleegd hebben met het oog op 
een duidelijke en up-to-date bewegwijzering. 

Zo is ons een geval bekend waar de wegwijzers niet leiden naar de dichtstbijzijnde politiepost. In andere 
gevallen is de politiepost gewoonweg niet aangegeven met een bord op de belangrijkste invalswegen. In 
het beste geval staat het hoofdcommissariaat aangegeven maar niet altijd de gedeconcentreerde 
antennes. 

Bij uitbreiding kan de bewegwijzering ook begrepen worden als de zichtbaarheid van de politieposten. In 
dat geval is er evenmin sprake van uniformiteit. Soms is het uithangbord van de politie zichtbaar, soms 
helemaal niet. Voor sommige verantwoordelijken is de zichtbaarheid een zaak van het terrein: de burger 
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moet de politie zien op de openbare weg. Volgens anderen wordt de kwestie van de zichtbaarheid 
aangesneden in de tevredenheidsonderzoeken die worden gevoerd bij de bevolking. 

Volgens sommige politiediensten, voornamelijk diensten van de federale politie, is het soms zelfs beter 
dat de weg niet aangeduid is want de burgers zouden bij die dienst niet terechtkunnen. Het risico 
bestaat dat heel wat bezoekers de weg gewezen wordt naar een dienst die niets anders zou kunnen 
doen dan hen doorverwijzen naar een andere politiedienst die hen zou kunnen helpen. Doorverwijzen 
zou het imago van de politie meer schaden dan de weg niet aanduiden. 

Meermaals hebben we vastgesteld dat het politiegebouw op zich onvoldoende zichtbaar was of dat de 
ingang niet gemakkelijk te vinden was. Soms werd hiervoor als uitleg gegeven dat de politiedienst geen 
manoeuvreerruimte had om wijzigingen aan te brengen zoals stickers met het logo van de geïntegreerde 
politie op het raam kleven of een identificeerbaar uithangbord aanbrengen. Deze vaststelling sluit aan bij 
die gedaan voor andere aanbevelingen, nl. dat er bij een nieuwbouw- of renovatieproject voor een 
politiepost te weinig proactief gehandeld wordt en/of onvoldoende nagedacht wordt over de 
functionaliteit onthaal. 

1.1.15  Verfraaiingen 
 

Het VCP beveelt aan dat ook binnen de gebouwen eenvoudige aanpassingen en verfraaiingen 
worden voorzien. (2005) 
 

Het imago dat de externe klant heeft van de functionaliteit onthaal hangt voor een deel af van de wijze 
waarop het onthaallokaal eruitziet.  

In vele gevallen is het onthaal het eerste contact tussen de burger en de politiediensten. Daarom vestigt 
het Vast Comité P de aandacht op het feit dat het fysiek onthaal zou moeten verlopen in een optimaal 
kader en dat, de facto, de nodige aanpassingen gedaan moeten worden om een werkomgeving te 
creëren die zowel geschikt is voor de onthaalbeambten als voor de bezoekers.  

67,7% van de responderende politiezones rapporteert dat eenvoudige aanpassingen en verfraaiingen 
binnen de gebouwen gepland zijn. Een vijfde van de zones stelt dat dergelijke aanpassingen gedeeltelijk 
zijn gebeurd, wat betekent dat niet alle politieposten binnen de zone een opfrisbeurt hebben gekregen. 
Liefst een vijfde van de politiezones stelt dat verbouw- of nieuwbouwprojecten lopende zijn voor één of 
meer van hun commissariaten. 

Bij de 44 diensten van de federale politie die de vragenlijst beantwoorden, zijn er 20 die stellen dat er 
verfraaiingswerken voorzien zijn teneinde een beter onthaal van de bezoekers te bewerkstelligen. Een 
vierde geeft aan dat dit gedeeltelijk voorzien is. 

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

In de meeste gevallen benadrukken de verantwoordelijken in hun argumentatie dat ze niet altijd kunnen 
kiezen in welke gebouwen het onthaal wordt ondergebracht. De aanpassingen en/of werkzaamheden 
hangen dus af van de infrastructuur die hen ter beschikking gesteld is (bijvoorbeeld wanneer het 
gebouw geklasseerd is). Soms zijn er renovatie- of bouwprojecten aan de gang, waardoor de staat van 
de gebouwen soms verscheidene jaren onveranderd blijft. 

Er werd vastgesteld dat de situatie binnen een en dezelfde politiedienst soms sterk kan verschillen. 

Vanuit het standpunt van de onthaalbeambten zouden kleine werken uitgevoerd kunnen worden om hun 
werkomgeving en het onthaal van de burgers te verbeteren (schilderwerken, meubilair, decoratie, …). 
Maar over het algemeen blijken de lokalen in de mate van het mogelijke aangepast te zijn aan het 
onthaal, rekening houdend met de knelpunten. 
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1.1.16  Uithangen van de waarden 
 

Het VCP beveelt aan dat de waarden van de politie zichtbaar uithangen. (2005) 
 

Met deze aanbeveling wil het Comité P de aandacht vestigen op het feit dat het uithangen van de 
waarden van de politie het gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid dat een commissariaat moet 
uitstralen, zou versterken. 

35,9% van de politiezones rapporteert dat de waarden van de politie niet zichtbaar uitgehangen worden 
en in 16,2% is dit niet in alle politieposten het geval. 

Bij de diensten van de federale politie stellen 12 van de 44 respondenten dat de waarden van de politie 
niet zichtbaar uithangen in het onthaal en bij vijf diensten is dat slechts gedeeltelijk het geval. 

Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Er werd vastgesteld dat de antwoorden die werden gegeven tijdens de fase van zelfevalutie niet met de 
werkelijkheid overeenstemmen. Immers, sommige zones die antwoordden dat de waarden aan het 
onthaal opgehangen waren, bleken dat niet in alle posten waar de burger onthaald kan worden te 
hebben gedaan. 

Tevens is gebleken dat een politiedienst die bevestigend antwoordde op de onlinebevraging de waarden 
pas kort voor ons aangekondigde terreinbezoek opgehangen heeft in het onthaallokaal. Dat vestigt onze 
aandacht op het feit dat de antwoorden op de onlinebevraging slechts een momentopname zijn en dat 
het terreinonderzoek bijgevolg nodig is om te kijken hoe de zaken evolueren. 

Er werd vastgesteld dat de websites van de bezochte politiezones, op een uitzondering na, een link 
bevatten naar de waarden. De bezochte diensten van de federale politie beschikken niet over een eigen 
website maar via de website van de federale politie (www.polfed-fedpol.be) kunnen de waarden van de 
geïntegreerde politie geraadpleegd worden. 

1.1.17  Evenwicht klantvriendelijkheid en veiligheidsbehoeften 
 

Het VCP beveelt aan dat een evenwicht wordt gezocht tussen een klantvriendelijk onthaal en bepaalde 
veiligheidsbehoeften van de medewerkers aan het onthaal. Politiezones moeten op korte termijn hun 
onthaal evalueren en een actieplan opstellen om beide doelstellingen, een klantvriendelijk 
onthaal en de noodzakelijke veiligheidsbehoeften, te behalen. (2005) 
 

Het Comité P is er zich van bewust dat het streven naar een evenwicht aan het fysiek loket tussen zowel 
de veiligheid van de medewerkers als de klantvriendelijkheid van de bezoekers een moeilijke oefening 
is. De oplossingen om tot dit evenwicht te komen, zijn plaatsgebonden en specifiek voor elke zone of 
dienst. Het opstellen van een actieplan en de evaluatie hiervan kan hiertoe bijdragen. 

90,4% van de politiezones antwoordt in de onlinebevraging dat ze de infrastructuur van het onthaal 
geëvalueerd hebben. Het opstellen van een actieplan voor een klantvriendelijk onthaal en een veilige 
omgeving gebeurt minder vaak; telkens 28% van de zones rapporteert te voldoen aan deze 
aanbeveling. 

Wat de diensten van de federale politie betreft, stellen 20 van de 44 responderende diensten dat er een 
evaluatie heeft plaatsgevonden van de infrastructuur van het onthaal. Bij 11 andere diensten is dit 
gedeeltelijk gebeurd. Daarnaast geven zes diensten aan dat ze een actieplan voor de medewerkers 
hebben opgesteld. Vier van deze zes diensten hebben ook een actieplan voor een klantvriendelijk 
onthaal opgesteld.  
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Resultaten uit het onderzoek op het terrein 

Een uitzondering niet te na gesproken, hebben we geen politiezones ontmoet die een actieplan 
opgesteld hebben om de doelstellingen inzake een klantvriendelijk onthaal en de veiligheid van de 
onthaalmedewerkers te verwezenlijken. 

Wat de veiligheid van de medewerkers betreft, houden de verantwoordelijken nagenoeg uitsluitend op 
reactieve wijze rekening met hun wensen. Bij de plaatsing van nieuwe gebouwen of de renovatie van 
onthaallokalen wordt de mening van de medewerkers niet op gestructureerde wijze gevraagd.  

De medewerkers zelf wijzen op verschillende aspecten van het onthaal die een impact hebben op hun 
veiligheid. Ten eerste, de zichtbaarheid van het uniform. Vooral de leden van het operationeel kader 
vinden dat het uniform een ontradend effect heeft op het agressieve gedrag van een bezoeker. Wanneer 
de CALog-leden verwijzen naar het uniform, dan is dit vaker in de zin dat het woord van iemand in 
uniform door de bezoeker meer au sérieux wordt genomen. Tijdens onze gesprekken is het nut van een 
specifiek uniform voor de CALog-medewerkers aan het onthaal meermaals ter sprake gekomen. Hiervoor 
worden argumenten naar voren geschoven als de veiligheid, het respect, de identificatie en de 
uniformiteit. 

De fysieke aanwezigheid van andere collega’s wordt ook beschouwd als belangrijk voor het gevoel van 
veiligheid. In de gedecentreerde posten waar de wijkwerking primeert op de functionaliteit onthaal 
werken de medewerkers vaker alleen, maar dikwijls kennen ze de bevolking en dus de bezoekers goed, 
waardoor ze zich niet onveilig voelen. 

De onthaalinfrastructuur zelf is een andere sleutelfactor. Doorgaans is er veiligheidsglas en een 
veiligheidssas. Vaak wordt de nood aan deze beveiliging onderstreept en als een evidentie beschouwd, 
vooral in de posten die niet in de eerste plaats een wijkwerkingsfunctie vervullen. Paradoxaal genoeg, 
stemt de werkelijkheid niet overeen met deze nood die zowel door de verantwoordelijken als door de 
medewerkers wordt aangevoeld. Er wordt ons bijvoorbeeld gewag gemaakt van veiligheidsglas dat op 
een eenvoudige structuur van gipsplaten geplaatst is. Soms stelden we vast dat de veiligheidsdeur 
voortdurend open bleef staan of dat men de veiligheidsknop om de bezoeker het gebouw te laten 
betreden indrukte zonder dat die bezoeker zich eerder had moeten identificeren. Vaak doet men dit 
gemakshalve. 

Zeer weinig onthaalmedewerkers werden geconfronteerd met agressie van bezoekers, die bovendien 
hoofdzakelijk mondeling wordt geuit. 

Dat het niet altijd makkelijk is om een evenwicht te vinden tussen de veiligheid van de 
onthaalmedewerkers en een klantvriendelijk onthaal blijkt uit de aanwezigheid van veiligheidsglas. Door 
dit glas moet de bezoeker vaak luidop de reden van zijn komst uiteenzetten. Indien er geen geïsoleerde 
wachtzaal is, kunnen de andere burgers het ganse gesprek volgen.  

Soms zou de indeling van het lokaal waarin de bezoeker ontvangen wordt, herdacht mogen worden. We 
hebben een gebrek aan discretie vastgesteld, omdat het gesprek gevolgd kon worden door anderen, niet 
betrokken bij de zaak, of omdat het gesprek geregeld onderbroken werd door een collega, 
telefoonoproepen, inkomende faxen of radiocommunicatie. 

Voor de onthaalverantwoordelijken en -medewerkers kan het onthaal klantvriendelijker worden gemaakt 
door zitplaatsen, een drankautomaat en toiletten te voorzien. Er wordt geen echte inventaris opgemaakt 
van de noden en verwachtingen van de burgers in dit verband. 
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1.1.18  Conclusies 
 

Na afloop van het onderzoek blijkt dat de antwoorden die werden gegeven naar aanleiding van de 
onlinebevraging niet of slechts gedeeltelijk overeenstemmen met de werkelijkheid. Daarvoor zijn 
verschillende redenen, onder meer: de antwoorden konden niet genuanceerd worden en de 
respondenten hebben misschien wat te weinig belang gehecht aan de bevraging. Een externe 
zelfevaluatie heeft ook haar beperkingen ten opzichte van een interne zelfevaluatie: extern zal men 
meer geneigd zijn om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Dit kan niet vermeden worden, ook niet 
wanneer de antwoordmogelijkheden genuanceerder zijn. De antwoorden kunnen ook aan 
betrouwbaarheid inboeten doordat de respondenten de terminologie soms anders begrijpen dan bedoeld 
door de opstellers van de bevraging. 

Over het algemeen toonden zowel de verantwoordelijken als de medewerkers belangstelling voor de 
gesprekken. Deze belangstelling is wel groter in de diensten waar er reeds over het onthaal werd 
nagedacht want de gesprekken worden er gezien als een gelegenheid om de reflectiedynamiek weer op 
gang te brengen omdat ze nieuwe perspectieven openen. 

Dankzij diverse gesprekken en bezoeken aan de sites kon informatie ingewonnen worden over de 
opvolging van de aanbevelingen die het Comité P inzake onthaal geformuleerd heeft. In dit verslag 
worden verschillende aspecten van de uitvoering van die aanbevelingen nader belicht, nl. de ontwikkelde 
strategie of de planning, de uitvoering, de evaluatie en de aanpassing alsook de verdere uitbouw van 
elke aanbeveling. Deze analyse geldt niet specifiek voor een bezochte politiezone of –dienst. 

Er dient onderstreept dat dit onderzoek toegespitst was op de opvolging van de aanbevelingen inzake 
onthaal en niet ging over de wijze waarop aan de functionaliteit onthaal invulling wordt gegeven binnen 
de geïntegreerde politie. Deze nuance is belangrijk want ze impliceert dat de totaliteit van de 
functionaliteit onthaal zoveel meer is dan de optelsom van de aanbevelingen. Immers, die 
aanbevelingen houden verband met specifieke aandachtspunten waarover het Comité P zich op 
verschillende tijdstippen gebogen heeft. De functionaliteit onthaal overstijgt ook het kader van de 
aanbevelingen voor zover het onthaal van belang is voor elke politieambtenaar, het personeel aan het 
onthaal maar ook het personeel van de interventie, van de wijkwerking, enz. Een evaluatie van die 
aanbevelingen zegt dus niets over de invulling die wordt gegeven aan een functionaliteit waarvan het 
transversale karakter niet tot uiting komt in de aanbevelingen. 

Het belangrijkste element dat naar voren komt uit het onderzoek is een tegenstrijdigheid tussen het 
belang dat gegeven wordt aan het onthaal, dat wordt beschouwd als het uithangbord van de politie, en 
het relatieve belang dat vastgesteld is tijdens de terreinfase. Immers, hoewel vaak gezegd is dat het 
onthaal het eerste contact is tussen de politie en de burger en dit onberispelijk moet zijn, vinden we 
onvoldoende aanwijzingen dat er nagedacht is over het onthaal in termen van het bestaan van 
procedures, de opmaak van een selectieprofiel, de ontwikkeling van aangepaste en gemeenschappelijke 
opleidingen, het overzicht van de noden en verwachtingen van burgers en van externe en andere 
partners.  

Bij de meeste gesprekspartners hebben wij een echte belangstelling vastgesteld voor de aanbevelingen 
inzake onthaal. Over het algemeen zijn het die politiediensten die bij de zelfrapportering via 
onlinebevraging gunstiger antwoordden op de vraag of ze gevolg hadden gegeven aan de 
aanbevelingen. Niettemin hebben we meermaals een gebrek aan duurzaamheid in de uitvoering van de 
aanbevelingen vastgesteld. Wanneer we nagingen of er een planning was, een strategie gevolgd door 
een implementatie, een evaluatie en een bijsturing, merkten we op dat de twee laatste stappen niet 
aangesneden werden. Dankzij de gesprekken met de verantwoordelijken en met de onthaalbeambten 
kon de aandacht voor de aanbevelingen versterkt of minstens aangewakkerd, meer in het bijzonder voor 
de ontwikkeling, de evaluatie en de bijsturing van de doorgevoerde maatregelen. 

Deze vaststelling betekent niet dat er niets ondernomen is op het vlak van de aanbevelingen 
geformuleerd door het Comité P maar er dient opgemerkt dat het gevonden evenwicht fragiel is, daar 
het steunt op de medewerking en de inzet van de onthaalmedewerkers. Zij staan immers vaak alleen 
tegenover verschillende problemen die opgelost geraken dankzij de samenwerking met hun collega’s. 

Vaak werd de vraag wat er verwacht wordt van een goed onthaal niet gesteld en ze zal ook niet in die 
termen gesteld worden zolang er zich geen disfunctie voordoet die de onthaalfunctie in het gedrang 
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brengt. Niettemin hebben we ook vastgesteld dat sommige diensten proactiever waren dan andere in die 
zin dat ze in werkgroepen of kwaliteitscirkels nagedacht hebben over het onthaal maar dit werk is niet 
volledig voltooid en/of omvat geen meer conceptueel moment over het onthaal, doordat er enkel wordt 
uitgegaan van de praktijk van de onthaalmedewerkers, waardoor men het risico loopt om bepaalde 
elementen uit het oog te verliezen. 

De terreinfase heeft duidelijk gemaakt dat de bezochte diensten vaak het begrip ‘bezoekers’ verwarren 
met het begrip ‘burgers’. Of de noden en verwachtingen van de burgers gekend zijn en of er rekening 
mee wordt gehouden, kan op twee manieren gemeten worden: aan het fysiek onthaal wanneer een 
bezoeker zich aanbiedt of door een tevredenheidsonderzoek bij de bevolking. Maar het publiek is niet 
hetzelfde want in het ene geval zal de onthaalbeambte zich tevreden voelen wanneer hij een oplossing 
gevonden heeft voor het probleem van de bezoeker, terwijl in het tweede geval de vraag zich op een 
ander niveau situeert zoals een vraag om meer zichtbare politie, enz. Bovendien peilen die 
tevredenheidsonderzoeken haast nooit naar het onthaal zoals bedoeld in de aanbevelingen maar op 
transversale wijze, doorheen verschillende functionaliteiten zoals de wijkwerking of de interventie. Met 
het oog op meer doeltreffendheid zou het verschil tussen bezoeker en burger verduidelijkt moeten 
worden en daarna zou het tevredenheidsonderzoek specifieke vragen moeten bevatten over (alle 
vormen van) het onthaal. 

Overigens is het moeilijk om te bepalen op welk niveau de conclusies inzake opvolging gelden. Er is 
immers vaak een groot verschil tussen de verschillende posten van dezelfde dienst, hoofdzakelijk wat de 
ontplooiing betreft. 

Het onderzoek brengt ook een verschil aan het licht tussen de CALog-onthaalmedewerkers en de 
onthaalmedewerkers die deel uitmaken van het operationeel korps. Er blijkt dat de uitvoering van 
aanbevelingen in verband met selectie en opleiding meer en strikter betrekking hebben op het 
burgerpersoneel dat het onthaal verzekert. Wanneer ze geconfronteerd worden met deze vaststelling, 
wijzen de verantwoordelijken erop dat de operationele personeelsleden gevormd zijn voor die taak, 
aangezien het onthaal deel uitmaakt van de basisopleiding en elke politieambtenaar ter zake bevoegd 
moet zijn.  

In verband hiermee blijkt dat de bezoeker liever in contact zou komen met een politieambtenaar, of in 
elk geval met iemand die een politie-uniform draagt. Een gesprekspartner in burgerkledij wordt, naar 
men ons vertelt, minder snel au sérieux genomen of wordt minder bekwaam geacht. Men schijnt goed te 
aanvaarden dat de onthaalmedewerker in burgerkledij instaat voor het eerste onthaal en bepaalde 
inlichtingen verstrekt. Maar niet zelden vraagt de bezoeker daarna bevestiging aan iemand in uniform. 
Het is van belang dat de gedane aanbevelingen zowel worden toegepast op het burgerpersoneel als op 
het politiepersoneel. In het tegengestelde geval, zou de dienst de indruk kunnen wekken dat er hogere 
eisen worden gesteld aan het burgerpersoneel werkzaam aan het onthaal. Die indruk wordt trouwens 
versterkt door het feit dat sommige verantwoordelijken toegeven dat operationele personeelsleden soms 
aan het onthaal geplaatst worden omdat ze niet meer op het terrein mogen gaan. Die vaststelling is in 
strijd met het idee dat nochtans naar voren geschoven wordt door de verantwoordelijken, nl. dat het 
onthaal het uithangbord van de politie is. 
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2 AANBEVELINGEN 2012 

2.1 Aanbevelingen inzake toelagen en vergoedingen verbonden aan de 
politiefunctie 

Wanneer politiemedewerkers vergoedingen of toelagen ontvangen, is het van belang dat dit transparant 
en conform de regelgeving gebeurt. Aangezien uit onderzoek is gebleken dat bij sommige 
rechthebbenden een aantal individuele administratieve gegevens onvoldoende up-to-date waren 
gebracht of bijtijds financieel waren rechtgezet, beveelt het Vast Comité P aan dat: 

2012 
de leidinggevenden regelmatig de individuele administratieve situaties van de 
personeelsleden opvolgen; 

2012 

de politiediensten, gezien hun aard en budgettaire impact, uiterst aandachtig zijn voor de 
volgende zeven vergoedingen/toelagen: vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten, 
toelage voor dienstprestaties verricht op zaterdag, zondag of een feestdag, toelage voor 
dienstprestaties verricht ’s nachts, uurtoelage voor bijkomende dienstprestaties, 
fietsvergoeding, vergoeding voor dienstverplaatsingen in België, vergoeding voor 
maaltijdkosten tijdens dienstverplaatsingen in België. 

2.2 Aanbevelingen inzake de centrale diensten van de algemene directie 
gerechtelijke politie van de federale politie (DGJ) 

De centrale diensten van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie leveren een 
aantal diensten qua steun, coördinatie, conceptie en controle ten voordele van de gedeconcentreerde 
afdelingen van de federale gerechtelijke politie (FGP). Daarnaast staan ze in voor de aanpak van een 
aantal specifieke en prioritaire fenomenen. Om deze opdrachten op coherente en optimale wijze te 
kunnen uitvoeren, beveelt het Vast Comité P aan dat:  

Op het vlak van wet- en regelgevend kader 

2012 er een minimale invulling komt van het takenpakket van de centrale directies DGJ; 

2012 

er met het oog op operationele coördinatie en controle van de gedeconcentreerde FGP’s, een 
vorm van sturing wordt gegeven aan de zgn. programmawerking via een minimale vorm 
van delegatie van bevoegdheden van de directeur-generaal DGJ naar de centrale directeurs 
DGJ; 

2012 
er naar een grotere transparantie wordt gestreefd door een jaarlijkse publicatie van de 
personeelsformatie van de federale politie, zoals bij wet voorzien in artikel 106 WGP. 

Op het vlak van programmawerking en dienstenaanbod 

2012 

het begrip programmawerking verder wordt uitgewerkt en geoperationaliseerd conform het 
nationaal veiligheidsplan 2012-2015 en voor de niet-prioritaire fenomenen wordt beslist 
welke, eventueel minimale, programmawerking door de centrale directies DGJ nog dient te 
worden gerealiseerd; 

2012 

via deze programmawerking duidelijk wordt bepaald welke functionaliteiten (steun, 
coördinatie, conceptie, controle) door welke centrale diensten DGJ worden behouden. Een 
gedifferentieerde aanpak, met een minimale en maximale programmawerking in functie van 
bepaalde beleidsbeslissingen en zoals voorzien in de interne niet-gepubliceerde 
capaciteitsstudie van de centrale directies DGJ in 2003 lijkt hierbij aangewezen; 

2012 
de uitgewerkte programmawerking eenduidig wordt gecommuniceerd via een, voor de 
klanten, vlot beschikbaar kanaal. De productencatalogus, die voor de ganse federale politie 
‘online’ wordt voorzien, kan hierin een belangrijke rol spelen; 
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2012 

met het oog op de informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) in deze programmawerking de 
nodige aandacht wordt geschonken aan het integreren van een aantal taken die in de 
ministeriële omzendbrief MFO-6 aan de AIK’s zijn toebedeeld, maar waaraan de centrale 
directies DGJ, als ‘nationaal beheerder’ van hun fenomeen, eveneens de nodige aandacht 
dienen te schenken; 

2012 

dringend meer belang wordt gehecht aan de informatiestroom die ontstaan is ingevolge de 
fiche B42 van de ministeriële omzendbrief MFO-3. De informatiestroom hieromtrent dient 
verduidelijkt te worden met een onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire 
fenomenen. Stappen dienen ondernomen om deze flux geïnformatiseerd te laten verlopen. 
Op het niveau van de directeur-generaal DGJ dient een coherente visie te worden 
ontwikkeld omtrent de verwerking van de ontvangen informatie bij de centrale directies DGJ 
en omtrent de verlangde output en resultaten. 

Op het vlak van structuur en personele middelen 

2012 

na meer dan 10 jaar werking, de federale politie de structuur van de centrale directies DGJ 
herevalueert, en i.h.b. daarbij, op korte termijn, de operationele meerwaarde inschat van 
bepaalde centrale diensten van de centrale directies DGJ; 

2012 
de personeelsinzet wordt uitgetekend in functie van de gedefinieerde programmawerking en 
de prioritaire fenomenen; 

2012 
zoals dit tot in 2005 gebeurde, jaarlijks gerapporteerd wordt over het begrip ‘overhead’ en 
dit d.m.v. een eenduidige definitie en normering; 

2012 het aantal mandatarissen van de centrale directies DGJ wordt geëvalueerd; 

2012 

dringend werk wordt gemaakt van meer coherentie in de mandaatcyclus ‘functiebeschrijving, 
profielvereisten, selectie, mandaatbrief, evaluatie’. Op dit ogenblik bestaan bijvoorbeeld nog 
steeds geen functiebeschrijvingen en profielvereisten voor de mandaatfuncties van centrale 
directeur DGJ en wordt in de mandaatbrieven, die voor het eerst in 2011 werden opgesteld, 
geen rekening gehouden met de ter beschikking gestelde middelen; 

2012 

bij de geplande denkoefening m.b.t. de evaluatie van het statuut en de premies, het door de 
directeur-generaal DGJ aangekaarte probleem van onaantrekkelijkheid van functies op 
centraal niveau van de federale politie in het debat wordt betrokken. 

Op het vlak van opvolging op niveau directeur-generaal DGJ 

2012 
de beheerscontrole en opvolging van de capaciteit gebeurt, niet enkel t.a.v. de 
gedeconcentreerde FGP’s maar ook moet worden ontwikkeld m.b.t. de centrale directies 
DGJ.  

2.3 Aanbevelingen inzake het opvolgingsonderzoek integriteit lokale 
recherche Antwerpen 

Het integriteitsonderzoek dat het Comité P in 2009 voerde in de afdeling lokale recherche van de PZ 
Antwerpen leidde tot tal van onderzoeksbevindingen en aanbevelingen. Mede als antwoord hierop startte 
de PZ Antwerpen begin 2010 een ingrijpende hervorming van deze afdeling. Op basis van het gevoerde 
opvolgingsonderzoek van de aanbevelingen en van de, op uitdrukkelijke vraag van de korpsleiding, 
daaraan gekoppelde peiling naar de beleving van het reorganisatietraject bij de medewerkers, beveelt 
het Vast Comité P aan dat: 
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2012 
volgehouden aandacht wordt besteed aan de verdere uitwerking en structurele inbedding 
van de al gerealiseerde innovaties met bijzondere aandacht voor de betrokkenheid, het 
vertrouwen en het noodzakelijke draagvlak voor de veranderingen bij de medewerkers; 

2012 

verder werk wordt gemaakt van de uitwerking van een integriteitsbeleid via zowel een 
stimulerende als een controlerende benadering. Een sensibiliserende aanpak kan worden 
gerealiseerd o.m. met dilemmatrainingen en door een betere communicatie van  
diensthoofden en middenkader in de verschillende diensten. Ook via collegiale reflectie 
(intervisie), het leveren van opbouwende kritiek, en het daarbij in vraag durven te stellen 
van vanzelfsprekendheden, kunnen betere resultaten worden bereikt op het vlak van 
integriteit(sbeleid); 

2012 
de inspanningen van diverse (steun)diensten en directies beter op elkaar worden afgestemd 
en goede praktijken worden verspreid in de andere afdelingen van het korps. Hiervoor kan 
eveneens inspiratie worden gevonden in de omzendbrief CP3; 

2012 
werk wordt gemaakt van de installatie van een aanspreekpunt inzake integriteit in de 
recherche en bij uitbreiding in de andere afdelingen van de politiezone;  

2012 
de dienst HRM zijn expertise ter beschikking stelt voor de verbetering van de selectie-
interviews en -interviewers; 

2012 

de bottom-upcommunicatie versterkt wordt incl. een degelijke terugkoppeling naar 
medewerkers die suggesties of opmerkingen formuleren. Wanneer nog gebruik gemaakt zou 
worden van werkgroepen, is het aanbevolen dat er voldoende vertegenwoordigers van de 
ganse werkvloer worden in opgenomen en dat de leden een daadwerkelijke inhoudelijke 
inbreng kunnen hebben waarmee op basis van open argumentatie rekening wordt 
gehouden; 

2012 

verder wordt geïnvesteerd in een risicoanalyse met betrekking tot de kerntaken. In 
samenspraak met de medewerkers kan bijvoorbeeld per dienst een overzicht worden 
gemaakt van de meest voorkomende of belangrijkste en qua integriteit risicovolle taken. We 
denken bv. aan omgang met gelden, arrestaties, huiszoekingen, verhoren, vorderingen van 
slotenmakers of andere bijstand; 

2012 
zodra de risicovolle procedures of taken geïdentificeerd zijn, risicobeperkende maatregelen 
worden uitgewerkt. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan preventieve en 
sensibiliserende maatregelen; 

2012 
leidinggevenden meer dan in het verleden niet enkel hun operationele leidinggevende taken 
opnemen maar ook actief bijdragen tot de lopende veranderingstrajecten evenals een 
voorbeeldrol inzake integriteit vervullen. 

2.4 Aanbevelingen inzake het integriteitsonderzoek PZ Kanton Borgloon 

Na het opvangen via diverse kanalen van mogelijke disfuncties in de politiezone Kanton Borgloon en dit 
in het bijzonder m.b.t. onregelmatigheden in beleid en leiderschap, besliste het Vast Comité P 
hieromtrent een integriteitsonderzoek te voeren. Op basis hiervan beveelt het Vast Comité P aan dat:  

Met betrekking tot de leiding van de PZ 

2012 

een sterk signaal wordt gegeven dat komaf wordt gemaakt met de beschreven toestand 
door op korte termijn de plaats van korpschef vacant te verklaren en vervolgens een nieuwe 
en externe korpschef te benoemen; 

2012 
vanuit het perspectief van een grotere externe onkreukbaarheid én van het overstijgen van 
interne verdeeldheid, maximaal inspanningen worden geleverd om externe kandidaten aan 
te moedigen hun kandidatuur voor korpschef in te dienen; 
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2012 
een (ver)nieuw(d)e korpsleiding voldoende beleidmatige ondersteuning krijgt m.i.v. een 
performante dienst intern toezicht (DIT); 

2012 

de functie van verantwoordelijke voor deze dienst intern toezicht aan een andere officier 
wordt toebedeeld dan deze in functie bij het afsluiten van het onderzoek. Indien snel wordt 
overgegaan tot het aanstellen van een plaatsvervangende of nieuwe korpschef, lijkt het 
raadzaam dat het intern toezicht nauw door deze wordt opgevolgd of desgevallend (en 
eventueel tijdelijk) door deze zelf wordt behartigd; 

2012 
een mogelijke plaatsvervangende korpschef die dit toezicht zou opnemen niet de huidige 
adjunct-korpschef kan zijn en; 

2012 

werk wordt gemaakt van een nieuwe uitbouw en leiding van de DIT conform de directieven 
in de CP3 en de aanbevelingen van het Vast Comité P ter zake. Daarbij is het aanbevolen 
dat wordt gestart met een correcte registratie van klachten en disfuncties zodanig dat 
(in)zicht kan worden verkregen op (in) de aard en omvang ervan. Met o.m. zulke cijfers kan 
de integriteit worden gemonitored en de PZ worden vergeleken met andere korpsen (cf. 
benchmarking). 

Met betrekking tot de leiding in de functionaliteiten 

2012 

de interventiedienst meer beleidsmatige aansturing en daadwerkelijke supervisie krijgt van 
een officier die met de nodige objectiviteit en onafhankelijkheid kan handelen. Volgens het 
gevoerde onderzoek komt de huidige officier tevens adjunct-korpschef er niet toe deze taak 
ten volle op te nemen. Het Comité P beveelt bijgevolg aan dat deze functie daadwerkelijk en 
volwaardig wordt ingevuld; 

2012 

de verantwoordelijken van de basisfunctionaliteiten meer beleidsmatige ondersteuning en 
aansturing verdienen, mogelijkerwijze via de uitbouw van een managementteam onder 
aansturing en opvolging van een nieuwe korpschef. Dit zal ook meer afstemming en 
coherentie kunnen brengen in een integriteitsbeleid voor de verschillende 
basisfunctionaliteiten en; 

2012 een goede functiebeschrijving wordt gemaakt van de commissarisfuncties. 

Met betrekking tot het integriteitsbeleid 

2012 
een grondige probleem- en risicoanalyse wordt uitgevoerd naar diensten, functies en 
doelgroepen (bv. wijk, recherche, verkeer, administratie, evenals bv. informanten, 
minderheden, …); 

2012 

wordt gestopt met een politiek van ‘cliëntelisme’ en van ‘twee maten en twee gewichten’ en 
die omgevormd wordt tot een beleid van consequente en heldere boodschappen en het 
toepassen van een ‘walk your talk’-principe door de korpsleiding; 

2012 

meer rechtvaardigheid in het beleid wordt gebracht o.m. op het vlak van: 
- de besluitvorming die de toekenning van beloning of straf voorafgaat;  
- de juistheid en rechtvaardigheid van de beloningen of straffen op zich;  
- de rechtvaardige bejegening en behandeling met respect van de medewerkers i.h.b. door 
sleutelfiguren in de organisatie; 

- het verantwoorden van beslissingen en besluitvorming incl. een open en oprechte 
communicatie hieromtrent;  

2012 

een stimulerende strategie wordt ontwikkeld in functie van morele fitheid en alertheid via 
o.m. bijkomende (dilemma)trainingen, het systematisch integreren van integriteitsthema’s 
in vergaderingen, briefings e.a.; 
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2012 

de onderwerpen integriteit én (on)gewenste omgangsvormen in de PZ meer bespreekbaar 
worden en dit bv. in een volgorde van: 
- uitspreken (waar zit men mee en wat vindt men hierover?); 
- bespreken (het toetsen van vragen en dilemma’s aan normen & waarden, codes, …);  
- afspreken (afspraken vastleggen) en; 
- aanspreken (een veilige sfeer realiseren waardoor collega’s elkaar kunnen aanspreken op 
zaken; 

2012 
de korpsleiding hierbij de rol van ‘moral manager’ opneemt die de medewerkers ondersteunt 
en stimuleert om zich integer te gedragen; 

2012 
een passend communicatieplan over het integriteitsbeleid en ev. integriteitsschendingen 
wordt opgesteld en toegepast en; 

2012 integriteit actief en passief wordt gemonitored. 

2.5 Aanbevelingen uit het onderzoek naar de politiezone Gaume 

In de politiezone Gaume werden diverse disfuncties vastgesteld die rechtstreeks betrekking hadden op 
de leiding van de politiezone. Desalniettemin is in de politiezone Gaume de wil om goed te doen 
waarneembaar. De wijze waarop de aanbevelingen van een eerdere audit, door de AIG in 2006 
uitgevoerd, door de leiding opgevolgd werden, illustreert dit. Toch moeten er nog bijkomende 
inspanningen geleverd worden op het vlak van het beheer van in beslag genomen voertuigen. Hetzelfde 
geldt voor de opvolging van de deelname van de operationele personeelsleden aan de trainingen inzake 
geweldbeheersing, in naleving van de normen voorzien door de omzendbrief GPI 48. 

Gelet op de gedane vaststellingen kunnen de volgende aanbevelingen worden geformuleerd: 

2012 
het is noodzakelijk dat de korpschef, die klaarblijkelijk zijn verantwoordelijkheid wil 
opnemen, zich correct gedraagt en nauwgezet zijn functie uitoefent; 

2012 
er moet gezorgd worden voor een betere opvolging van de in beslag genomen voertuigen 
en; 

2012 de normen voorzien door de omzendbrief GPI 48 moeten worden nageleefd. 

2.6 Aanbevelingen met betrekking tot het politieoptreden tijdens een sociaal 
conflict 

Terwijl er een sociaal conflict aan de gang is bij de firma MEISTER BENELUX, proberen twee 
bewakingsfirma’s daar, in opdracht van de commercieel directeur van de fabriek, stukken weg te halen 
die vervaardigd zijn op de site van SPRIMONT. Tijdens die actie, waarover snel bericht wordt in de 
media, wordt gewag gemaakt van het gebruik van verboden wapens en van het feit dat de leden van de 
private militie onder politie-escorte teruggekeerd zouden zijn naar Duitsland, zonder eerst 
geïdentificeerd te zijn. Op basis van het toezichtonderzoek dat de Dienst Enquêtes P hieromtrent 
uitvoerde, beveelt het Vast Comité P aan dat:  

2012 

de intrinsieke competenties van de verantwoordelijke officieren in de politiezone worden 
vergroot door het volgen van opleidingen over het genegotieerd beheer van de openbare 
ruimte. Dit kan als een individuele doelstelling worden opgenomen bij een periodieke 
evaluatie; 

2012 
de debriefing binnen de politiezone wordt vervolledigd op basis van de in het onderzoek 
gemaakte vaststellingen; 

2012 
in het kader van de basisopleiding van officieren, in de module “wettelijk en reglementair 
referentiekader” vermelden welke bevoegdheden de sociaal bemiddelaar heeft; 
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2012 

in het kader van de schriftelijke neerslag (specifieke aspecten) van de opleiding “Gold 
Commander and Silver Commander” overwegen om geval per geval de inhoud van de 
opleiding “juridische problemen in het kader van het beheer en van de coördinatie van 
gebeurtenissen in het domein van de openbare orde”, gegeven door de dienst juridisch 
advies operaties van de federale politie (DGS/DSJ-AJO), op te nemen; 

2012 

teneinde het competentie- en kennisniveau te verbeteren, het initiatief veralgemenen dat 
werd genomen door de CSD van de federale politie van CHARLEROI en dat erin bestaat om 
tijdens de vergaderingen CSD – politiezones, punctueel de dienst ‘juridisch advies operaties’ 
informatie te laten verstrekken over situaties die zich hebben voorgedaan in het 
arrondissement of elders inzake het beheer van gebeurtenissen en i.h.b. over de rol en de 
bevoegdheden van de bewakingsondernemingen bij culturele, sportieve en sociale 
evenementen. 

2.7 Aanbevelingen omtrent de federale reserve en het personeelstekort in de 
politiezones uit de Brusselse agglomeratie 

De Brusselse burgemeesters klagen over een tekort aan personeel in hun politiezone en stellen zich de 
vraag hoe de politiezones uit de Brusselse agglomeratie punctueel versterkt kunnen worden door de 
algemene reserve van de federale politie. Uit het onderzoek blijkt dienaangaande dat de volgende 
aanbevelingen kunnen worden geformuleerd: 

2012 
de politiezones moeten proberen maximaal - en vooral tijdig - in te spelen op de specifieke 
maatregelen en voordelen van de RPPol m.b.t. de voorrangsregels inzake opleiding en 
mobiliteit bij de keuze voor de inlijving bij een Brusselse zone; 

2012 
de politiezones uit de Brusselse agglomeratie moeten gesensibiliseerd worden om hun 
hoofdinspecteurs uit eigen rangen te rekruteren; 

2012 
er zou moeten kunnen worden afgestapt van de eenmalige rekruteringen voor het 
basiskader aangezien die nefast zijn voor de politiezones uit de Brusselse agglomeratie en; 

2012 
het initiatief van de jobbeurzen specifiek voor de lokale bevolking uit de politiezones van de 
Brusselse agglomeratie moet verder aangemoedigd worden. 
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